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Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Hamdibey Mahallesi sınırları içinde yer alan, bir kısmı 

06.03.2015 tarihli ve 2240 sayılı kurul kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Büyük 

Dökümhane (Fatih Dökümhanesi) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, tarla vasıflı, şahıs 
mülkiyetindeki 242 ada, 23, 24, 26 parsel sayılı taşınmazlar ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 47 
parsel sayılı taşınmaz ile sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetindeki 27 parsel sayılı taşınmazın III. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin alınan Kurulumuzun 21.10.2019 tarihli ve 
6300 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi istemine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Kurullar Dairesi Başkanlığının 02.03.2020 tarihli ve 194348 sayılı yazısı, alanın tescil 
edilmesine ilişkin kurum görüşünün bildirildiği Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
09.06.2020 tarihli ve 10275 sayılı yazısı ile 17.07.2020 tarihli ve 286083 sayılı uzman raporu okundu, 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Hamdibey Mahallesi sınırları içinde yer alan, tarla vasıflı, şahıs 
mülkiyetindeki 242 ada, 22, 23, 24, 26, 27 parseller ile Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 47 parselin; 

-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 1/3000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırlar itibariyle 
III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  

-Taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ekli paftada belirtildiği şekilde kayıt 
düşülmesine, 

-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 projesi, imar uygulamaları vs.) Kurulumuzdan izin 
alınmasına, 

Karar verildi. 
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