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Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Esenler Mahallesi sınırları içinde yer alan 19 parsel sayılı, 

Kurulumuzun 22.12.2020 tarihli ve 7320 sayılı kararı ile tescil edilen III. derece arkeolojik sit alanında 
kalan, şahıs mülkiyetindeki, tarla vasıflı taşınmazda yapılan kaçak kazılarla kısmen açığa çıkarılan 
yapı kalıntısının tescil edilmesine ilişkin evrakların hazırlanmasının istendiği 22.12.2020 tarihli ve 
7320 sayılı kurul kararı, alanın tescil edilmesine ilişkin kurum görüşlerinin bildirildiği Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2020 tarihli ve 28896 sayılı yazısı, 
Ergene Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 3196/5374 sayılı 
yazısı ile 25.01.2021 tarihli ve 575372 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Esenler Mahallesi sınırları içinde yer alan 19 parsel sayılı, 
Kurulumuzun 22.12.2020 tarihli ve 7320 sayılı kararı ile tescil edilen III. derece arkeolojik sit alanında 
kalan, şahıs mülkiyetindeki, tarla vasıflı taşınmazda açığa çıkarılan yapı kalıntısının, 

-2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile 
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi doğrultusunda korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

-Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda II. grup 
yapı olarak grup tayininin yapılmasına, 

-2863 sayılı Kanunun 8 inci maddesi doğrultusunda ekli 1/3000 ölçekli vaziyet planında 
belirlenen koordinatlı sınırlar itibariyle korunma alanının belirlenmesine, 

-Hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 
-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 parsel sayılı, şahıs 

mülkiyetindeki, tarla vasıflı taşınmazlar için 22.12.2020 tarihli ve 7320 sayılı karar ile 1/3000 ölçekli 
haritada koordinatlı sınırları belirlenen III. derece arkeolojik sit alanında yapılacak her türlü inşai ve 
fiziki müdahale öncesinde (altyapı, sondaj, yeni yapı projesi, imar uygulamaları vs.) Kurulumuz izni 
alınmasına, 

Karar verildi. 
ASLI GİBİDİR 

 
 






