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      Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Osmanlı Mahallesi, sit alanı dışında kalan, 2248 parselde yer alan, 
mülkiyeti Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı “Mera” vasıflı taşınmazda kültür varlığı olduğu 
düşünülen kalıntılara rastlanıldığı belirtildiğinden konunun Müdürlüğümüzce incelenmesinin talep edildiği 
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 1264183 sayılı yazısına istinaden 
Müdürlüğümüz uzmanlarınca 11.06.2021 tarihinde yerinde yapılan incelemede 3. derece arkeolojik sit alanı 
öneri sınırları belirlenen Karakaya Yerleşim Yerinin tescil edilmesine yönelik Kurum görüşlerinin belirtildiği 
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 28.06.2021 tarih ve 1844331 sayılı yazısı, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünün 30.0.62021 tarih ve 49842 sayılı yazısı, Tekirdağ Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.07.2021 tarih ve 1260695 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığının 19.07.2021 tarih ve 2021231261 sayılı yazısı, Süleymanpaşa 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2021 tarih ve 25707 sayılı yazısı incelendi, 
06.08.2021 tarih ve 875410 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Osmanlı Mahallesi, sit alanı dışında kalan, 2248 parselde yer alan, 
mülkiyeti Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı “Mera” vasıflı taşınmazda kültür varlığı olduğu 
düşünülen kalıntılara rastlanıldığı belirtildiğinden konunun Müdürlüğümüzce incelenmesinin talep edildiği 
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 1264183 sayılı yazısına istinaden 
Müdürlüğümüz uzmanlarınca 11.06.2021 tarihinde yerinde yapılan incelemede 3. derece arkeolojik sit alanı 
öneri sınırları belirlenen Karakaya 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 3. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, tescil fişinin ve paftasının uygun olduğuna, 

*Taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, İlgili Tapu Müdürlüğünce, ekli paftaya göre, bir kısmının 
3. derece arkeolojik sit alanında kaldığına dair şerh düşülmesine, 

*Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının; 

     -III. Derece arkeolojik sit alanında kalan maden ruhsat alanları içerisinde maden araması ve malzeme 
çıkarımı yapılmadan önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj 
sonuçlarının bu alanlarla ilgili Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip karar alındıktan sonra uygulamaya 
geçilmesi, 

     -III. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan kısımlarda hazırlanacak teknik alt yapı 
projelerinde Kurulumuzun uygun görüşü ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması,  

     -Resmi ve Özel Kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamalarına yönelik projelerin 
Kurulumuza sunulması, 

     -III. Derece arkeolojik sit içerisinde kalan alanlarda herhangi bir inşai ve fiziki müdahale öncesi 
Kurulumuzdan izin alınması, 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
ASLI GİBİDİR 

 






