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Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Sarnıç Mahallesi sınırları içindeki 664 ve 666 parsel sayılı, tarla 

vasıflı, şahıs mülkiyetindeki taşınmazlarda yer alan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen bir adet tümülüsün tescil edilmesine ilişkin kurum 
görüşlerinin iletildiği Tekirdağ Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kültür 
Varlıkları Şube Müdürlüğünün 06.03.2020 tarihli ve 8726 sayılı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli ve 3588 sayılı, Malkara Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 08.04.2020 tarihli ve 1383 sayılı yazısı ile 20.07.2020 tarihli ve 287368 
sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Sarnıç Mahallesi sınırları içindeki 664 ve 666 parsel sayılı, tarla 
vasıflı, şahıs mülkiyetindeki taşınmazlarda yer alan tümülüsün; 

-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 
I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

-Taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, ekli paftaya göre, bir kısmının I. derece 
arkeolojik sit alanında kaldığına dair kayıt düşülmesine, 

-Taşınmazlarda 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, 

-Kaçak kazıya ilişkin, 2863 sayılı Kanunun 9 ve 74 üncü maddeleri uyarınca, ilgili 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

-Kaçak kazılar sonucu tahrip edilen tümülüste Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı 
yapılmasına, 

-Kaçak kazıya ilişkin ilgili Savcılıkça gerekli keşif işlemleri yapıldıktan sonra, tümülüste 
kurtarma kazısı yapılıncaya kadar, açılan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde, 
Belediyesince kapatılmasına ve mezar yapısına ait taşların Müze Müdürlüğünce uygun görülecek 
şekilde muhafaza edilmesine karar verildi. 
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