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Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Gazibey Mahallesi, Ağırbağ Çeşme Mevkiinde, 188 ada, 11 parselde 
yer alan, Malkara Belediye Başkanlığı mülkiyetine kayıtlı bulunan, sit alanı dışında, Edirne Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2021 tarih ve 7746 sayılı kararı ile sınırı revize edilen koruma 
alanında kalan, 18.03.2011 tarih ve 3448 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen 1. grup 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Surp Toros Kilisesinin bir kısmının(apsis payandası), şahıs 
mülkiyetine kayıtlı tapuda arsa vasıflı tescilsiz 188 ada 10 parsel taşınmazda kaldığının tespit edilmesi 
üzerine tescilli taşınmaza ait yapılacak kadastral güncelleme ve tescil revizyonu işlemine ilişkin 2863 sayılı 
Yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tescile esas kurum görüşlerin bildirildiği İstanbul Vakıflar I. Bölge 
Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve 122806 sayılı yazısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Varlıkları Şube Müdürlüğünün 12.10.2021 tarih ve 81238 sayılı yazısı, Tekirdağ Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve 2056402 sayılı yazısı, Malkara Belediye Başkanlığı İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2021 tarih ve 8599 sayılı yazısı ile uzmanın 17.12.2021 tarihli ve 
1109112 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

 

Bu kapsamda, Bu kapsamda, Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Gazibey Mahallesi, Ağırbağ Çeşme 
Mevkiinde, 188 ada 10 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, sit alanı dışında, Edirne kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2021 tarih ve 7746 sayılı kararı ile sınırı revize edilen koruma 

alanında kalan, 18.03.2011 tarih ve 3448 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen, 20.03.2012 tarih 

ve 300 sayılı kararı ile 1. grup  olarak grup tayini yapılan, 27.03.2018 tarih ve 4976 sayılı kararıyla rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan 188 ada 11 parselde yer alan Surp Toros Kilisesi yapı 

oturum alanının bir kısmının (apsis payandasının) söz konusu taşınmazda kalması nedeniyle 1.grup Surp 

Toros Kilisesinin yer aldığı taşınmazların tescilinin 188 ada 10 ve 11 parseller olarak düzeltilmesine, 
yeniden hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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