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Edirne İli, Enez İlçesi, Yazır Köyü, sit alanı dışında kalan, 507-509-515 ve 516 parsellerde 

yer alan, tarla vasıflı, şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazlar ile 129 ada 1 ve 4 parselin bir kısmında 
kalan, Orman vasıflı, Maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazlar ve tapulama harici alan 
üzerinde yer alan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından 
tespit edilen “Yazır Çatırık Tepe Yerleşim Yeri”nin" 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesi istemine ilişkin hazırlanan tescil evrakları, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün 10.09.2021 tarih ve E.1705079 yazısı ile istenen kurum görüş yazısı Edirne Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.10.2021 tarih ve E.1973726 sayılı, Edirne İl Özel İdaresinin 
02.11.2021 tarih ve 15050 sayılı kurum görüş yazıları ile uzmanın 16.11.2021 tarih ve E.1050412 
sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Edirne İli, Enez İlçesi, Yazır Köyü, sit alanı dışında kalan, 507-509-515 ve 516 parsellerde 
yer alan, tarla vasıflı, şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazlar ile 129 ada 1 ve 4 parselin bir kısmında 
kalan, Orman vasıflı, Maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazlar ve tapulama harici alan 
üzerinde yer alan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından 
tespit edilen “Yazır Çatırık Tepe Yerleşim Yeri”nin; 

  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 1/10000 ölçekli haritada belirlenen 
koordinatlı sınırlar itibariyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  

- İlgili Tapu Müdürlüğünce, ekli paftaya göre, 507-509-515 ve 516 parsellerin tapu kütüğü 
beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanında kaldığına dair, 129 ada 1 ve 4 parsellerin tapu 
kütüğü beyanlar hanesine bir kısmı III.derece arkeolojik sit alanında kaldığına dair şerh düşülmesine,  

- Tescil fişinin ve paftasının uygun olduğuna, 
-Taşınmazlarda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, yapılmak istenen her türlü inşai ve fiziki 
müdahale öncesinde (altyapı, sondaj, yeni yapı, imar uygulamaları, vs.) Kurulumuzdan izin 
alınmasına karar verildi. 
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