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Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Mahramlı mahallesi, 106 ada, 1 parsel, 108 ada, 2 parsel 
ile 109 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların kesişim bölgesinde, mahallenin yaklaşık 1 km 
güneydoğusunda D110 karayoluna bağlanan toprak yol üzerinde, tapulama harici alanda ve sit alanı 
dışında bulunan demir köprünün tescil edilmesi talebine ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 
16.10.2020 tarih ve E.27033 sayılı yazısı ve ekleri, 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi gereği Edirne 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.11.2020 tarih ve 846553 sayılı yazısı 
ile istenen kurum görüş yazısı, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 16.11.2020 tarih ve 5861 sayılı görüş 
yazısı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 15.01.2021 tarih ve 322352 sayılı görüş yazısı ile 
25.01.2021 tarih ve 575417 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda;    
 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Mahramlı mahallesi, 106 ada, 1 parsel, 108 ada, 2 parsel 
ile 109 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların kesişim bölgesinde, mahallenin yaklaşık 1 km 
güneydoğusunda D110 karayoluna bağlanan toprak yol üzerinde, tapulama harici alanda ve sit alanı 
dışında bulunan demir köprünün; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile ‘Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesi kapsamına 
giren özellikler taşıması sebebi ile aynı yasanın 7. Maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 1. Grup Yapı olarak belirlenmesine, 
ekli 1/2000 ölçekli haritada belirlenen sınırlarının koruma alanı olarak belirlenmesine, belirlenen 
koruma alanı içinde kalan Mahramlı mahallesi, 106 ada, 1 parsel, 108 ada, 2 parsel ve 109 ada, 3 
parsel sayılı taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğünce “bir kısmı 
koruma alanında kalmaktadır” şerhinin işlenmesine, tapu bilgilerinin Edirne Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine ve ilgili kurumunca taşınmaza ilişkin rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanmasına karar verildi. 
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