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Tekirdağ İli, Çorlu ilçesi, Yenice mahalesi, Demirkaya mevkiinde, Kurulumuzun 02.06.1989 gün ve 
324 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 07.10.1992 gün ve 1239 sayılı kararı ile 
uygulama imar planı tadilatı uygun bulunan ve park alanında kalan tescilli Şerefli Tümülüsü 1. derece 
arkeolojik sit alanı sınırlarının koordinatlandırılması ve Yenice mahallesi 168 ada 1 parselde yer alan yapıda 
bulunan "üzerinde kültür varlığı vardır"  şerhinin devam edip etmediğinin bildirilmesine ilişkin Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 23.09.2021 gün ve 1744807 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya 
ilişkin Çorlu Belediye Başkanlığı'nın 28.10.2021 gün ve 1093471 sayılı yazısı, Tekirdağ Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü'nün 19.10.2021 gün ve 1826715 sayılı yazısı, Çorlu Tapu Müdürlüğü'nün 20.10.2021 
gün ve 2805750 sayılı yazısı ve ekleri ile uzmanın 23.11.2021 tarihli ve 1061218 sayılı raporu okundu, 
dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;  

Tekirdağ İli, Çorlu ilçesi, Yenice mahalesi, Demirkaya mevkiinde, Kurulumuzun 02.06.1989 gün ve 
324 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 07.10.1992 gün ve 1239 sayılı kararı ile 
uygulama imar planı tadilatı uygun bulunan ve park alanında kalan tescilli Şerefli Tümülüsü 1. derece 
arkeolojik sit alanı sınırlarının koordinatlandırılması ve Yenice mahallesi 168 ada 1 parselde yer alan yapıda 
bulunan "üzerinde kültür varlığı vardır"  şerhinin şerhinin devam edip etmediğine ilişkin; 

* Yenice mahallesi, 168 ada 1 parselde yer alan yapılarda bulunan "üzerinde kültür varlığı vardır" 
şerhinin, tescilli Tümülüs sınırlarına ilişkin belirlenen 30 metrelik koruma bandı sınırından dolayı sehven 
ikaz kapsamında konulduğu ve zeminde herhangi bir kültür varlığı bulunmadığından, 02.09.1992 gün ve 
4898 yevmiye numarası ile tesis edilen "üzerinde kültür varlığı vardır" şerhinin kaldırılmasına,  

* Kurulumuzun 02.06.1989 gün ve 324 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilen ve 07.10.1992 gün ve 1492 sayılı kararı ile uygun bulunan uygulama imar planı tadilatı ile park 
alanında kalan ve parsel numarası bulunmayan (sicilinden terkin edilen) Şerefli Tümülüsünün, ekli 1/2000 
ölçekli kadastral-imar haritasında koordinatlandırıldığı sınırları itibariyle 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilinin devamına ve revize tescil fişinin uygun olduğuna, 

* Tümülüs koordinatlı sınırlarının, planda belirtilen “park alanı” fonksiyonunun, "kesin yapı yasaklı 
alan" olarak hazırlanmasına ve hazırlanacak koruma amaçlı imar planının Kurulumuza sunulmasına kadar 
Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 1. derece arkeolojik sit alanları 
koruma ve kullanma koşullarının geçiş dönemi yapılanma esasları olarak belirlenmesine, 

karar verildi. 
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