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Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 373 ada 35 (E.33) parselde yer alan, sit alanı 
dışında kalan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, üzerinde yeni devlet hastanesi ile ağız ve diş hastanesi bulunan, 
yeni devlet hastanesinin bahçesi durumunda olan kısım için, “3.derece arkeolojik sit alanı olarak” tescil 
edilmesine ilişkin alınan Kurulumuzun    24.08.2020 tarih ve 6957 sayılı kararı gereği hazırlanan tescil 
evrakları, 2863 sayılı yasanın 7 inci maddesi gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 
27.08.2020 tarih ve E.626786 sayılı yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, Kırklareli Milli Emlak 
Müdürlüğü’nün 25.09.2020 tarih ve E.17274 sayılı, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nün 01.10.2020 tarih ve 
E.1321 sayılı kurum görüşü yazıları ile uzmanın 21.10.2020 tarih ve E. 434196 sayılı raporu okundu, dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 373 ada 35 (E.33) parselde yer alan, sit alanı 
dışında kalan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, üzerinde yeni devlet hastanesi ile ağız ve diş hastanesi bulunan, 
yeni devlet hastanesinin bahçesi durumunda olan kısım için; 

-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 1/2000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırlar itibariyle III. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 

-Taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine ekli paftada belirtildiği şekilde kayıt düşülmesine, 
-Taşınmazda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, mevcut imar planının yapılanma koşulu 

olarak belirlenmesine,  
- Parselde inşaat yapılmadan önce ilgili Müze Müdürlüğüne başvurularak Müze denetiminde sondaj 

yapılması, sondaj sonucunun Kurulumuza iletildikten sonra alınacak karar doğrultusunda uygulamaya 
geçilmesine, 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, yapılmak 
istenen her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde (altyapı,  imar uygulamaları vs.) Kurulumuzdan izin 
alınmasına, 

karar verildi. 
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