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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
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Karar Tarihi ve No     : 10.08.2021-7748                                                                         EDİRNE             

    
Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Karaidemir mahallesi, 1080, 1135 ve 1141 parsel sayılı, şahıs 

mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı ve sit alanı dışında bulunan tescilsiz taşınmazların sınırları içinde 
yer alan tümülüsün tescil edilmesi talebine ilişkin, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
22.04.2021 tarih ve 1342828 sayılı yazısı ve ekleri, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 25.06.2021 tarih ve 1491236 sayılı yazısıyla talep edilen kurum görüş 
yazısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 02.07.2021 tarih ve 51282 sayılı görüş yazısı, Tekirdağ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.07.2021 tarih ve 1260944 sayılı görüş yazısı, Malkara 
Belediyesinin 06.07.2021 tarih ve 5111 sayılı görüş yazısı, Tekirdağ Müzesi Müdürlüğünün 
01.07.2021 tarih ve 1501807 sayılı görüş yazısı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
07.07.2021 tarih ve 1965734 sayılı görüş yazısı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 14.07.2021 
tarih ve 501800 sayılı görüş yazısı ile 05.08.2021 tarih ve 873296 sayılı uzman raporu okundu, 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Karaidemir mahallesi, 1080, 1135 ve 1141 parsel sayılı, şahıs 
mülkiyetine kayıtlı, tarla vasıflı ve sit alanı dışında bulunan tescilsiz taşınmazların sınırları içinde 
yer alan tümülüsün; 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 
‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik’in 3. ve 4. maddeleri doğrultusunda, ekli 1/2000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı 
sınırlar itibariyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin ve paftasının 
uygun olduğuna, ilgili Tapu Müdürlüğünce, ekli paftaya göre, Tümülüsün yer aldığı 1080, 1135 ve 
1141 parsel sayılı taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine, bir kısmının 1. derece arkeolojik sit 
alanında kaldığına dair şerh 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 karar verildi. 
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