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 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Cemaliye Mahallesi sınırları içerisinde, Kurulumuzun 17.04.2019 
tarih ve 5915 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli paftasında koordinatlı sınırları itibariyle uygun bulunan 
tescilli taşınmazlara ait Koruma alanı içerisinde yer alan alanda yapılması düşünülen sokak 
sağlıklaştırma projesi kapsamında Müdürlüğümüz uzmanlarınca tespiti yapılan şahıs mülkiyetlerine 
kayıtlı, 64 ada, 1 parselde yer alan “Dükkan” vasıflı taşınmaz 64 ada, 24 parselde yer alan “Dükkan” 
vasıflı taşınmaz, 107 ada, 12-13 parsellerde yer alan “Dükkan” vasıflı taşınmaz, 115 ada, 4 parselde 
yer alan “Kagir Dükkan” vasıflı taşınmaz, 116 ada, 1 parselde yer alan “Kagir dükkan” vasıflı 
taşınmazların tescil edilmesine yönelik hazırlanan 29.06.2021 tarih ve 815281 sayılı uzman raporu 
okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Cemaliye Mahallesi sınırları içerisinde, Kurulumuzun 17.04.2019 tarih 
ve 5915 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli paftasında koordinatlı sınırları itibariyle uygun bulunan tescilli 
taşınmazlara ait Koruma alanı içerisinde yer alan, şahıs mülkiyetlerine kayıtlı, 64 ada, 1 parselde yer 
alan “Dükkan” vasıflı taşınmaz 64 ada, 24 parselde yer alan “Dükkan” vasıflı taşınmaz, 107 ada, 12-13 
parsellerde yer alan “Dükkan” vasıflı taşınmaz, 115 ada, 4 parselde yer alan “Kagir Dükkan” vasıflı 
taşınmaz, 116 ada, 1 parselde yer alan “Kagir dükkan” vasıflı taşınmazın; 

•    2863 sayılı yasanın 6. Maddesi ve 7. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi doğrultusunda 
Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişlerinin uygun olduğuna, 

•   Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince gruplarının 2. 
Grup yapı olarak belirlenmesine, 

• Tapu Müdürlüğünce tapu kayıtlarının beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığıdır.” ve “2. Grup Yapı” olduğuna dair kayıt konulmasına, karar verildi. 
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