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Edirne İli, Süloğlu İlçesi, Geçkinli Köyü sınırları içinde yer alan 102 ada, 215 ve 279 parsel 

sayılı, şahıs mülkiyetindeki tarla vasıflı taşınmazlar, 102 ada, 293 parsel sayılı, Hazine mülkiyetindeki 
ham toprak vasıflı taşınmaz ile tescilli Geçkinli Şehitliğinin bulunduğu 163 ada, 3 parsel sayılı, Hazine 
mülkiyetindeki taşınmazda yer alan ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 
dört adet tümülüsün tescil edilmesine ilişkin kurum görüşlerinin iletildiği Devlet Su İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli ve 1116846 sayılı yazısı, Edirne İl Özel İdaresi Yazı İşleri 
Müdürlüğünün 31.03.2021 ve 4751 sayılı yazısı ile 31.05.2021 tarihli ve 770595 sayılı uzman raporu 
okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Edirne İli, Süloğlu İlçesi, Geçkinli Köyü sınırları içinde yer alan 102 ada, 215, 279, 293 parsel 
sayılı taşınmazlarda yer alan Bakan II, Kocahöyük ve Küçükhöyük Tümülüslerinin 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 I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine, 

-Tescilli Geçkinli Şehitliğinin bulunduğu 163 ada, 3 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan 
Balkan I Tümülüsünün, şehitlikte basit onarım yapılabilmesi için, II. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, 

-Taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, ekli paftaya göre, bir kısmının I. veya II. 
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. ve II. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, 

-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlere yalnızca tümülüslerin koordinatlı sınırları 
dışında devam edilmesine, 

Karar verildi. 
ASLI GİBİDİR 

 
 
 

 
















