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Tekirdağ ili, Süleymaniye ilçesi, Ertuğrul mahallesi, 321 ada, 18 ve 19 parsellerde yer alan, 
şahıs mülkiyetine kayıtlı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.08.2010 tarih ve 
3157 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan ve 
imar planı paftalarında ‘(S) Lejantı’ ile gösterilen (sağlıklaştırılması ve korunması gereken yapılar) 
yapılar arasında yer alan tescilsiz sivil mimarlık örneği 2 adet yapının, 2863 sayılı Yasa’nın 6. 
Maddesi kapsamında tescil edilmesi talebine ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 
25.08.2021 tarih ve 661107 sayılı yazısı ve ekleri, tescile esas olmak üzere; Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 05.10.2021 tarih ve 1781396 sayılı yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, 
Süleymanpaşa Belediyesinin 07.10.2021 tarih ve 32235 sayılı görüş yazısı, Tekirdağ Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.10.2021 tarih ve 1966214 sayılı görüş yazısı ile 25.10.2021 tarih ve 
1011923 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;    
 Tekirdağ ili, Süleymaniye ilçesi, Ertuğrul mahallesi, 321 ada, 18 ve 19 parsellerde yer alan, 
şahıs mülkiyetine kayıtlı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.08.2010 tarih ve 
3157 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan ve 
imar planı paftalarında ‘(S) Lejantı’ ile gösterilen (sağlıklaştırılması ve korunması gereken yapılar) 
yapılar arasında yer alan tescilsiz sivil mimarlık örneği 2 adet yapının; 2863 sayılı Yasanın 6. 
Maddesi ile ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile aynı yasanın 7. 
Maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişlerinin uygun 
olduğuna, Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
koruma gruplarının “2. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, ilgili tapu müdürlüğünce 321 ada, 18 ve 
19 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, ‘2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır’ şerhinin 
işlenmesine, maliklerince taşınmazlara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
hazırlanmasına karar verildi. 
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