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Edirne İli, Havsa İlçesi, Hasköy Köyü, sit alanı dışında kalan, 513,521,522,523,524,525 parsellerde 

yer alan, tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazlar ile 518, 519, 520, 526, 530, 531, 532, 533, 
534, 3571, 3593, 3595, 3596, 3597, 3613, 3633 parsellerde yer alan,  şahıs mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı 
taşınmazlar ile 3570 parselde yer alan, şahıs ve karayolları genel müdürlüğü mülkiyetine kayıtlı, yol vasıflı 
taşınmaz ile 527 parselde yer alan, Hasköy Köy tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, çeşme ve yeri vasıflı 
taşınmazda,  Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen "Hasköy 
Yerleşim Yeri" nin "3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve Edirne İli, Havsa İlçesi, Hasköy 
Köyü, 3635 parselde yer alan, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı taşınmaz ile 891 parselde yer 
alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazda Kurulumuzun 06.04.1990 tarih ve 622 sayılı kararı ile 
3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın, "Hasköy Yerleşim Yeri" adı ile 3.derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescilinin revize edilmesi istemine ilişkin hazırlanan tescil evrakları, 2863 sayılı yasanın 7 inci 
maddesi gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 26.11.2020 tarih ve E.900787 
yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, Edirne İl Özel İdaresi Yazı İşleri  Müdürlüğü’nün 02.12.2020  tarih ve 
E.14720 sayılı yazısı, DSİ 11.Bölge Müdürlüğü’nün 13.01.2021 tarih ve E.883083 sayılı kurum görüş yazıları 
ile uzmanın 22.01.2021 tarih ve E.572395 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Edirne İli, Havsa İlçesi, Hasköy Köyü, sit alanı dışında kalan, 513,521,522,523,524,525 parsellerde 
yer alan, tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazlar ile 518, 519, 520, 526, 530, 531, 532, 533, 
534, 3571, 3593, 3595, 3596, 3597, 3613, 3633 parsellerde yer alan,  şahıs mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı 
taşınmazlar ile 3570 parselde yer alan, şahıs ve karayolları genel müdürlüğü mülkiyetine kayıtlı, yol vasıflı 
taşınmaz ile 527 parselde yer alan, Hasköy Köy tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, çeşme ve yeri vasıflı 
taşınmazda yer alan Hasköy Yerleşim Yerinin,  2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler 
taşıması nedeniyle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmeliğin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri doğrultusunda, ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı 
sınırlar itibariyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  

-Edirne İli, Havsa İlçesi, Hasköy Köyü, 3635 parselde yer alan, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı, 
tarla vasıflı taşınmaz ile 891 parselde yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazda Kurulumuzun 
06.04.1990 tarih ve 622 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın ekli 1/5000 
ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle "Hasköy Yerleşim Yeri" adı ile III. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescillinin devamına, 

- Tescil fişinin ve paftasının uygun olduğuna, 
-Taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine, İlgili Tapu Müdürlüğünce, ekli paftaya göre, III. 

derece arkeolojik sit alanında kaldığına dair şerh düşülmesine, 
-Taşınmazlarda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

tarihli ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, yapılmak istenen her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde 
(altyapı, sondaj, yeni yapı, imar uygulamaları, vs.) Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 
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