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 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Osmanlı Mahallesi, 2323-2324 parsellerde (eski 2248 parsel) yer alan, 

mülkiyeti Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne tahsisli Kurulumuzun 
10.08.2021 tarih ve 7734 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli paftasında koordinatlı sınırları itibariyle 3. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilen Karakaya Yerleşim Yeri sınırları içinde kalan maden ruhsat alanlarında 10.08.2021 tarih 
ve 7734 sayılı Karar ile Koruma ve Kullanma Koşullarında belirlenen “ -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” maddesi gereği Tekirdağ Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj 
kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.09.2021 tarih ve 1741754 
sayılı yazısı ve ekleri incelendi, 21.10.2021. tarih ve 1007572 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Osmanlı Mahallesi, 2323-2324 parsellerde (eski 2248 parsel) yer alan, 
mülkiyeti Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne tahsisli Kurulumuzun 
10.08.2021 tarih ve 7734 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli paftasında koordinatlı sınırları itibariyle 3. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilen Karakaya Yerleşim Yeri sınırları içinde kalan maden ruhsat alanlarında 10.08.2021 tarih 
ve 7734 sayılı Kararı ile Koruma ve Kullanma Koşullarında belirlenen “ -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” maddesi gereği Tekirdağ Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj 
kazısı sonucunda açığa çıkan Karakaya Kalesinin; 

*Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzman raporu doğrultusunda 2863 sayılı Yasanın 6. Ve 7. 
Maddeleri ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 
4. Maddesi kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, 

* Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda grubunun 1. Grup 
yapı olarak belirlenmesine, 

*Açığa çıkarılan Kale yapısına ilişkin temel rölövesinin alınarak Kurulumuza sunulmasına, 
* Kurulumuzun 10.08.2021 tarih ve 7734 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli paftasında koordinatlı sınırları 

itibariyle 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Karakaya Yerleşim Yeri sınırlarının aynen korunarak 1. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişlerinin ve paftasının uygun olduğuna, 

*2323-2324 parsellerde yer alan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, İlgili Tapu Müdürlüğünce, 
ekli paftaya göre, bir kısmının I. derece arkeolojik sit alanında kaldığına, ve 2324 parselde yer alan taşınmazın tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine 1. Grup yapı olduğuna dair şerh düşülmesine, 

* Taşınmazda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 
658 sayılı ilke kararında yer alan I. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşulları olarak belirlenmesine, 

*Eski 2248 parselde yer alan taşınmazda Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünün 18.10.2021 tarih ve 35230 
yevmiye numarası ile tesis edilen ifraz işleminin, uygun bulunan 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırına göre 
hazırlanacak tevhiden ifraz folyesinin Kurulumuza sunulmasına, 

karar verildi. 
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