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Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Demirköy köyü, 121 ada, 4 parsel ve 206 ada, 1 parsel ile Tuğlalık köyü, 
118 ada, 9-10-11 parsel sayılı, “kamu ortak malı” ve şahıs mülkiyetine kayıtlı, sit alanı dışında kalan tescilsiz 
taşınmazlar üzerinde Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından tespit edilen 2 adet 
dolmen ve 1 adet tümülüsün tescil edilmesi talebine ilişkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
04.03.2021 tarih ve 1184210, 1184208 ve 1183980 sayılı yazısıyla istenen kurum görüş yazısı, Edirne İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 10.03.2021 tarih ve 766978 sayılı, 11.03.2021 tarih ve 791646, 791569 
sayılı görüş yazısı, Edirne İl Özel İdaresi’nin 02.04.2021 tarih ve 4839, 4843 sayılı, 19.04.2021 tarih ve 5713 
sayılı görüş yazısı ile 17.05.2021 tarih ve 751336, 751359 ve 751386 sayılı uzman raporu okundu, dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;   

Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Demirköy köyü, 121 ada, 4 parsel ve 206 ada, 1 parsel sayılı, tapuda 
“kamu ortak malı” olarak kayıtlı ve sit alanı dışında kalan tescilsiz taşınmazlarda tespit edilen 2 adet 
dolmenin; 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 fişlerinin uygun 
olduğuna, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca koruma gruplarının 
‘1.grup yapı’ olarak belirlenmesine, ekli 1/10000 ölçekli haritada belirlenen sınırlarının koruma alanı olarak 
belirlenmesine, ilgili Tapu Müdürlüğünce 121 ada, 4 parsel ile 206 ada, 1 parselin tapu kütüğü beyanlar 
hanesine “korunması gerekli kültür varlığıdır” şerhinin işlenmesine, tapu bilgilerinin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’ne iletilmesine, 

Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Tuğlalık köyü, 118 ada, 9-10-11 parsel sayılı, şahıs mülkiyetine kayıtlı ve 
sit alanı dışında kalan tescilsiz taşınmazların sınırları dahilinde kalan tümülüsün; 2863 sayılı Yasanın 
6.Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebiyle ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 3. ve 4. Maddeleri uyarınca ekli 1/10000 ölçekli 
haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibarıyla ‘1. derece arkeolojik sit alanı’ olarak tescil edilmesine, 
tescil fişi ve paftasının uygun olduğuna, ilgili Tapu Müdürlüğünce ekli paftaya göre, tümülüsün yer aldığı 
118 ada, 9-10-11 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanında 
kaldığına dair şerh düşülmesine, taşınmazlarda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.  
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