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Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çömlekakpınar Köyü,  Koyunçeşme Mevkii, 147 ada, 30-31 
parselde yer alan tümülüste yapılan kaçak kazının değerlendirilmesi ve tescil edilmesi istemine 
ilişkin Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.08.2016 gün ve 2103 sayılı yazısı ve ekleri, 
tümülüste yapılan kaçak kazıya ilişkin kaçak kazı yapanlar hakkında ilgili işlemlerin yapılması 
istemine ilişkin Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.09.2016 gün ve 2260 sayılı yazısı ve 
ekleri tümülüse ait mimari unsurların açığa çıkması sebebi ile kurtarma kazısı yapılmak istenmesine 
ilişkin Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.09.2016 gün ve 2267 sayılı yazısı ve ekleri ile 
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Koyunçeşme 
2 tümülüslerine ait hazırlanan tescil fişleri, haritaları değerlendirildi, raportörün raporu okundu, 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çömlekakpınar Köyü,  Koyunçeşme Mevkii, 147 ada, 30-31 
parselde yer alan Koyunçeşme 1 ile 147 ada 29 parselde tespit edilen Koyunçeşme 2 tümülüslerinin 
2863 sayılı yasanın 7. ve 8. maddeleri gereğince hazırlanan tescil fişleri, listeleri ve haritalarına 
ilişkin; 

* Koyunçeşme 1 ve 2 tümülüslerinin yer aldığı taşınmazlar için hazırlanan 1/25000 lik haritada 
koordinatlandırıldığı sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil 
fişlerinin uygun olduğuna, 

 * Koyunçeşme 1 ve 2 tümülüslerinde yapılan kaçak kazılara ilişkin ilgililer hakkında 2863 
sayılı yasanın 9.maddesi kapsamında yasal soruşturma açılmasına, Koyunçeşme 1 tümülüsünde 
Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılmasına,  

*  ekli listede 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen taşınmazlarda Koruma Amaçlı 
İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 
yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşulları olarak belirlenmesine, 

karar verildi. 
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