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Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Beylik Mahallesi sınırları içinde yer alan 58 ada, 1 parsel 

sayılı, Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan, askeri atış ve tatbikat alanı niteliğindeki taşınmazda 
tespit edilen kayaya oyma yapıya ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
20.10.2020 tarihli ve 787614 sayılı yazısı, alanın tescil edilmesine ilişkin kurum görüşlerinin 
bildirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.11.2020 tarihli ve 833340 sayılı 
yazısı ile kayaya oyma yapının (Ambarkaya) I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ile 
Kurulumuzun 11.09.1991 tarihli ve 949 sayılı kararı ile tescil edilen Pekmezdere Mağarasının 
sınırlarının revize edilerek genişletilmesine ilişkin hazırlanan 18.12.2020 tarihli ve 523194 sayılı 
uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Beylik Mahallesi sınırları içinde bulunan 58 ada, 1 parsel sayılı 
taşınmazda, kayaya oyma yapının bulunduğu alanın, 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, 

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Beylik Mahallesi sınırları içinde bulunan 58 ada, 1 parsel ve 27 
ada, 21 parsel sayılı, Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan, askeri atış ve tatbikat alanı niteliğindeki 
taşınmazlarda yer alan Pekmezdere Mağarasının, ekli 1/10000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı 
sınırlar itibariyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına, 

-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, 

-Kayaya oyma yapıda yapılan tahribata ilişkin, 2863 sayılı Kanunun 9 ve 74 üncü maddeleri 
uyarınca, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Karar verildi. 
ASLI GİBİDİR 

 
 








