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KÜLTÜREL ARAŞTIRMA UZMANI 

 

Proje Başlığı:  Istranca (Yıldız) –Sakar’da arkeolojik ve tarihi objelere dayalı ortak 

kültürel turizm destinasyonu geliştirilmesi 

 

Istranca / Yıldız ve Sakar Dağları bölgelerindeki arkeolojik alanların incelenmesi 

 

Tümülüsler; 

Bu çalışmada bölgedeki en önemli tümülüslere yer verilmiştir. Çalışma yapılırken özellikle 

yapının ait olduğu dönem, günümüze ne derece sağlam ulaştığı ve bulunduğu konum turistik 

bir destinasyon olabilmesi açısından değerlendirilerek aşağıdaki yapılar dikkate alınmıştır. 

Turistlerin yaşadıkları yer dışında seyahat ettikleri bir yerin destinasyon olarak kabul 

edilebilmesi için birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Buhalis destinasyonu 

oluşturan özellikleri “çekicilikler, ulaşılabilirlik, tesisler, paket turlar, etkinlikler ve destekleyici 

hizmetler” olmak üzere altı kategoride toplamıştır (Buhalis, 2000).  

 

Kırklareli Merkez;  

 

Eriklice Tümülüsü 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-459 

Dönemi; M.Ö. 4. yy. 

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Eriklice Köyü Mevki; Çataklar 

Koordinatlar: 41° 44' 51" K - 27° 10' 30" D 
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Nitelik; Tarla 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Köyün 800 m kuzeybatısında, tarım alanında bulunan tümülüs 5mt 

yüksekliğinde, 30 m çapındadır. Oldukça iyi korunmuş durumdadır. 

Turizm Potansiyeli; Merkeze çok yakın olduğundan ve pek çok tümülüse göre iyi korunmuş 

olduğundan dolayı önemli bir turizm noktası olarak belirlenebilir. 

 

Kayalı Bedre Mağarası 

 
 

Yapı Türü; Höyük 

Envanter No; 39-01-461 

Dönemi;   

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Kayalı Köyü Mevki; Bedre Mağarası Mevki 

Tanımı : Kayalı Köyü'nün 4,1 km güneybatısında bulunan doğal mağara oluşumu içerisinde 

ve etrafında bulunan keramik parçaları mağara içerisinde yaşam olduğunu göstermektedir. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal Faaliyetler 
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Şimdiki Durumu; Giriş güneydoğu yönüne bakmakta olan mağaranın yüksekliği 2 m ile 4 m 

arasında değişmektedir. İçeriye doğru kollara ayrılarak uzanmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Gizlice definecilik faaliyetleri yapılmaktadır bu nedenle koruma 

önerilmektedir. Koruması gerçekleştirildiği takdirde turistik bir güzergah içerisinde yer 

alabilir.  

  

Yoğuntaş Çifte Tümülüsü Batı 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-468-01 

Dönemi; Erken Demir Çağı 

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Yoğuntaş Köyü Mevki; Bağtepe Mevki 

Koordinatlar: 41° 50' 17" K - 27° 02' 28" D 

Nitelik: Tarla 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Köyün 5,3 km batısında, tarım alanında bulunan tümülüs, 6-7 m 

yüksekliğinde, 40-45 m çapındadır. 

Turizm Potansiyeli; Güney eteğinde tarla yolu geçmektedir. Genel olarak iyi korunmuş 

durumdadır. Çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle tümülüsün alanı daralmaktadır. 
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Koruması gerçekleştirildiği ve halk bu konuda bilinçlendirildiği takdirde turistik bir güzergah 

içerisinde yer alabilir.  

Yoğuntaş Çifte Tümülüsü Doğu 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-468-02 

Dönemi; Erken Demir Çağı   

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Yoğuntaş Köyü Mevki; Bağtepe Mevki 

Koordinatlar: 41° 51' 06" K - 27° 01' 52" D  

Nitelik: Tarla 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Köyün 5,3 km batısında, tarım alanında bulunan tümülüs, 6-7 m 

yüksekliğinde, 40-45 m çapındadır. 

Turizm Potansiyeli; Tepesinde küçük bir kazı izi bulunmaktadır. Koruması gerçekleştirildiği 

ve halk bu konuda bilinçlendirildiği takdirde turistik bir güzergah içerisinde yer alabilir.  
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Üsküp Kurtkumluğu Doğu Tümülüsü  

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-341-01 

Dönemi; Erken Demir Çağı   

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Üsküp Beldesi  Mevki; Palamut Tepe Serisi 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Belde merkezinin 5,4 km kuzeydoğusunda, mera alanında bulunan tümülüs 5-6 m 

yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Doğu kısmı defineciler tarafından iş makinesi ile tamamen tahrip edilmiştir. 

Yapılan kaçak kazılar sonucu tümülüsün formu tamamen bozulmuştur. 

Turizm Potansiyeli; Tepesindeki büyük kazılar sebebiyle formunu kaybetmiştir. Güzergah 

olarak şehir merkezine yakın olmasından dolayı aynı mevkide bulunan benzerleri gibi kaçak 

definecilikten dolayı büyük zarar görmüştür. Altyapı imkanlarına olan yakınlığı turistik bir 
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potansiyeli olduğunu göstermektedir. Ancak bölgedeki güvenlik güçleri tarafından korunması 

gerekmektedir. 

 

Döküzhöyük Höyükler 1 Tümülüsü 

 
Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-566 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 279 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 1,1 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde 25-30 

m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; İyi korunmuş durumdadır. 

Turizm Potansiyeli; İyi korunmuş durumda olması, şehir merkezine yakın olması ve özellikle 

bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması noktayı önemli hale 

getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs bulunmaktadır. Bu 

nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline getirilebilir. 
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Dokuzhöyük Höyükler 2 Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-567 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 227 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 1,1 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 9-10 m yüksekliğinde 35-

40 m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; İyi korunmuş durumdadır. 

Turizm Potansiyeli; İyi korunmuş durumda olması, şehir merkezine yakın olması ve özellikle 

bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması noktayı önemli hale 

getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs bulunmaktadır. Bu 

nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline getirilebilir. 
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Dokuzhöyük Höyükler 3 Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-568 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 282 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 1 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde 35-40 

m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Tepesinde küçük bir kazı izi bulunmaktadır. Güvenlik güçleri tarafından 

izlenmelidir. 

Turizm Potansiyeli; Tepesinde küçük bir kazı izi bulunmaktadır ancak şehir merkezine yakın 

olması ve özellikle bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması 

noktayı önemli hale getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs 
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bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline 

getirilebilir. 

 

Dokuzhöyük Höyükler 4 Tümülüsü 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-569 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 274 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 1 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde 35-40 

m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Tepesinde küçük bir kazı izi bulunmaktadır. Güvenlik güçleri tarafından 

izlenmelidir. 

Turizm Potansiyeli; Tepesinde küçük bir kazı izi bulunmaktadır ancak şehir merkezine yakın 

olması ve özellikle bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması 

noktayı önemli hale getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs 



                                         
 

10 
 

bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline 

getirilebilir. 

 

 

Dokuzhöyük Höyükler 5 Tümülüsü 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-570 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 270 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 900 m kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde 30-35 

m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; İyi korunmuş durumdadır ancak güvenlik güçleri tarafından izlenmelidir. 

Turizm Potansiyeli; İyi korunmuş durumdadır. Ayrıca şehir merkezine yakın olması ve 

özellikle bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması noktayı 

önemli hale getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs 
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bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline 

getirilebilir.  

 

Dokuzhöyük Höyükler 6 Tümülüsü 

 
Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-571 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 267 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 900 m kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde 25-30 

m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; İyi korunmuş durumdadır ancak güvenlik güçleri tarafından izlenmelidir. 

Turizm Potansiyeli; İyi korunmuş durumdadır. Ayrıca şehir merkezine yakın olması ve 

özellikle bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması noktayı 

önemli hale getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs 

bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline 

getirilebilir.  
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Dokuzhöyük Höyükler 7 Tümülüsü 

 
Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-01-572 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy  

Konumu 

İlçe; Merkez  Mahalle/Köy; Dokuzhöyük  Mevki; Höyükler 

Ada; 0  Parsel; 262 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tanımı: Köyün 600 m kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde 20-25 

m çapındadır. 

Tehlikeler; Definecilik ve Tarımsal Faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Tepesinde ve güneyinde küçük kaçak kazı izleri bulunmaktadır. Güvenlik 

güçleri tarafından izlenmelidir. 

Turizm Potansiyeli; Üzerinde kaçak kazı izleri bulunan tümülüsün şehir merkezine yakın 

olması ve özellikle bulunduğu konum itibariyle yakınlarında başka tümülüslerin de olması 

noktayı önemli hale getirmektedir. Aynı alan içerisinde 100-200 m mesafe ile 7 adet tümülüs 

bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede bir tümülüs parkı oluşturularak çekim merkezi haline 

getirilebilir.  
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DEMİRKÖY 

 

Dupnisa Mağarası (Antik Yaşam ve Doğal Mağara Alanı) 

  

 

Yapı Türü; Doğal Mağara 

Envanter No; 39-03-102 

Dönemi; Antik ve Erken Hristiyanlık 

Konumu 

İlçe; Demirkoy  Mahalle/Köy; Sarpdere  Mevkii; Dupnisa 

Koordinatlar; 41 ° 50 '26.5 "N - 27 ° 33' 19.7" E 

Tanım: Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü'nün yaklaşık 6 km güneyinde bir ormanlık alanda 

bulunmaktadır. Kırklareli'nin yaklaşık 50 km kuzey doğusundadır. 

Sit Potansiyeli; 2. Derece arkeolojik koruma alanı ve 2. Derece doğal koruma alanı 

Koruma Derecesi; 2. Derece arkeolojik koruma alanı ve 2. Derece doğal koruma alanı 

Tehlikeler; Mağara civarında bulunan ve açılması talep edilen madencilik işlemleri  

Mevcut durum; Kuru ve sulu olmak üzere iki ayrı mağaradan oluşan Dupnisa Mağarası, sahip 

olduğu doğal değerler için Edirne Koruma Kurulu'nun kararı ile Doğal Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. 

Turizm Potansiyeli; Antik çağda yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Din adamlarının özellikle 

erken Hıristiyan döneminde saklandığı ve aynı zamanda doğal yapısını koruduğu yer olarak 

bilinir. Bu nedenle en önemli mağaralardan biridir. Sulu mağara 15 Mayıs - 15 Kasım arası 
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ziyaretçileri kabul ederken, kuru mağara tüm yıl boyunca açıktır. Sulu mağara, diğer 

dönemlerde 16 farklı türde yaklaşık 60 bin Yarasa'nın yaşadığı doğal bir alan olma özelliği 

gösterir. 2 bin 720 metreden oluşan mağaranın, 500 metrelik bölümüm turizme açıktır. Her yıl 

artan ziyaretçi sayısı, geçen yılın verilerine göre yaklaşık 70 bindir. İlkbahar ve yaz aylarında 

en önemli gezinti alanlarından biridir. Kaliteli yiyecek ve içecek hizmetleri de dahil olmak 

üzere çok çeşitli tesisler destinasyonda sunulabilir. Ayrıca, trekking, tırmanma ya da 

oryantiring aktiviteleri gibi aktivitelerin gerçekleştririlmesi için planlama yapılabilir. Böylece 

mevcut turizm potansiyelinin daha da artacağı düşünülmektedir. 

 

Hamdi Bey Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-03-104 

Dönemi; Geç Roma Dönemi   

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Hamdibey Köyü Mevki; Sefaköy Mevkii 

Tanım: Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Hamdibey Köyü'nün batı yönünde köye yaklaşık 4 km 

mesafede Sefaköy mevkinde, ormanlık alan içinde yer alan tümülüs yaklaşık 5-6 m 

yüksekliğinde, 11-12 m çapında olup, üzerinde güneybatı yönünde kazılmış defineci çukuru 

mevcuttur. Kaçak kazı esnasında ortaya saçılan ve kazı toprağında elde edilen keramik 

parçalarından tümülüsün Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilmektedir. Tümülüsün 

kuzey-güney yönünde kanal şeklinde 1.5-2 m derinlikte kazılarak tahrip edilmiştir.  

Bugünkü Durumu 
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Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Define avcılığı ve madencilik 

Şimdiki Durumu; Tümülüs üzerinde kaçak kazı çukuru görülmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Madencilik engellendiği ve kaçak define avcılığının önüne geçildiği 

sürece turistik bir güzergah içerisinde yer alabilir. 

 

 

İğneada Kasapçayırı Tümülüsü ve Mezarlık Alanı (Nekropol) 

 

Yapı Türü; Tümülüs (Nekropol Alanı) 

Envanter No; 39-03-118 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; İğneada Beldesi Mevki; Kasapçayırı Mevkii 

Tanım: Beldenin 5,4 km kuzeyinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 15-20 m 

çapındadır. Orman arazisi içerisinde yer almaktadır. Tümülüsün tepe noktasında doğu-batı 

ekseninde kaçak kazı çukuru mevcuttur. Ancak kazılar esnasında mezar odasına ulaşılamadığı 

gibi, çevresinde herhangi bir keramik parça varlığı da görülmemiştir. Ayrıca tümülüs 

çevresinde define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilen, çok sayıda mezarın yer aldığı 

belirlenmiş olup, bu itibarla tümülüs ve çevresi belirlenen koordinatlar itibarı ile nekropol 

alanı olarak tescil edilmiştir.  

Bugünkü Durumu 
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Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Kaçak define kazılarına maruz kalması. 

Şimdiki Durumu; Mera alanında bulunan tümülüsün tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde 

kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; tümülüsün gelecek yıllarda kaçak kazılar sonucu yok olmasını önlemek 

amacıyla kurtarma kazısı yapılmalıdır. Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan İğneada’ya 

çok yakın bir konumdadır. Bölgede aynı zamanda; deniz-kum-güneş turizmi ile doğa turizmi, 

trekking, avcılık gibi çok çeşitli turizm türleri de uzun yıllardır yapılmaktadır. Beğendik 

köyünde yer alan diğer arkeolojik bulgulara da yakınlığı sebebiyle önemli bir arkeolojik rota 

üzerinde yer alabilir.  

 

Beğendik Mehmet Ağa Çayırı Nekropol Alanı 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs (Nekropol Alanı) 

Envanter No; 39-03-122 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Genel Tanım; Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak 

bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler. 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Beğendik Köyü          Mevki; Mehmet Ağa Çayırı Mevkii 
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Tanım: Köyün 4 km kuzeybatısında bulunan ormanlık alanda yükseklikleri 1,5 m ile 2,5 m 

arasında değişen 6 kadar tümülüs şeklinde mezar tepesi bulunmaktadır. Orman alanı 

içerisinde bulunmaktadır.  

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Kaçak define kazılarına maruz kalması. 

Şimdiki Durumu; Orman içerisinde geniş bir alana yayılmış mezar tepelerinin birçoğu 

defineciler tarafından kazılmıştır. 

Turizm Potansiyeli; Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç 

dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan 

İğneada’ya çok yakın bir konumdadır. Bölgede aynı zamanda; deniz-kum-güneş turizmi ile 

doğa turizmi, trekking, avcılık gibi çok çeşitli turizm türleri de uzun yıllardır yapılmaktadır. 

Bölgede yer alan diğer arkeolojik bulgulara da yakınlığı sebebiyle önemli bir arkeolojik rota 

üzerinde yer alabilir. Bulgaristan sınırına en yakın noktalardan biri olması da turistik açıdan 

değerlendirilebilir. 

Sivriler 1 Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-03-124 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 
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İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Sivriler Köyü Mevki; Kırktepeler 

Koordinatlar: 41° 48' 53" K - 27° 56' 03" D 

Tanım: Köyün 6,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 30-35 m 

çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Ormanlık alanda bulunan tümülüsün tepesinde 1,5 m derinliğinde kaçak 

kazı çukuru bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan İğneada’ya çok yakın bir 

konumdadır. Bölgede aynı zamanda; deniz-kum-güneş turizmi ile doğa turizmi, trekking, 

avcılık gibi çok çeşitli turizm türleri de uzun yıllardır yapılmaktadır.  

 

Sivriler 2 Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-03-125 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Sivriler Köyü  

Koordinatlar: 41° 48' 55" K - 27° 56' 06" D 
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Tanım: Köyün 6,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 45-50 m 

çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır. Tahrip olmuştur. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Ormanlık alanda bulunan tümülüs defineciler tarafından iş makinesi ile 

kazılarak tahrip edilmiştir. Yapılan kazı neticesinde tümülüsün 2/3 lük bölümü tamamen 

tahrip edilmiştir. 

Turizm Potansiyeli; Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan İğneada’ya çok yakın bir 

konumdadır. Ancak büyük bir bölümü tahrip olmuş olmasından dolayı turistik açıdan 

değerlendirilebilmesi zordur.  

Sivriler 3 Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-03-126 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Sivriler Köyü  

Koordinatlar: 41° 48' 56" K - 27° 56' 07" D 

Tanım: Köyün 6,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 30-35 m 

çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır. 
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Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Ormanlık alanda bulunan tümülüsün tepesinde 1,5 m derinliğinde kaçak 

kazı çukuru bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan İğneada’ya çok yakın bir 

konumdadır. Ancak büyük bir bölümü tahrip olmuş olmasa da iyi bir koruma ile turistik 

rotalara dahil edilebilir. 

Sivriler 4 Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-03-127 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Sivriler Köyü  

Koordinatlar: 41° 48' 55" K - 27° 56' 09" D 

Tanım: Köyün 6,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 35-40 m 

çapındadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 
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Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Ormanlık alanda bulunan tümülüs iş makinesi ile kazılmış ve tahrip 

edilmiştir. Yarısı yok olmuş durumdadır. 

Turizm Potansiyeli; Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan İğneada’ya çok yakın bir 

konumdadır. Ancak büyük bir bölümü tahrip olmuştur. 

Sivriler Gürgen Yolu Üzeri Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-03-129 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Sivriler Köyü  Mevki: Gürgen Yolu Üzeri   

Tanım: Köyün 7,8 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m 

çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Ormanlık alanda bulunan tümülüs defineciler tarafından kazılmış ve tahrip 

edilmiştir. Kazıdan çıkmış sivri dipli keramik bir kap parçaları bulunmuştur. 
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Turizm Potansiyeli; Turistik açıdan çok önemli bir bölge olan İğneada’ya çok yakın bir 

konumdadır. İçinden çıkan keramik kap parçaları sebebiyle tümülüs önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

KOFÇAZ 

Tastepe Kocakaynak 1 Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-028 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Tastepe Köyü  Mevki: Kocakaynak   

Koordinatlar:  

Tanım: Köyün 650 m kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 2,5-3 m yüksekliğinde, 10-12 m 

çapındadır. Mera alanı olarak kullanılmaktadır 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  
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Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Kofçaz’a 3 km yakınlıkta bulunan Tastepe köyü il merkezine de 29 km 

mesafededir. Bu nedenle imkanlara yakın olduğu söylenebilir. Tastepe köyü tümülüs ve 

dolmenler açısından zengin bir bölgedir. Bu nedenle bu bölgeye gelen turist çok sayıda 

arkeolojik bulguyu ziyaret etme imkanı bulabilecektir.  

 

Tastepe Kocakaynak 2 Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-029 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Tastepe Köyü  Mevki: Kocakaynak   

Koordinatlar:  

Tanım: Köyün 600 m kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 7-8 m 

çapındadır. Mera alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Korunmuş durumdadır. Üzerinde kazı tahribatı bulunmamaktadır. Ayrıca 

Kofçaz’a 3 km yakınlıkta bulunan Tastepe köyü il merkezine de 29 km mesafededir. Bu 

nedenle modern imkanlara yakın olduğu söylenebilir. Tastepe köyü tümülüs ve dolmenler 

açısından zengin bir bölgedir. Bu nedenle bu bölgeye gelen turist çok sayıda arkeolojik 

bulguyu ziyaret etme imkanı bulabilecektir.  

 

 

 

Kocatarla Onbaşı Bayırı tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-018 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Kocatarla Köyü  Mevki: Kocabayır   

Ada: 101  Parsel: 404  

Tanım: Köyün 3,3 km doğusunda bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. 

Tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Tepesinde üzeri bitkilerle kaplanmış kaçak kazı izleri görülmektedir. 

Eteklerinde mezar yapısına ait olduğu tahmin edilen taş yığınları vardır. Kofçaza 11 km 

uzaklıktadır. Merkeze yakın olması önemlidir. Ayrıca bölgeye gelen turist çok sayıda 

arkeolojik bulguyu ziyaret etme imkanı bulabilecektir.  

 

Şabanın höyükleri 2 tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-048 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Ahmetler Köyü  Mevki: Şabanın Höyükler   

Ada: 101  Parsel: 1498  

Tanım: Köyün 3,5 km güneydoğusunda bulunan tümülüs yaklaşık 7-8 m yüksekliğinde, 30-35 

m çapındadır. Şabanınhöyükleri 1 Tümülüsü'nün yaklaşık 50 m. güneyinde yer alan tümülüs 

mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı mera alanı olarak kullanılan orman arazisi üzerinde 

yer almaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Üzerinde yetişkin ağaçlar bulunan tümülüsün üzerinden (tepesinden) 

güneydoğu yönünde eteğine doğru yaklaşık 0,50-1 m. ebatında, 50 cm. derinliğinde; ayrıca 

kuzeydoğu eteğinde de yaklaşık 0,50-1,5 m. ebatında ve 50 cm genişliğinde çukurlar 

bulunmaktadır. Kofçaza 11 km uzaklıktadır. Merkeze yakın olması önemlidir. Ayrıca bölgeye 

gelen turist çok sayıda arkeolojik bulguyu ziyaret etme imkanı bulabilecektir.  

 

Ahlatlı balıkçı tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-054 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Ahlatlı Köyü  Mevki: Balıkçı Mevki   

Ada:   Parsel:  

Tanım: Köyün 2,2 km kuzeyinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır. 

Bulgaristan sınır hattında bulunmaktadır. Sınır hattını takip eden yol üzerinden geçmektedir. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Bulgaristan sınır hattının tam üzerinde bulunan tümülüs oldukça iyi 

korunmuş durumdadır. Tepesinde 87 numaralı sınır taşı bulunmaktadır. Bölgeye gelen turist 

çok sayıda arkeolojik bulguyu ziyaret etme imkanı bulabilecektir. Bunların başında Ahlatlı 

Balıkçı Dolmeni gelmektedir. Dolmen yaklaşık 200 m mesafededir.  

 

 

 

72 nolu hudut taşı tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-059 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Karaabalar Köyü Mevki: 72 numaralı hudut taşı Mevki 

Ada:   Parsel:  

Tanım: Köyün 4,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 0,5-1 m yüksekliğinde, 5-6 m 

çapındadır. Bulgaristan sınır hattında bulunmaktadır. Tümülüsün yarısı Bulgaristan tarafında 

yer alır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  
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Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Bulgaristan sınır hattı üzerinde bulunan tümülüs yol çalışması sırasında 

tahrip edilmiştir. 10 m batısında tümülüsten çıktığı söylenen 1,5/0,5/0,5 ebatlarında işlenmiş 

bir blok taş bulunmaktadır. Bu sınır hattında bulunan nesneler sayesinde bölgeye gelen turist 

çok sayıda arkeolojik bulguyu ziyaret etme imkanı bulabilecektir.  

 

 

Beyci köyiçi tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-073 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Beyci Köyü Mevki: Köyiçi Mevki 

Ada: 110   Parsel: 530  

Tanım: Köyün 450 m doğusunda bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır. 

Mera alanı olarak kullanılmaktadır 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Mera alanında bulunan tümülüs, köye yakın olması sebebi ile iyi 

korunmuş durumdadır. Beyci köyü eski bir Bulgar köyü ve günümüzde bir pomak köyüdür. 

Bu nedenle ortak kültürel geçmişe sahiptir. Ortak yemek kültürü ve ortak bir tarihi geçmiş 

gelen turistlerin kendilerinden bir şey bulması adına önemlidir. Ayrıca köy hala doğallığını 

korumakta olduğundan her zaman doğal ürünler bulmak mümkündür.    

 

 

Karaabalar Haydutlu Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-087 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Karaabalar Köyü Mevki: Haydutlu Mevki 

Ada: 0  Parsel: 490  

Koordinatlar; 42° 04' 15" K - 27° 16' 50" D 

Tanım: Köyün 2,8 km güneybatısında bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m 

çapındadır. Ormanlık alanda bulunan tümülüsün üzerinde yetişkin ağaçlar bulunmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  
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Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Tümülüs, iyi korunmuş durumdadır. Karabalar köyünde güney yönü 

istikametinde yakın bir alan içerisinde halen iyi durumda olan ya da olmayan çok sayıda 

mezar tümülüsünün bir arada bulunduğu iki adet nekropol, ikizce dolmeni başta olmak üzere 

çeşitli dolmenler ve çeşitli tümülüsler yer almaktadır. Dolayısıyle bölge arkeolojik park 

yapılmasına çok müsaittir. Aynı zamanda balı ile meşhur olan köyde doğal ürünler bulmak da 

mümkündür.     

Karaabalar Molla İbrahim Korusu Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-088 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Karaabalar Köyü Mevki: Molla İbrahim Korusu Mevki 

Koordinatlar; 42° 04' 14" K - 27° 16' 50" D 

Tanım: Köyün 2,5 km güneybatısında bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 25-30 m 

çapındadır. Ormanlık alanda bulunan tümülüsün üzerinde yetişkin ağaçlar bulunmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 



                                         
 

31 
 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Tümülüs, iyi korunmuş durumdadır. Karabalar köyünde güney yönü 

istikametinde yakın bir alan içerisinde halen iyi durumda olan ya da çok iyi durumda olmayan 

çok sayıda mezar tümülüsünün bir arada bulunduğu iki adet nekropol, ikizce dolmeni başta 

olmak üzere çeşitli dolmenler ve çeşitli tümülüsler yer almaktadır. Dolayısıyle bölge 

arkeolojik park yapılmasına çok müsaittir. Aynı zamanda balı ile meşhur olan köyde doğal 

ürünler bulmak da mümkündür. 

Karaabalar Höyük Mezarlığı Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-04-090 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Karaabalar Köyü Mevki: Köyiçi Mevki 

Ada: 0  Parsel: 391  

Koordinatlar; 42° 04' 15" K - 27° 16' 15" D  

Tanım: Köyiçinde Höyük Mezarlığı olarak bilinen eski mezarlık alanında bulunan tümülüs 2-

2,5 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Üzerinde boyları 50 cm ile 1,5 m arasında menhir tarzında yazısız mezar 

taşları bulunmaktadır. Tümülüs, köyün içinde bulunduğundan iyi korunmuş durumdadır. 

Karabalar köyünde güney yönü istikametinde yakın bir alan içerisinde halen iyi durumda olan 

ya da çok iyi durumda olmayan çok sayıda mezar tümülüsünün bir arada bulunduğu iki adet 

nekropol, ikizce dolmeni başta olmak üzere çeşitli dolmenler ve çeşitli tümülüsler yer 

almaktadır. Dolayısıyla bölge arkeolojik park yapılmasına çok müsaittir. Aynı zamanda balı 

ile meşhur olan köyde doğal ürünler bulmak da mümkündür. 

PINARHİSAR 

 

Hacıfaklı Haydarbaba Tümülüsü 

 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-07-393 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy; Çayırdere Köyü Mevki: Baba Mevki 

Koordinatlar; 41° 37' 28" K - 27° 31' 25" D 

Tanım: Köyün 450 m güneyinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır. 

Etrafında tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  



                                         
 

33 
 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Aynı zamanda mezar alanı olarak kullanılmış olan tümülüsün üzerinde ve 

etrafında yazısız menhir şeklinde mezar taşları bulunmaktadır. Batı eteğinde yatık durumda 

yaklaşık 2,5 m boyunda iki adet menhir taşı bulunmaktadır. Bu nedenle noktaya gelen turistler 

hem menhir hem tümülüs ziyareti yapmış olur. Önemli turizm merkezlerinden biri olan 

Dupnisa Mağarasına da yaklaşık 40 km mesafededir. 

Bağlar Tümülüsü 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-07-538 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy; Merkez Mevki: Bağlar Mevki 

Koordinatlar; 41° 35' 48" K - 27° 31' 06" D 

Ada; 168  Parsel; 51 

Tanım: İlçe merkezinin 3,2 km güneyinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 30-35 m 

çapındadır. Etrafında tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarla sahiplerinin uyarılması. 

Turizm Potansiyeli; Tümülüsün güneydoğu tarafında yaklaşık 2 m derinliğinde kaçak kazı 

çukuru bulunmaktadır. Çevresi sürülerek tümülüs alanı daraltılmaktadır. Önemli turizm 

merkezlerinden biri olan Dupnisa Mağarasına da yaklaşık 40 km mesafededir. 

 

 

 

 

Pınaryolu Tümülüsü 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-07-537 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy; Merkez Mevki: Pınaryolu Mevki 

Ada; 143  Parsel; 52 

Koordinatlar; 41° 36' 07" K - 27° 32' 59" D 

Tanım: lçe merkezinin 3,6 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 30-35 

m çapındadır. Etrafında tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde tarım yapan tarla sahiplerinin 

uyarılması. 

Turizm Potansiyeli; Tümülüsün güney tarafında yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı 

çukuru bulunmaktadır. Çevresinde yakın sürüm yapılması nedeniyle tümülüs alanı 

daralmaktadır. Bir an önce koruma önlemlerine geçilerek halk bilinçlendirilmelidir. 

 

 

 

İslambeyli Tümülüsü 

 
Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-07-382 

Dönemi; Roma  

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy; İslambeyli Mevki: Taşköprü Mevki 

Ada; 143  Parsel; 52 

Koordinatlar; 41° 41' 00" K - 27° 36' 56" D 

Tanım: Köyün 1,2 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 15-20 m 

çapındadır. Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Doğu tarafından merkezine doğru uzanan büyük bir kaçak kazı çukuru ile 

güney tarafında daha küçük kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Bir an önce koruma 

önlemlerine geçilerek halk bilinçlendirilmelidir. Böylece turistik güzergahlarda yer alabilir. 

Dupnisa mağarasına uzaklığı ise yaklaşık 35 km mesafededir.  

 

 

 

 

Akören Kara Hasan Tümülüsü 

 

 
Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-07-388 

Dönemi; Helenistik 

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy; Akören  Mevki: Çatal Ağaç Mevki 

Ada; 110  Parsel; 11 

Koordinatlar; 41° 42' 25" K - 27° 33' 47" D 

Tanım: Köyün 0,6 km kuzeyinde bulunan tümülüs kazılmış, üzerindeki toprak büyük ölçüde 

alınmış ve mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım 

yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 
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Koruma Derecesi;  

Tehlikeler; Tarımsal faaliyetler ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; 80x80x30 cm ebatlarındaki kesme taşlar ile konik biçimde örülmüştür. 

Mezar odası 3-3,5 m yüksekliğinde olup, tepesinde yaklaşık 80 cm'lik bir dairesel delik 

bulunmaktadır. Mezar odasına giriş doğudan, yaklaşık 50 cm eninde 1,5 m yüksekliğindeki bir 

geçiş boşluğundan sağlanmaktadır. Muhtemelen yerli kaya oyularak biçimlendirilmiş, üzeri 

kesme taştan yuvarlak mezar odası inşa edilmiştir. Dönemi itibariyle görülmeye değer bir yapıt 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla turistik potansiyeli yüksek bir obje niteliğindedir. 

VİZE 

 

Kıyıköy Vezirtepe E Tümülüsü,  

 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-147 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; KıyıKöy  Mevki: Vezirtepe  

Ada; 357  Parsel; 1 

Tanım: Vize İlçesi Kıyıköy Kasabası girişinde yolun solunda yer almaktadır. Üzerinde 

ağaçların bulunduğu tümülüs yaklaşık 4-5 m yüksekliğinde 30-35 m çapındadır. Üzerinde 

kaçak define kazılarının izleri görülmektedir. 
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Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Bölgenin imara açılması ihtimali ve kaçak define kazıları. 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi, koruma sınırının 

belirlenmesi, üzerinde imar ve inşaat faaliyetlerinin engellenmesi.  

 

Turizm Potansiyeli; Batı tarafında 2 metreye 1 m yaklaşık 1 m derinliğinde kaçak kazı çukuru 

bulunmaktadır. Doğu tarafı daha eski bir tarihte kazılmış durumdadır. Kıyıköy çeşitli turizm 

türlerinin yapılabildiği özellikle bahar ve yaz aylarında yüksek turist potansiyeline sahip bir 

tatil köyüdür. Ayrıca köyün çok yakınlarında çeşitli kaya mezarları, tümülüsler ve nekropol 

alanı ile kilise kalıntıları yer almaktadır. Aya Nikola Manastırı da buradadır. Balıkçılık 

yapılan köy balık restoranları ile de ünlüdür. 

 

Antepe Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-405 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Düzova Köyü Mevki: Hantepe  

Ada; 135  Parsel; 83 
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Tanım: Köyün 2,3 km güneyinde bulunan tümülüs 10-12 m yüksekliğinde, 45-50 m 

çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır.. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi 

Turistik Potansiyeli; İyi korunmuş durumda olan tümülüs turistler tarafından görülmeye 

değerdir.  

Kurutepe Tümülüsü 

 

 
 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-209 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Çakıllı Mevki: Kurutepe  

Tanım; Çakıllı Beldesi'nin 3,3 km güneybatısında bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 45-

50 m çapındadır. Tarla içerisinde yer almakta olup, çevresinde tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyeli; Çevresinde çok yoğun olarak keramik parçaları bulunmaktadır. 50 m 

kuzeydoğusunda , çalılıkların içerisinde bir kısmı toprak altında 2,5x1x0,5 m boyutlarında 

düzgün kesilmiş bir taş bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

Evrenli Kaynarca Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-220 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Evrenli Köyü Mevki: Kaynarca 

Ada; 141  Parsel; 5 

Koordinatlar; 41° 32' 06" K - 27° 50' 05" D 

Tanım; Köyün 1,8 km batısında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 30-40 m çapındadır. 

Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 
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Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyel; Kuzey tarafında iki yerde ve tepesinde bir yerde yaklaşık 1mt 

derinliğinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Köyün ilçeye uzaklığı 7 km dir. Bu nedenle 

tüm imkanlar mevcuttur. Vize ilçesi çok önemli turizm potansiyeline sahip bir bölgededir. 

Başta ilçenin Cittaslow üyesi olması önem arz etmektedir. Bununla birlikte yaz aylarında 

deniz turizmi için özellikle Kıyıköye çok yakındır. Ayrıca gastronomi turizmi için çeşitli 

noktalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Küçük Ayasofya Klisesi, Vize Kalesi, Trak Kaya 

Mezarları ve Roma Antik Tiyatrosu gibi varlıkları ile tarih ve kültür turizmi, eko turizm ve 

avcılık için de önemli turizm arzlarına sahip bir bölgededir. Bu nedenle turist potansiyeli 

yüksektir. 

 

Okçular Hantepe Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-229 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Okçular Köyü  Mevki: Hantepe 
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Koordinatlar; 41° 33' 17" K - 27° 48' 53" D 

Ada; 102  Parsel; 14 

Tanım; Köyün 1 km batısında bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. 

Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Çevresinde yoğun olarak keramik parçaları görülmektedir. Üzerinde; 

doğu ve batı tarafında kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. İlçeye 5 km uzaklıkta olması 

sebebiyle ilçenin sahip olduğu turistik imkanlardan faydalanmaktadır.   

Hergele Tepe Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-404 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Çövenli Köyü Mevki: Hergele Tepe 

Ada; 123  Parsel; 2 

Tanım; Köyün 2,4 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m 

çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 



                                         
 

43 
 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının 

belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turizm Potansiyeli; Güneydoğu tarafında yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru 

bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 12 km olan köyün turistik potansiyeli de ilçeye olan 

yakınlığından dolayı yüksektir. Ayrıca köye 500m mesafede 2’li menhir şekilde 2,5m 

yüksekliğinde taşların yer aldığı bir mezarlık bulunmaktadır.   

Kovantepe Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-406 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Düzova Köyü Mevki: Kovantepe 

Koordinatlar; 41° 31' 26" K - 27° 48' 53" D 

Ada; 117 Parsel; 6 

Tanım; Köyün 3,1 km doğusunda bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde, 40-45 m çapındadır. 

Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 
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Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.  

Turistik potansiyeli; İyi korunmuş durumdadır. İlçeye uzaklığı 9 km olan köyün ilçenin sahip 

olduğu turistik potansiyelden yararlanması beklenmektedir. Yakınında Çiftliktepe Tümülüsü 

yer almaktadır. 

 

 

 

 

Çiftliktepe Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-407 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Düzova Köyü  Mevki: Çiftliktepe 

Tanım; Köyün 3,2 km güneydoğusunda tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde, 

35-40 m çapındadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyeli; Genel olarak iyi korunmuş durumdadır. İlçeye uzaklığı 9 km olan köyün 

ilçenin sahip olduğu turistik potansiyelden yararlanması beklenmektedir. Yakınında 

Kovantepe Tümülüsü bulunmaktadır.  

 

 

 

 

Üçtepeler A Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-408-01 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Hasbuğa Köyü Mevki: Üçtepeler 

Ada; 140  Parsel; 41 

Koordinatlar; 41° 30' 10" K - 27° 43' 58" D 

Tanım; Köyün 1,6 km güneyinde bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. 

Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 
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Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerekmektedir. 

Turistik Potansiyeli; İyi korunmuş durumda olan tümülüs köyün ilçeye 5 km mesafede olması 

bakımından turistik potansiyele sahiptir. 

 

 

 

 

Üçtepeler B Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-408-02 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Hasbuğa Köyü    Mevki; Üçtepeler 

Koordinatlar; 41° 30' 11" K - 27° 44' 02" D 

Ada; 140  Parsel; 45  

Tanım; Köyün 1,6 km güneyinde bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. 

Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 
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Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.K 

Turistik Potansiyeli; İyi korunmuş durumda olan tümülüs köyün ilçeye 5 km mesafede olması 

bakımından turistik potansiyele sahiptir. Aynı bölgede biirbirine yakın bir alanda 3 adet 

tümülüs bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Bağlartepesi Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-409 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Hasbuğa Köyü    Mevki; Bağlık 

Ada; 129  Parsel; 21 

Tanım; Köyün 1 km doğusunda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. 

Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 
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Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyeli; Tümülüsün tepesinden kuzeyine doğru kanal şeklinde kaçak kazı izi 

bulunmaktadır. Tümülüs, köyün ilçeye 5 km mesafede olması bakımından turistik potansiyele 

sahiptir. Aynı bölgede biirbirine yakın bir alanda 3 adet tümülüs bulunmaktadır 

 

 

 

Yarıktepe Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-410 

Dönemi; Roma 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Hasbuğa Köyü    Mevki; Yarıktepe 

Ada; 123  Parsel; 142 

Koordinatlar; 41° 33' 04" K - 27° 46' 19" D 

Tanım; Köyün 1,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 20-25 m 

çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 
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Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerekmektedir. 

Turistik Potansiyeli; Tepesinde yaklaşık 1,5 m derinliğinde bir kaçak kazı çukuru 

bulunmaktadır. Çevresinde bol miktarda keramik kap parçası görülmektedir. Tümülüs, köyün 

ilçeye 5 km mesafede olması bakımından turistik potansiyele sahiptir. Aynı bölgede biirbirine 

yakın bir alanda 3 adet tümülüs bulunmaktadır 

 

 

Recotepe A Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-412 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Devlet Mahallesi  Mevki; Şeyh Toprak 

Ada; 109  Parsel; 72 

Koordinatlar; 41° 33' 02" K - 27° 44' 07" D 

Tanım; İlçe merkezinin 3,8 km güneybatısında bulunan tümülüs 10-11 m yüksekliğinde, 40-

45 m çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 
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Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerekmektedir. 

Turistik Potansiyeli; İyi korunmuş olan tümülüs, köyün ilçeye 5 km mesafede olması 

bakımından turistik potansiyele sahiptir. Aynı bölgede biirbirine yakın bir alanda 3 adet 

tümülüs bulunmaktadır 

 

 

 

Çavuşköy (Müftü Koru) Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-417 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Devlet Mahallesi  Mevki; Şeyh Toprak 

Ada; 349  Parsel; 2 

Koordinatlar; 41° 34' 50" K - 27° 44' 23" D 
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Tanım; İlçe merkezinin 2,2 km batısında bulunan tümülüs 10-12 m yüksekliğinde, 50-55 m 

çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyel; Tepesinde kadastro taşı bulunmaktadır. Tepesinde küçük bir kazı çukuru 

ve doğu eteğinde yaklaşık 2mt derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çukurda mezar 

ait olabilecek dörtköşe işlenmiş bir taş bulunmaktadır.  

 

 

Akıncılar Kocatepe Tümülüsü 

 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-419 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Akıncılar Köyü  Mevki; Kocatepe 

Koordinatlar; 41° 27' 07" K - 27° 39' 13" D 
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Tanım; Köyün 1 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 45-50 m 

çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Durumu; 1. Derece arkeolojik sit 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyeli;  İyi korunmuş durumda olan tümülüs merkeze yakınlığı itibariyle yüksek 

turist potansiyeline sahiptir.  

Akıncılar Kurudere Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-422 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Akıncılar Köyü  Mevki; Kurudere 

Tanım; Köyün 1,1 km doğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. 

Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Tarımsal faaliyet ve kaçak define kazıları 
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Şimdiki Durumu;  

"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Tursitik Potansiyeli; Üzerinde; güney tarafında kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.  

 

Kurttepe (Çöplüküstü) Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-428 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;   Mevki; Kurttepe-Göztepe Güneyi-Çöplük Üstü 

Ada; 269  Parsel; 45 

Tanım; İlçe Merkezinin 3,2 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 25-30 

m çapındadır. Göztepe Tümülüsü'nün 2-3 km güneyinde, koruluk bir alan içerisinde yer 

almaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Kaçak define kazıları 

Şimdiki Durumu;  

Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Ayrıca bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 
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Turistik potansiyeli; Üzerini çalılıklar kaplamış olup, tepesinde ve güneybatı eteğinde kaçak 

kazı çukurları bulunmaktadır. Üzeri ve etrafı temizlenip turistik bir rotaya dahil edildiğinde 

önemli bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Bulunduğu konum ve ilçeye yakınlığı 

itibariyle yüksek turizm potansiyeli olan bir yerdedir.   

 

Buzağıdere A Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-429 

Dönemi; Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Düzova Mevki; Buzağıdere 

Ada; 87  Parsel; 181 

Tanım; İlçe merkezinin 3,4 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 10-11 m yüksekliğinde, 45-

50 m çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Kaçak define kazıları ve tarımsal faaliyetler 

Şimdiki Durumu; Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. 

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 
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Turizm Potansiyeli; İyi korunmuş olan tümülüsün üzerinde küçük bir kulübe bulunmaktadır. 

Bu mevkide yer alan diğer arkeolojik bulgular düşünüldüğünde ve bölgenin ilçeye 

yakınlığı sebebiyle turistik bir rotaya dahil edilebilir. 

Yarıktepe A Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-431 

Dönemi; M.S.1. yy (Roma) 

Konumu 

İlçe; Vize  Mahalle/Köy; Devlet Mahallesi Mevki; Büyüktepe 

Koordinatlar; 41° 33' 04" K - 27° 46' 19" D 

Ada; 99  Parsel; 174 

Tanım; İlçe merkezinin 3,4 km güneyinde bulunan tümülüs 9-10 m yüksekliğinde, 50 m 

çapındadır. Vize-Hasbuğa yolunun solunda bulunur. (Yarıktepe Tümülüsü'nün güneyinde yer 

alır.) Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Tehlikeler; Kaçak define kazıları ve tarımsal faaliyetler 

Şimdiki Durumu; 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli tümülüsün 1/25000 ölçekli 

haritadaki sınırları itibarıyla koruma alan olarak belirlenmesi. Ayrıca tarım amaçlı 

kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyeli; Tümülüs doğu yönünden ortaya doğru geniş bir şekilde kazılmıştır. Arif 

Müfit MANSEL tarafından bölgede kazısı yapılan tümülüslerden biridir. Kazı sonucu ortaya 
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çıkartılan eserler İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Tümülüsün sahip olduğu 

önemi ve bölgenin sahip olduğu turistik potansiyelden dolayı tümülüs turistik bir rotaya dahil 

edilmelidir.   

Yarıktepe B Tümülüsü 

 

Yapı Türü; Tümülüs 

Envanter No; 39-08-432 

Dönemi; Roma 

Konumu 

İlçe; Vize  Mahalle/Köy; Devlet Mahallesi Mevki; Espit Yolu Üstü 

Koordinatlar; 41° 32' 41" K - 27° 45' 40" D 

Ada; 95  Parsel; 4 

Tanım; İlçe merkezinin 2,4 km güneyinde bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 55-60 m 

çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Bugünkü Durumu; 

Sit Potansiyeli; 1. Derece arkeolojik sit alanı 

Koruma Derecesi; 1. Derece Arkeolojik Sit 

Tehlikeler; Kaçak define kazıları ve tarımsal faaliyetler 

Şimdiki Durumu; 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli tümülüsün 1/25000 ölçekli 

haritadaki sınırları itibarıyla koruma alan olarak belirlenmesi. Ayrıca tarım amaçlı 

kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. 

Turistik Potansiyeli; Tümülüs doğu tarafından ortaya doğru geniş bir şekilde kazılmış, orta 

kısmı tamamen boşaltılmış olup formu bozulmuş. Arif Müfit MANSEL tarafından Arkeolojik 
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Kazısı yapılmış olan bir tümülüstür. Vize A Tümülüsü'nün yaklaşık olarak 700-800 m 

kuzeyinde yer alır. Tümülüsün sahip olduğu önemi, etrafında başka tümülüslerin de olması ve 

bölgenin sahip olduğu turistik potansiyelden dolayı tümülüs turistik bir rotaya dahil 

edilmelidir.  

 

Dolmenler (Megalitler) 

 

Merkez   

 

Kula Karayokuş Dolmeni 

 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-01-034 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Geçitağzı Köyü Mevki: Haytanın Bayırı   

Ada; 107  Parsel; 95 

 

Tanım: Tek odalı olan dolmenin üst taşları yok olmuştur. Yan taşları ayaktadır. Ön taşta ruh 

deliği bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Merkeze 20 km mesafededir. Yakın olması alt yapı imkanlarının olmasını 

sağlamaktadır. Kula köyünde çiftlikleri olan ve çiftlik turizmiyle uğraşan girişimciler de 

blunmaktadır. Ayrıca Kırklarelinden köye doğru giderken yol üzerinde doğa manzaraları, dere 

ve şelalelerle karşılaşmak mümkündür. 
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Geçitağzı Kapakkaya Dolmeni 

 

 
 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-01-269 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Geçitağzı Köyü Mevki: Kapakkaya (Klübeler)  

Ada; 112  Parsel; 6 

Tanım: İçinde kaçak kazı yapılmıştır. Devrilmiş olan dramos taşının üzerinde mezardan 

çıkmış olduğu düşünülen kemikler bulunmaktadır. Güneye bakan taşta bulunan ruh deliği 

kare formludur. 

Turizm Potansiyeli; Köyün 3,8km güneybatısında, mera alanında bulunmaktadır. Tek 

odalıdır. Dramos kısmında tek taş hariç diğer taşları yerindedir. Bu nedenle yapı iyi 

durumdadır. Merkeze 20 km mesafededir. Yakın olması alt yapı imkanlarının olmasını 

sağlamaktadır. Kula köyünde çiftlikleri olan ve çiftlik turizmiyle uğraşan girişimciler de 

blunmaktadır. Ayrıca Kırklarelinden köye doğru giderken yol üzerinde doğa manzaraları, dere 

ve şelalelerle karşılaşmak mümkündür. 

 

 

Geçitağzı Alayçaşme Dolmeni 



                                         
 

59 
 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-01-275 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Geçitağzı Köyü Mevki: Haytanın Bayırı  

Ada; 107 Parsel; 95 

Tanım: İçinde kaçak kazı yapılmıştır. Devrilmiş olan dramos taşının üzerinde mezardan 

çıkmış olduğu düşünülen kemikler bulunmaktadır. Güneye bakan taşta bulunan ruh deliği 

kare formludur. 

Turizm Potansiyeli; Köyün 1,7km doğusunda, orman alanında bulunmaktadır. Tahrip 

edilmiştir. Üst taşları bulunmamaktadır. Yan taşlar da kısmen görülebilmektedir. Köye ve 

merkeze yakın olmasına rağmen aldığı tahribat sebebiyle turizm potansiyeline sahip olmadığı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmetçe Kapaklı Ayazma Dolmeni 
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Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-01-451 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Ahmetçe Köyü Mevki: Dışbudak Dere  

Ada; 107 Parsel; 95 

Tanım: İçinde defineciler tarafından kaçak kazı yapılmıştır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 3,8km kuzeyinde bulunmaktadır. Tek odalıdır. Tarım alanında 

çalılıklar ile kaplı bir yükseltide bulunan dolmenin dramos bölümünün sağ taşı ve ön taşı 

bulunmamaktadır. Diğer taşlar yerindedir. Köy merkeze çok yakın bir konumdadır. Ayrıca 

köyde butik otel ve şarap evi bulunmakta ve burada üretilip ülke içinde ve dışında satışı 

yapılan şaraplar bulunmaktadır. Geniş bağların bulunduğu bölge bağ rotası güzergahindaki 

noktalardan biri olarak ün yapmıştır. 
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Erikler Çayırlı Yolu (Kapaklıkaya) Dolmeni 

 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-01-455 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Erikler Köyü Mevki: Taşlık  

Ada; 158 Parsel; 36 

Tanım: Köyün 4,3km kuzeybatısında bulunmaktadır. İçinde defineciler tarafından kaçak kazı 

yapılmıştır.  

Turizm Potansiyeli; İki odalıdır. Mera alanında bulunan dolmenin dramos bölümü, güney taşı 

ve kuzeydoğu tarafında bir taş eksiktir. İki bölümlü mezar odasının bölümleri ayıran orta 

taşında ruh deliği bulunmaktadır. İki oda üzeri iki ayrı taş ile kapatılmıştır. Köy merkeze çok 

yakın bir konumdadır. Merkezde yer alan turistik faaliyetlerin ve güzergahların içerisine 

rahatlıkla dahil edilebilir.  

Çeşmeköy Aktaş Dolmeni 

 

Yapı Türü; Dolmen 
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Envanter No; 39-01-548 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Çeşmeköy Köyü Mevki: Aktaş - Vaysal Dere Göleti 

Mevkii 

Ada;  Parsel; A26 

Tanım: İki odalı olan dolmenin dramos bölümü batı tarafı taşı hariç bütün taşlar yerindedir. 

Güneye bakan ön bölümde ruh deliği yerine sağ ve solda iki parça taş bulunmaktadır. Kazılar 

sonucu dramos taşları da ortaya çıkmıştır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 3,7km batısında bulunmaktadır. İki odalıdır. Etrafı çam ağaçları 

ve çalılar ile çevrilidir. Her ne kadar içerisi kazılmış durumda olsa da turistik açıdan rotalar 

içerisine dahil edilerek Kırklareli-Edirne hattında bir yer edinebilir. 

 

Çeşmeköy Kapaklıkaya Dolmeni 

 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-01-547 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Çeşmeköy Köyü Mevki: Kamber Tepe Mevkii 

Ada; 101  Parsel; 990 
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Tanım: İki odalı olan dolmenin dramos bölümü sağ taşı, ön oda yan ve üst taşları 

bulunmamaktadır. Diğer taşlar yerindedir. Güneye bakan ön taşında ve mezar odasını ikiye 

bölen ara taşta dikdörtgen formunda ruh delikleri bulunmaktadır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 4,5km kuzeybatısında ormanlık ve çalılık alan içerisinde 

bulunmaktadır. İki odalı olan dolmen tahrip olmuştur. Etrafı ağaçlar ve çalılar ile çevrili mera 

alanındadır. Her ne kadar içerisi kazılmış durumda olsa da turistik açıdan rotalar içerisine 

dahil edilerek Kırklareli-Edirne hattında bir yer edinebilir. Bununla birlikte Çeşmeköy Aktaş 

dolmeni ile yakın mesafededir. 

 

 

 

Tahir Ağanın Çiftliği Dolmeni 

 

 
 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-03-098 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Demirköy Mahalle/Köy; Orhaniye Mahallesi Mevki: Dolapdere 

Ada; 304  Parsel; 2 

Tanım: Tek odalı olan dolmenin üst kapak taşı üç yan taş ve bir tarafı doğal kayaya 

oturmaktadır. Ruh deliği ve dramos bölümü bulunmamaktadır.  

Turizm Potansiyeli; İlçe merkezinin 1,7 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Tek odalıdır. 

Şahıs mülkiyetinde olan bir evin avlusunda bulunmaktadır. Çevresi ile birlikte turizm 
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çekiciliği haline getirilebilir. Ünlü Longoz ormanlarıyla aynı bölgede yer almaktadır. Bölgede 

çok çeştili ekoturizm faaliyetleri yapılmakta ve gastronomi noktaları yer almaktadır. Sislioba 

ve Hamdibey köylerinde yöresel pazarlar kurulmakta ve buralara turlar düzenlenmektedir. Bir 

tatil beldesi olan İğneada’ya da çok yakındır. Bölgede belirlenen diğer tümülüsler ile aynı 

rotaya dahil edilerek turistik potansiyeli arttırılabilir.    

 

Yeni Mahalle Dolmeni 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-004 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Yeni Mahalle Mevki: Tatar Yokuşu 

Ada; 110 Parsel; 12-16 

Tanım: Tek odalı olan dolmenin dramos bölümü taşları eksik, geri kalan taşlar yerindedir. 

Doğu taşın üst kısmı kırıktır.  

Turizm Potansiyeli; İlçe merkezinin 2,8 km güneybatısında bulunmaktadır. Tek odalı dolmen. 

Tarım alanı içerisinde bulunmaktadır. Oldukça sağlam durumda olan anıt mezar Kırklareline 

yaklaşık 30 km mesafede bulunan Kofçaz ilindedir. Burada yer alan diğer anıt mezarların ve 

tümülüslerin yer aldığı rotalarda bulunması bölgenin turizm potansiyelini arttırması açısından 

önem taşımaktadır.   
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Mercan Baba Dolmeni 

 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-014 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Topçular Köyü Mevki: Mercan Baba 

Ada; 101 Parsel; 655  

Tanım: Köyün 2,6 km güneybatısında bulunan dolmenin çevresinde daha geç dönemlere ait 

mezarlar yer almaktadır.  

Turizm Potansiyeli; Erken Demir Çağı M.Ö.1200-800 yıllarında kullanılan Dolmen (Kapaklı 

Kaya) örneklerinin günümüze en az hasarla ulaşabilmiş örneklerinden biridir. Dolmen odasının 

güney cephesini oluşturan blok taş kırılmış olması nedeniyle cephede boşluk oluşmuştur. 

Mezarı sınırlayan taşların üzeri büyük bir blok taş ile kapatılmıştır.Doğu cephesinde bir pencere 

(ruh deliği) bulunmaktadır. Yakınında sıkça ziyaret edilen Mercan Baba Türbesi 

bulunmaktadır. Bu sayede tahribata karşı nispeten korunaklı durumdadır. Oldukça sağlam 

durumda olan anıt mezar Kırklareline yaklaşık 30 km mesafede bulunan Kofçaz ilindedir. 

Burada yer alan diğer anıt mezarların ve tümülüslerin yer aldığı rotalarda bulunması bölgenin 

turizm potansiyelini arttırması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca köyde yılda bir kez 

(Haziran ayı) önemli bir Bektaşi geleneği olan yüksek katılımlı anma töreni yapılmaktadır. Bu 

nedenle turistik açıdan değerlendirilebilir bir potansiyele sahiptir.     
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Tastepe Kavakdere Dolmeni 

 

 
 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-014 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Tastepe Köyü  Mevki: Kapakkaya Mevki 

Ada; 137 Parsel; 20  

Tanım: Güney kuzey doğrultusunda konumlanmıştır, güney tarafında dramos bölümü 

bulunmaktadır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 800 m güneybatısında bulunmaktadır. 2 odalı oldukça iyi 

durumdadır. Etrafı ağaçlar ve çalılar ile çevrilidir. Çevresinde tarım alanları bulunmaktadır. 

Durumu iyi olduğundan dolayı önemli bir turistik nokta olduğu düşünülmektedir. Çevresinde 

yer alan Tastepe Mezarlık Dolmeni, Tastepe Deliklitaş Dolmeni, Tastepe Yılanlıpınar Dolmeni, 

Tastepe Koru Dolmeni yaklaşık 800m-1 km uzaklıktadır. Bu nedenle diğer dolmen ve 

tümülüslerle birlikte değerlendirilerek arkeoloji parkı kurulmasıyla önemli bir turistik ürün 

haline getirilebilir. Böylece turistik potansiyeli de önemli ölçüde arttırılmış olur. 
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Ahmetler Höyükler Bayırı Dolmeni 

 

 
 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-042 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Ahmetler Köyü Mevki: Kurtbayırı Mevki 

Ada; 101 Parsel; 499  

Tanım: Güneye bakan taraftaki taşta ruh deliği bulunmaktadır. Dramos bölümünün batı 

tarafındaki taş eksiktir. Kuzey tarafındaki taş ise içe doğru devrilmiş durumdadır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 1,7 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Tek odalıdır. Mera 

alanında bulunmaktadır. Ahmetler köyü Kofçaz ilçesine 12 km mesafededir. Dolayısıyla 

modern imkanlara yakın konumdadır. Ahmetler köyü yakınındaki diğer dolmenlerle birlikte 

aynı güzergahta yer aldığında gezilmeye değer bir turistik rota haline gelebilecektir.  
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Ahmetler Kapakkaya 1 Dolmeni 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-042 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Ahmetler Köyü Mevki: Mezarlık Sırtı 

Ada; 101 Parsel; 383  

Tanım: Güney kuzey doğrultusunda bitişik üç bülümden oluşmaktadır. Bölümler yassı büyük 

kayalar ile oluşturulmuş üzerleri yine blok taşlar ile örtülüdür.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 1,7 km doğusunda bulunmaktadır. Üç odalıdır. Mera alanında 

bulunmaktadır. Ahmetler köyü Kofçaz ilçesine 12 km mesafededir. Dolayısıyla modern 

imkanlara yakın konumdadır. Ahmetler köyü yakınındaki diğer dolmenlerle birlikte aynı 

güzergahta yer aldığında gezilmeye değer bir turistik rota haline gelebilecektir.   
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Ahlatlı Balıkçı Dolmeni 

 

 
 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-053 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Ahlatlı Köyü Mevki: Balıkçı Mevki 

Ada; 101 Parsel; 151  

Tanım: Tek odalı olan dolmenin güney tarafında 2 yassı kaya ile oluşturulmuş dramos 

bölümü, güneye bakan taşında ruh deliği bulunmaktadır. Kuzey taşının iç kısmında ruh deliği 

hizasında bir oyuk bulunmaktadır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 1,9 km kuzeyinde bulunmaktadır. Tek odalıdır. Koruluk alanda 

bulunan dolmen, bütün taşları yerinde oldukça iyi korunmuş durumdadır. Bu nedenle önemli 

bir turistik potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Etrafında yer alan çeşitli dolmen ve 

menhirlerle arkeoloji parkına dönüştürülebilir bir durumdadır. Ahlatlı köyü Kofçaz ilçesine 24 

km mesafededir. Köy hala doğallığını korumakta ve hem köy turizmi, yöresel ve doğal tatlar 

için hem de arkeolojik öneme sahip dolmen ve menhirleri açısından turistik bir güzargah olarak 

değerlendirilmeye elverişlidir.   
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Karaabalar İkizce Dolmeni 

 

 
 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-061 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Karaabalar Köyü Mevki: İkizce Mevki 

Tanım: Tek odalı olan dolmenin tüm taşları mevcuttur. Güney tarafında yan yana iki kaya ile 

oluşturulmuş dramos bölümü ve güneye bakan taşında ruh deliği bulunmaktadır. Yaklaşık 4 m 

doğusunda üst taşı eksik yan taşları dağılmış durumda bir dolmen kalıntısı daha 

bulunmaktadır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 1,5 km güneyinde bulunmaktadır. 4 m arayla yanyana biri tek odalı 

diğeri dağılmış durumda iki dolmen bulunmaktadır. Yakın mesafede yer alan arkeolojik öneme 

sahip dolmen ve menhirleri açısından turistik bir güzargah olarak değerlendirilmeye 

elverişlidir.   
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Malkoçlar Deliklitaş 1 Dolmeni 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-070 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Malkoçlar Köyü Mevki: Delikli Taş Mevki 

Ada; 101 Parsel; 222  

Tanım: Tek odalı olduğu düşünülen dolmenin üst taşı yoktur, üç yan taşı yana yatmış 

durumdadır, güney taraftaki taşta ruh deliği görülebilmektedir.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 2,5 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Dağılmış durumdadır. 

Tarla içerisinde bulunan dolmen, büyük bir meşe ağacının dibindedir. Dağılmış vaziyettedir. 

Malkoçlar köyü Bulgaristan sınırına en yakın köylerden biridir. Bu nedenle de bir gümrük 

kapısı uzun süredir gündemdedir. Bu bölgede gerçekleştirilecek bir arkeolojik güzergah 

içerisinde bu köydeki arkeolojik bulguların da yer alması turistik açıdan önemlidir. Ayrıca 

yakınlarda bir dolmen daha bulunmaktadır.  
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Malkoçlar Deliklitaş 2 Dolmeni 

 

 

Yapı Türü; Dolmen 

Envanter No; 39-04-071 

Dönemi; M.Ö. 1200-800 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Malkoçlar Köyü Mevki: Yemişken Kule 

Ada; 101 Parsel; 11  

Tanım: İki odalı olan dolmenin üst taşları devrilmiş yan taşlar yana yatık durumdadır. Güney 

ve orta taşta köşeli ruh delikleri görülmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Köyün 3 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. İki odalıdır. Ormanlık 

alanda çalılıkların içerisinde bulunmaktadır. Malkoçlar köyü Bulgaristan sınırına en yakın 

köylerden biridir. Bu nedenle de bir gümrük kapısı uzun süredir gündemdedir. Bu bölgede 

gerçekleştirilecek bir arkeolojik güzergah içerisinde bu köydeki arkeolojik bulguların da yer 

alması turistik açıdan önemlidir. Ayrıca 200 m kadar mesafede bir dolmen daha 

bulunmaktadır.  
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Menhirler  
 

Erikler Eski Mezarlık Menhirleri 

 

Yapı Türü; Mezarlık 

Envanter No; 39-01-474 

Dönemi; Erken Demir Çağı 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Erikler Köyü Mevki: Arpalı Kaya Mevki 

Ada; 125 Parsel; 5 

Tanım: Köy merkezinin 1,3km güneyinde, Erikler-Kırklareli yolunun sağında bulunan eski 

mezarlık alanında yaklaşık 2,5mt yüksekliğinde, baş ve ayak taşı şeklinde dikilmiş iki adet 

menhir şeklinde yazısız taş bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Yol kenarında yer alan mezar taşları yıkık vaziyetteyken kaldırılarak 

tekrar yerlerine dikilmiştir. Köyün il merkezine olan yakınlığı sebebiyle bölgede nadir 

bulunan menhirlerin rota içerisine alınması çok önemlidir. Kırklareli merkezde bulunan 

höyükler, tümülüsler ve dolmenler gibi diğer arkeolojik bulgularla aynı rota içerisinde yar 

alabilecek ayrıca farklı turistik ürünlerle de birleştirilebilecektir. Konaklama, yeme-içme gibi 

fiziksel imkanlara oldukça yakın bir konumda olduğundan yüksek turistik potansiyele 

sahiptir.  
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Höyük Baba Menhirleri 

 

 Yapı Türü; Mezarlık 

Envanter No; 39-04-069 

Dönemi; Erken Demir Çağı 

Konumu 

İlçe; Kofçaz Mahalle/Köy; Malkoçlar Köyü Mevki: Höyükler Yanı 

Ada; 119 Parsel; 1 

Tanım: Megalitik (büyük taş), dikili anıtsal mezar taşlarıdır. Her ne kadar kelime olarak 

megalitik anıt, iri taşlardan yapılma büyük anıt anlamına gelmekte ise de; bunların dikilitaş 

(menhir), sırataş ve geçitli mezar odaları gibi bir çok değişik türü vardır. 

Turizm Potansiyeli; Menhirler yaklaşık 2 m boyunda ve 4 m arayla, ayak ve baş taşı şeklinde 

dikilmişlerdir. Kuzey taraftaki taş daha ince ve silindirik yapılı, güney taraftaki ise daha 

yassıdır. Malkoçlar köyünün sahip olduğu konum itibariyle öneminden daha önce 

bahsedilmişti. Ayrıca diğer dolmenlere olan yakınlığı da düşünüldüğünde 3 adet birbirine 

yakın megalitten bahsetmek mümkündür. Bu nedenle bu bölgede küçük bir arkeoloji parkı 

yapılması önerilebilir. 
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İslambeyli Menhirleri  

 

Yapı Türü; Mezarlık 

Envanter No; 39-07-383 

Dönemi; Demir Çağı 

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy; İslambeyli Köyü Mevki: Mezarlık Üstü  

Ada;0 Parsel; 474 

Tanım: Yaklaşık 2,5 m yüksekliğinde küfeki taşından kaba yontulmuş baş ve ayak taşı 

şeklinde dikilmiş iki menhir bulunmaktadır. Etrafına dikdörtgen şeklinde 1 m yüksekliğinde 

duvar örülmüş, üzeri çimentolu harç ile sıvalıdır.  

Turizm Potansiyeli; Köyün 500 m kuzeyinde Yenice yolunun sağında yol üzerinde baş ve 

ayak taşı şeklinde dikilmiş yazısız iki menhir taşı bulunmaktadır. Konum itibariyle Yenice, 

İğneada, Demirköy gibi çok önemli turistik alanlara yakın bir konumdadır. Köye de yakınlığı 

fiziksel imkanları ve altyapı ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Yenice köyü özellikle 

et ve et ürünleri açısından önemlidir. Yine çevrede doğal şekerpancarı pekmesi de 

bulunmaktadır. Bu türden yöresel yiyeceklerin bulunduğu önemli bir noktadadır. Ayrıca 

ekoturizm, trekking, fotoğrafçılık gibi alternatif turizm faaliyetlerinin yanı sıra tatil köyü olan 

İğneada’ya da 50 km mesafededir.  
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Kaya Mezarlar 

Üsküp Balaban Kaya Oyma Mezarı 

 

Yapı Türü; Mezarlık 

Envanter No; 39-01-357 

Dönemi; Demir Çağı 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Üsküp Mevki: Hacıoğlu Korusu  

Ada;0 Parsel; 5200 

Tanım: Kırklareli İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Üsküp Beldesi'nin Gündoğdu Mahallesi çıkışından 

itibaren yaklaşık 5 km mesafede olan Hacıoğlu Korusu Mevkii'nde dere kenarında yer alan kaya 

mezarı, alçak bir doğal kayaya oyularak oluşturulmuştur. Tek odalı kaya mezarının içersine, 

doğu kısmında yer alan ve yuvarlak biçimde oluşturulan bir açıklıkla girilmektedir. Mezar 

odasının içinde, sadece solda bir kline (seki) mevcuttur. Mezarın değişik dönemlerde tahrip 

olduğu düşünüldüğünden iskelet ve ölü hediyelerine rastlanılmamıştır. Söz konusu kaya 

mezarının içine ölünün yakılarak küllerinin konulması suretiyle de ölü gömme biçimi 

gerçekleştirilmiş olabilir. Kaya mezarının üst kısmında dairesel şekilde olan ve birbirlerine 

küçük kanallarla bağlanan, sunak alanı olarak kullanıldığı düşünülen, derinlikleri 10-30 cm 

arasında değişen 7-8 adet oyuk mevcuttur. Söz konusu kaya mezarının iç kısmında, ortada, 

küçük bir kaçak kazı çukuru vardır. Aynca, kaya mezarının solunda yaklaşık 1,5 m çapında ve 

9 - 10 m derinliğinde kayanın oyulması sonucu oluşturulan bir kaçak kazı çukuru görülmüştür. 

Anılan kaya mezarına yöre halkı tarafından "Delikli Taş" denilmektedir. Kaya mezarının 

yapısal özellikleri nedeniyle Demir Çağı'na ait olduğu düşünülmektedir. 
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Turizm Potansiyeli; Önemli bir arkeolojik ve turistik bulgu olan mezarlık şehir merkezine 

yakınlığı dolayısıyla önemli alt yapı ve üst yapı imkanlarını da taşımaktadır. Bu nedenle 

turizm açısından değerlendirilmektedir.  

Üsküp Hacıoğlu Korusu Mezarlık Alanı 

 

Yapı Türü; Mezarlık 

Envanter No; 39-01-359 

Dönemi; Demir Çağı 

Konumu 

İlçe; Merkez Mahalle/Köy; Üsküp Mevki: Hacıoğlu Korusu  

Ada;0 Parsel; 4526 

Tanım: Kırklareli İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Üsküp Beldesi'nin Gündoğdu Mahallesi çıkışından 

itibaren yaklaşık 5 km mesafede olan Hacıoğlu Korusu Mevkii'nde, dere kenarında yer alan 

kaya mezarının (Delikli Taş) batısında ve yaklaşık 500 m mesafede olan mezarlık alanında bir 

tümülüs, bir kayaya oyma yer altı mezarı ve birkaç adet yüzeyde olan kaya mezarı tespit 

edilmiştir. Mezarlık alanında yer alan, yaklaşık 14 -15 m. çapında olan küçük tümülüsün orijinal 

yapısı muhtelif zamanlarda yapılan kaçak kazılar sonucu tahrip edilmiştir. Ancak henüz mezar 

odasında bir tahribatın olmadığı düşünülmektedir. Mezarlık alanında yer alan kayaya oyma 

yeraltı mezarının ise Tümülüs gibi yığma toprakla örtüldüğü gözlenmiştir. Ancak zaman içinde 

ve yapılan kaçak kazılarla giriş kısmı açılırken yığma toprak etrafa yayılmıştır. Söz konusu 

kayaya oyma yer altı mezarının güneye bakan giriş kısmına 3 (üç) basamaklı merdiven ile 

inilmektedir. Ancak merdiven basamakları kaçak kazılar esnasında kısmen tahrip olmuştur. Tek 

odalı mezar yapısı olan kaya mezarının dikdörtgen biçiminde bir giriş kısmı vardır. Mezar odası 
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içinde dikdörtgen biçiminde 1,5x1m. ölçülerinde bir kaçak kazı çukuru görülmüştür. Ancak bu 

kaçak kazı çukurunun içine girilmesi tehlike oluşturduğundan nereye kadar devam ettiği ve 

uzunluğu belirlenemeyen bir tünel şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Mezarlık alanında ayrıca, 

birkaç adet uzunlamasına iki kayanın yan vana konulmasıyla oluşturulan mezar yapıları da 

görülmüştür. Ayrıca, yukarıda mevkisi belirtilen mezarlık alanındaki mezar yapılarının hangi 

döneme ait olduğu kazı yapılmadığı için tam olarak belirlenememiştir. Ancak mezar yapılarında 

ileride yapılabilecek bir bilimsel kazı sonucu ele edilecek veriler üzerine kesin tarihleri 

belirlenebilir. 

Turizm Potansiyeli; Önemli bir arkeolojik ve turistik bulgu olan mezarlık şehir merkezine 

yakınlığı dolayısıyla önemli alt yapı ve üst yapı imkanlarını da taşımaktadır. Bu nedenle 

turizm açısından değerlendirilmektedir. Yakınlarındaki diğer megalit ve tümülüslerle birlikte 

önemli bir turistik rota oluşturulabilir.  

 

Höyükler 

Höyük tanımı; 

 

 Kırklareli’nde halen kazısı devam etmekte olan Kırklareli Aşağıpınar ve Kanlıgeçit yerleşim 

alanlarının yanı sıra, Tilkiburnu, Helvacı Şaban ve Koyunbaba höyüklerinde yüzey 

araştırmaları yapılmıştır. Düz iskan yerleşim alanları yanında, çeşitli mağaralarda da tarih 

öncesi dönemlere ait yerleşim izlerine rastlanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi Kırklareli 

merkez ilçeye bağlı, Kayalı Köyü yakınlarındaki Bedre Mağarası’dır.  

Trakya’nın İlk Kenti Kanlıgeçit (MÖ 3200-2050) Kanlıgeçit Mevkii, Kırklareli Kentinin 300 

metre kadar güneyindedir. Babaeski-Kırklareli demiryolu yerleşmeyi yararak içinden 
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geçmiştir. MÖ 3. Binyıla, İlk Tunç Çağı’na tarihlenen Kanlıgeçit, Balkanlar’da bilinen en eski 

kentsel yerleşim birimi ve Trakya’daki tek İlk Tunç Çağı Anadolu Koloni yerleşmesidir. 

Yerleşme, surla çevrili bir iç kale ve geniş bir alana yayılan konut alanlarından oluşmaktadır. 

Kanlıgeçit’te 1994 yılında başlayan kazı çalışmaları 2009 yılında sona ermiş ve aynı yıl iç kale 

kısmı restore edilerek açık hava müzesi olarak düzenlenmiştir. Kanlıgeçit’te MÖ 3200 

yıllarında başlayan yerleşim, MÖ 2400 yılına kadar Trakya ve Balkanlar’ın diğer kesimlerinde 

de olduğu gini ahşap mimarili, büyükçe bir köy olarak varlığını sürdürmüştür. Bu tarihte 

yerleşimin tümüyle yeniden biçimlendirildiği ve ilk kez Anadolu kültürlerinin etki alanı içine 

girdiği görülmektedir. Eski yapıların olduğu alan doldurularak yerleşim yeri höyük şekline 

getirilmiş ve böylelikle iç kaleyi çevreleyen savunma duvarlarının oturabileceği bir yükselti 

elde edilmiştir. 

 

Aşağıpınar Köyü 
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Trakya’daki en eski çiftçi köy yerleşimi olan Aşağı Pınar, medeniyetin izlerini takip eden 

araştırmacılar için devrim niteliğinde buluntular elde etmelerini sağlayan şeyler ortaya 

koymuştur. Burada uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya yayılışına dair çok ciddi ipuçları 

çıkmıştır. Anadolu’da MÖ 10.000 yıllarında başlayan çiftçi yerleşik yaşam, MÖ 6400 yıllarında 

Trakya’ya ulaşmış, buradan da Avrupa’ya doğru yayılmaya başlamıştır. Aşağı Pınar’da elde 

edilen yerleşim, Avrupa Medeniyeti’nin ilk izlerini barındırmaktadır. Mimarinin büyük 

bölümünün ahşap olduğunu tespit eden arkeologlar, kalıntıların bu yüzden daha az ve 

korunmamış olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle Avrupa uygarlık tarihinin anlaşılması 

açısından çok büyük bir öneme sahip bu yerleşimi topluma yansıtabilmek için, modelleme 

şeklinde farklı bir sergileme düzeni yapılmıştır. Bölge açık hava müzesi olarak dizayn edilmiş, 

kazılarda ortaya çıkan buluntular orijinaline uygun olarak modellenen yapılar içerisinde 

sergilenmektedir. Üç farklı alandan oluşan sergileme birimlerinde yapı maketleri, yangın 

geçirmiş . tabaka neolitik evi, mankenler, mimari öğeler ve dönemi yansıtan benzeri unsurların 

modelleriyle yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Vize şehir merkezinde de çok önemli iki höyük bulunmaktadır. Bunlardan Çömlektepe 

Höyüğü’nün, Tunç Çağı başlarından Roma döneminin sonlarına kadar kullanıldığına dair 

bulgular mevcuttur. Yapılan kazılarda Roma dönemine ait bir tiyatro, beraberinde pek çok 

kıymetli eser açığa çıkarılmıştır. Vize Höyüğü olarak bilinen ve aynı zamanda Vize Kalesi’nin 

de üzerinde bulunduğu antik yerleşim alanında, Roma döneminden kalan tarihi kalıntılar dikkat 

çekmektedir. Ayrıca Vize’nin yaklaşık 3 km kuzeyinde yer alan Karakoçaktepe’nin de tarih 

öncesi bir yerleşim alanı olduğu, araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir. Vize ve yakın 

çevresinde pek çok antik yerleşim merkezinin varlığı bilinmektedir 

 

 

 

 

 

 

Manastırlar; (Orta Çağ Dönemi) 

Asma Kaya Mağara Manastırı 
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Yapı Türü; Kilise 

Envanter No; 39-08-440 

Dönemi; Geç Roma 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;   Mevki: Asmakayalar 

Ada; 269 Parsel; 45 

Koordinatlar: 41°35'11.7"N 27°46'29.2"E 

Tanım: İlçe merkezinin 1650 metre kuzeydoğusunda yer alan Asma Kaya Mevki kayalık 

formasyonlu bir vadidir. Bu vadi içerisinde, gerek doğal gerekse insan eliyle yapılmış oyma 

mekanlar (konut, kilise) pişmiş toprak su künkleri, amorf seramik parçaları yer almaktadır. Alan 

olasılıkla Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri'nde iskan edilmiştir. 

Şimdiki Durumu; Bu alanda üç farklı kilise görülmektedir. Orta kilise içlerinde en büyük 

olanıdır. Yaklaşık 10x6 m ebatlarında, tavan yükseklik 5 m civarındadır. Ayrıca apsisin sağ üst 

tarafında kayayı oyma bir bölüm daha bulunmaktadır. Yaklaşık 2x2 m ebatlarındaki bu odaya 

duvara oyulmuş bir merdivenden çıkılmaktadır. Merdivenin üst kısmı tahrip edilmiştir. 

Narteksin batı kısmında niş şeklinde odalar bulunmaktadır. Kuzey kilisenin giriş kısmı batıda, 

apsis kısmı doğuda yer almaktadır. Kuzey kilisenin güney kısmında kuzeye doğru uzanan yan 

yana dizilmiş daha küçük üç mekan bulunmaktadır. Ana mekanın kuzeyinde de iki farklı bölüm 

olduğu görülmektedir. Ana mekanın üzeri tonoz şeklinde oyulmuş olup, tavan yüksekliği 3 m 
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civarındadır. Diğer bölümler yaklaşık 2 m yüksekliğinde olup, ön kısımlarında girişleri 

bulunmaktadır. Ayrıca bütün bölümler arasında duvarlarda geçiş boşlukları açılmıştır. Kuzey 

kilisenin dışa bakan duvarında, önünde saçak olduğunu düşündüren ahşap hatılların yerleştiği 

boşluklar ve çok sayıda oyma niş bulunmaktadır. Güney kilise ebat olarak en küçük olup, diğer 

iki kilise yapısına göre daha az tahrip edilmiştir. Tavanında ve apsis kısmında oyulmuş haç 

motifleri bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Vize Asmakaya Mevkii’nde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi eserleridir. 

Bir takım sıralı doğal mağaralardan yararlanarak, taş ustalarının şekillendirmesiyle meydana 

gelmiştir. Yakın çevresinde yine benzer özellikler taşıyan kaya mezarların varlığı da göze 

çarpmaktadır. Vize ilçesinin sahip olduğu doğal turistik arz kaynakları da düşünüldüğünde 

bulgunun çok önemli turistik potansiyeli bulunmaktadır.  

 

Aya Nikola Manastırı 
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Yapı Türü; Kilise 

Envanter No; 39-08-151 

Dönemi; Erken Bizans 6.yy (Orta Çağ) 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy; Kıyıköy Mevki: Merkez 

Ada; 323 Parsel; 1 

Tanım: Manastır tamamen kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirilen üç kısımdan meydana 

gelmiştir. Bu üç kısım bütünüyle kayaya oyularak yapılmış büyük bir kilise, arka tarafında, 

güneybatısında, yine kayaya oyularak yapılmış ayazma ve kilise narteksine bitişik birbirini 

takip eden iki mekandan oluşmaktadır. Manastır kompleksinin dış tarafına taş ve tuğladan 

yapılmış mekanlarda eklenmiştir. Kilisenin narteks kısmı uzun bir dehliz halinde ayazmaya 

kadar ulaşmaktadır. Narteks orta kısmı çapraz, yan kısımları beşik tonozla örtülü üç bölümden 

meydana gelmektedir. Sağ duvar kemerler ve payelerle süslenmiş ve bu payelerin arasına 

korkuluk levhalarını taklit eden kabartmalar işlenmiştir. Tam ortadaki çapraz tonozlu 

bölümden, üstünde kare bir penceresi olan lentolu bir kapı ile naosa geçilir. Beşik tonoz ile 

örtülü olan naos kare planlı ikişer paye ile üç nefe ayrılır. Bemayı naostan ayıran ikonostasis de 

kayadan yontularak yapılmıştır. Ortasında büyük bir kemeri, sağında ise bir penceresi olduğu 
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anlaşılmaktadır. İki yanda yer alan dar nefler de beşik tonozla örtülüdür. Ayazma ise üçlü yonca 

planlı kare bir mekandır. 

Şimdiki Durumu; Yapının içinde ve çevresinde, özellikle iç kısımda bazı kaya bloklarının 

üzerinde kaçak kazılar sonucunda oluşmuş tahribatlar görülmektedir. Ayrıca duvarlarda 

insanların yazdıkları ve kazıdıkları yazılar yapıya büyük zarar vermektedir. Kırklareli İl Kültür 

turizm müdürlüğünün yürüttüğü IPA sınırötesi işbiriliği projesi ile restorasyon çalışmaları 

sürmektedir. Ayrıca yapının çevresi düzenlenerek ve ışıklandırma çalışmaları da devam 

etmektedir.  

Turizm Potansiyeli; Kıyıköy Kasabası, Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 

metre mesafededir. Bizans Dönemi (6-9. yy) kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 

Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üstte keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır. 

Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta 

merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 

19. yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu 

bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Kıyıköy beldesinin turistik potansiyeli ile birlikte 

manastırın sahip olduğu özellikler dikkate alındığında bir turizm merkezi olarak büyük bir 

potansiyele sahiptir. Sürdürülen restorasyon çalışmasının sona ermesinin ardından ziyaretçi 

sayısının 2 katına çıkması beklenmektedir. 

 

Kaleler (Trak-Roma-Bizans) 

Çingene Kalesi 
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Yapı Türü; Kale Kalıntısı 

Envanter No; 39-08-132 

Dönemi; Geç Demir Çağ (Trak) – Orta Çağ 

Konumu 

İlçe; Vize  Mahalle/Köy; Kızılağaç  Mevki: Korualtı 

Ada; 102 Parsel; 304 

Koordinatlar: 41°42'38.4"N 27°49'34.2"E 

Tanım: Kale kalıntıları, ağaçlık alanda Kızılağaç Köyü'nün 4,8 km batısında, egemen bir tepe 

üzerinde yer almaktadır. Çok köşeli dairesel bir plana sahiptir. Duvarlar kaba yontu ve 

karataşlardan yapılmıştır. Duvar taşıyıcısında harç kullanılmamış, duvar yüzeyleri düzgün 

taşlarla ve iç dolgu düzensiz taşlarla işlenmiştir. 

Şimdiki Durumu; Büyük ölçüde yok olmuştur, zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları 

görülmektedir. Doğu tarafında duvar kalıntıları çift sıra halinde olduğu, iç kale ve dış kale 

şeklinde inşa edildiği görülüyor. 

Turistik Potansiyel; Aynı bölgede çok sayıda kalıntı bulunmaktadır. Papazın çiftliği, nekropol 

alanı, tümülüsler bunlardan bazıları. Ayrıca cehennem şelaleleri gibi çok önemli bir doğal 

kaynak çok yakındır. Kastro, deniz ve kamp için uygundur ve yaklaşık 30 km uzaklıktadır. 

 

Kıyıköy (Midye) Kalesi 

 

Yapı Türü; Kale Kalıntısı 

Envanter No; 39-08-150 
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Dönemi; 6. yy 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;  Kıyıköy Mevki: Merkez 

Ada; 269 Parsel; 45 

Koordinatlar: 41°38'01.2"N 28°05'33.5"E 

Tanım: Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy merkezde yer alan kale, ilk olarak 6. yüzyılda 

yapılmış olup, güneyde Kazandere ve kuzeyde Pabuçdere arasında denize doğru uzanan bir sırt 

üzerinde yer almaktadır. Günümüzde batı yönü sur duvarları ile girişi sağlayan iki ana giriş 

kapısı mevcudiyetini korumaktadır. 9. ve 10. yüzyıllarda surlar onarımlardan geçirilmiştir. 

Şimdiki Durumu; Sur duvarlarının büyük bir bölümü bakımsız ve harap haldedir. 

Turizm Potansiyeli; Sur duvarlarının bir bölümünde onarım yapılmıştır, duvarların 10-12 

metreye kadar yükseldiği görülmektedir. Kesmetaş, tuğla ve moloz taştan inşa edilmiş olan sur 

duvarlarında duvar kalınlığı yer yer 2,5 metreyi bulmaktadır. Kıyıköyün sahip olduğu doğal 

turistik arz kaynakları da düşünüldüğünde bulgunun çok önemli turistik potansiyeli 

bulunmaktadır.  

Kıyıköy Kale Liman Kapısı 

  

Yapı Türü; Kale Kalıntısı 

Envanter No; 39-08-200 

Dönemi; Bizans 6. yy 

Konumu 
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İlçe; Vize Mahalle/Köy;  Kıyıköy Mevki: Liman 

Ada; 200 Parsel; 18 

Koordinatlar: 41°37'59.3"N 28°05'53.5"E 

Tanım: Belde merkezini çevreleyen kale duvarlarının güneydoğu kısmında limana açılan bir 

kapıdır. 

Şimdiki Durumu; Belde merkezini çevreleyen kale duvarlarının güneydoğu kısmında bulunan 

geçiş üzeri kireç harçlı tuğla ile örülmüş bir tonoz ile örtülü, doğal kayaya oyulmuş bir merdiven 

şeklindedir. Eni yaklaşık 2,5 m yüksekliği 3,5 m civarındadır. 

Turizm Potansiyeli; Kıyıköyün sahip olduğu doğal turistik arz kaynakları da düşünüldüğünde 

bulgunun çok önemli turistik potansiyeli bulunmaktadır.  

 

Vize Kalesi 

  

Yapı Türü; Kale Kalıntısı 

Envanter No; 39-08-485 

Dönemi; Trak- Roma-Bizans 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;  Kale Mahallesi Mevki: Çamlıktepe 

Ada; 122 Parsel; 6 

Koordinatlar: 41°34'38.5"N 27°46'04.5"E 
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Tanım: Kırklareli İli, Vize İlçe merkezinde yer alan kale yapısının surlarından günümüze çok 

az bir bölümü ulaşabilmiştir. Güney yönündeki surlar yaklaşık 3-4 m yüksekliğindedir ve büyük 

taş bloklardan yapılmıştır. Biri hamam binasının kuzeybatı köşesinin hemen gerisinde ve diğeri 

bunun 30 m kuzeybatısında olmak üzere surlara dikey olmayan biraz güneye çevrilmiş iki burç 

görülür. Güneyde yer alan beşken burcun yüksekliği 5 m olup, ön cephesinde bir mazgal 

pencere görülmektedir. Kuzeydeki dikdörtgen burç 5.7x4.47 m ölçülerinde, 6 m 

yüksekliğindedir. Bu burç üzerinde de mazgal vardır. Biraz ileride, 37.6 m uzunluğunda 

oldukça iyi korunmuş sur kısmı vardır. Bu surun yüksekliği 5 m, kalınlığı altta 2.1 m, 1.5 

metredir. Surlar 1.53x0.4 m veya 1.47x0.6 m büyüklüğünde taş bloklardan yapılmıştır. Bu 

şekilde 37.6 m devam ettikten sonra doğuya yönelirler ve bundan sonra kaplama taşları alınmış 

bir bölüm başlar. Burada 0.35 m kalınlığında ve 0.28 m uzunluğunda tuğlalardan yapılmış beş 

sıra tuğla hatıl görülür. Yolun kuzeybatısında kısmen yıkılmış yuvarlak bir burç vardır. Çapı 

içeriden 4 m ve duvarlarının kalınlığı da 1.7 metredir. Burcun ön ve arka cepheye açılan birer 

kapısı vardır. Sokağa doğru açılan kapı tamamen yıkılmıştır. Surlar bu burcun karşı tarafından 

itibaren doğuya dönerler, ilk 40 metrede arazi üzerinde hiçbir şey görmek mümkün değildir. 

Bundan sonra 18 m uzunluğunda bir sur parçası, daha sonra iç ölçüsü 8.6x9 m boyutlarında bir 

burç kalıntısı ve en doğuda 6.5 m uzunluğunda yine bir sur parçası görülür. 1.7 m kalınlığındaki 

bu son sur kalıntısından sonra kale duvarları tamamıyla kaybolur. Günümüzde surların 

güneydoğusunda yuvarlak kemerli bir giriş bulunmaktadır. Kapının kuzeybatısında Roma 

dönemine ait yaprak motifi friz devşirme olarak kullanılmıştır. Bu kapının güneybatısında ve 

kuzeyinde yarısı yıkılmış iki burç vardır. Burcun doğusunda duvarlar devam etmektedir ve 

yıkılmış bloklar vardır. Bu burcun doğu tarafında, yaklaşık 40 m uzaklıkta 18 m uzunluğunda 

bir duvar görülmektedir. Aynı doğrultuda doğu-batı doğrultusunda yer yer yıkılmış olarak 

devam eden 41 m uzunluğunda duvarlar bulunmaktadır. Batı yönündeki sur duvarı yapılaşma 

nedeniyle büyük zarar görmüştür ve kısmen izlenebilmektedir. 

Şimdiki Durumu; Surlar yapılaşma ve açılan yollar nedeniyle büyük oranda tahrip olmuştur. 

Kalenin içinde ve çevresinde çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Şehrin merkezinde bulunan kaleye giden yol çeşitli projelerle düzenlenerek 

turistik bir çekim merkezi haline getirilmiştir. Turistik açıdan alt yapı ve üst yapı imkanları 

oldukça iyi olan bölgenin  diğer turistik arz kaynakları ile de önemli bir merkez haline geldiği 
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bilinmektedir. Bu nedenle arkeolojik bulgulara dair düzenlenmiş bir rotada yer alması 

önemlidir.   

 

 

 

 

 

 

 

Pazarlı Köyü Antik Su Yolları, Nekropol Alanı, Kült Alanı 
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Yapı Türü; Nekropol, Kült alanı 

Envanter No; 39-08-247 

Dönemi; Demir Çağ- Roma-Bizans 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;  Pazarlı Köyü Mevki: Ayazma 

Ada; 0  Parsel; 141-142 
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Koordinatlar: 41°36'40.6"N 27°42'17.2"E 

Tanım: Değirmene giden su arkının 3-4 m üzerinde, derinliği yaklaşık 1,5 m ağız kısmının 

genişliği yaklaşık 50 cm olan iki adet kayaya oyma pitos şeklinde küpler bulunmaktadır. 300-

400 m kuzeyinde Bizans su yoluna ait bir duvar parçası yer almaktadır. Bendin bir parçası 

olduğu düşünülen 1 m eninde ve 3-4 m uzunluğunda bu duvar parçası moloz taş ve kireç harcı 

kullanılarak yapılmıştır. 500-600 m kuzeyde Sivrikayalar mevkiinde dikdörtgen formlu kaya 

mezarları bulunmaktadır. Bu mezarlık alanı içerisinde bir de kral mezarı yer almaktadır. Doğal 

taş oyularak yapılmış olan bu mezara dört basamak inilerek ulaşılmaktadır. İç ölçüleri yaklaşık 

3x6 m, yüksekliği 2 m olup, tavanı tonoz şeklindedir. Bu mezar yapısı içerisinde önceden bir 

lahitin olduğu köylüler tarafından söylenmektedir. Yine köylüler tarafından kaleye ait olduğu 

söylenen 3-4 m uzunluğunda bir duvar parçası bulunmaktadır. 

Şimdiki Durumu; Definecilik faaliyetleri ve kaçak kazılar ile tahribatlar devam etmektedir. 

Turizm Potansiyeli; Bölge Vize ilçesine çok yakındır. Turistik açıdan alt yapı ve üst yapı 

imkanları oldukça iyi olan bölgenin  diğer turistik arz kaynakları ile de önemli bir merkez haline 

geldiği bilinmektedir. Bu nedenle arkeolojik bulgulara dair düzenlenmiş bir rotada yer alması 

önemlidir. Ayrıca bölgede bir çok mezar, nekropol, kült alanı bulunmaktadır. Bu nedenle büyük 

bir arkeoloji parkı yapılmasına da uygundur.   

 

Pınarhisar Kalesi 
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Yapı Türü; Kale 

Envanter No; 39-07-534-01 

Dönemi; Bizans 

Konumu 

İlçe; Pınarhisar Mahalle/Köy;  Camiikebir Mahallesi  Mevki: 

Ada; 4  Parsel; 9 

Koordinatlar: 41°37'46.6"N 27°30'54.7"E 

Tanım: Kırklareli Pınarhisar Kalesi Bizans Dönemi'nde inşa edildiği kabul edilen ve Osmanlı 

Dönemi'nde onarımlar gören bir kaledir. Kale ilçenin kuzeyinde yapılanmanın olmadığı, 

çevreye hakim bir tepede yer almaktadır. Kalenin devamı olarak ilçe merkezine inen sur 

duvarlarının tahrip edildiği görülmüştür. İlçenin kuzeyinde tepede iki adet dairesel ve bir adet 

kareye yakın dikdörtgen planlı, ilçenin merkezinde ise dört adet dairesel burç büyük ölçüde 

ayaktadır. 

Şimdiki Durumu; Yapılaşmanın olmadığı, günümüzde park olarak kullanılan kalenin kuzey 

bölümünün bulunduğu alanda, üç yapı kalıntısı bulunmaktadır, yaklaşık 15 m yüksekliğinde, 
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dairesel planlı burç, tuğla hatıllı moloz taş ile örülmüştür, girişi güneye bakan üstü kemerli bir 

açıklıktan sağlanmakta, üst platformu tuğla bir kubbe üzerine oturmaktadır, sur duvarının 

üzerine geçişi sağlayan iki yönde üstü kemerli kapıları bulunmaktadır. 50 m güneyinde içi 

sarnıç şeklinde sıvalı ve su dolu, dairesel burç şeklinde bir kalıntı ve onun da 80 m güneyinde 

kale sur duvarından bağımsız, dikdörtgen planlı, sıralı moloz taş ile örülmüş, yaklaşık 10x15 m 

ebatlarında duvar genişliği yaklaşık 2 m olan bir yapı daha bulunmaktadır. Yaklaşık 10 m 

yüksekliğinde olan bu yapının kuzey duvarı ayaktadır. Duvardaki hatıl izlerinden yapının 

içerisinde bir kat olduğu anlaşılmaktadır. 

Turizm Potansiyeli; Park alanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle sürekli ziyaretçisi vardır. 

Ayrıca Pınarhisar konum itibariyle Demirköy, Vize ve Kırklareli gibi önemli turizm 

merkezlerinin tam ortasında ve geçiş yolu üzerindedir. Bu nedenle önemli bir turizm 

potansiyeline sahiptir.  

Vize Antik Tiyatro 

 

 

Yapı Türü; Antik Tiyatro 

Envanter No; 39-08-495 

Dönemi; 2. yy Roma 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;  Evren Mahallesi Mevki:  

Ada; 168 Parsel; 27 

Koordinatlar: 41 ° 34 '25.8 "N - 27 ° 46' 09.7" E 

 



                                         
 

94 
 

Tanım: Tiyaro yapısı Çömlektepe'nin güney eteğinde yer almaktadır. 1995-1997 yılları 

arasında üç sezon gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile açığa çıkarılmıştır.  

Şimdiki Durumu; M.S. 2.yy'a tarihlenen Vize Odeon'u Bizans Dönemi'nde tahribata uğramıştır. 

Yapılan kazılarda elde edilen buluntular arasında çok sayıda Roma, Bizans ve Osmanlı 

Dönemi'ne ait objeler (keramikler, cam ve metal buluntular) ile mermer üzerine kabartma sahne 

rölyefleri ve heykeller yer almaktadır. 2003 yılında yapılan son çalışmada Tiyatro oturma 

sıraları sahne binası ile açığa çıkarılmıştır.   

Turizm Potansiyeli; Türkiye Trakyası'nda (Greko-Romen) şu ana kadar bilinen tek Roma 

Dönemi tiyatrosu olma özelliğine sahiptir. 

 

Küçük Ayasofya Klisesi- Süleymaniye Camii  

 

 

Yapı Türü; Dini 

Envanter No; 39-08-484 

Dönemi; Bizans (8-9. yy) 

Konumu 

İlçe; Vize Mahalle/Köy;  Kale Mahallesi Mevki: Mahalle İçi 

Ada; 206 Parsel; 5 

Koordinatlar: 41°34'35.4"N 27°46'01.6"E 
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Tanım: Kilisenin zemin planı bazilika, örtü sistemi ise haç planlıdır. Bazilikal düzendeki 

mekan, üçer sütundan oluşan, iki sütun dizisiyle üç nefe ayrılmıştır. Kemerler ile birbirine 

bağlanan bu sütunlardan her bir dizide sadece birer tanesi durmaktadır. Diğerleri daha geç bir 

dönemde kalınlaştırılarak paye haline getirilmiştir. Orta nefin üstünde pandantifli büyük bir 

kubbe bulunmaktadır. On altı kenarlı bir kasnak üzerine oturan kubbe elips şeklindedir. 

Kubbenin ağırlığını taşıyan dört büyük beşik tonozun örttüğü kısımlar haç kollarını meydana 

getirir. Alt katın aksine kilisenin üst katı haç planlıdır. Kilisenin apsisi içeriden yarım yuvarlak, 

dışarıdan ise yedi kenarlıdır. Apsisin güneyinde yer alan yan hücrenin apsisi de içten yarım 

yuvarlak, dıştan ise beş kenarlıdır. Apsisin kuzeyinde yer alan hücre dıştan orijinal niteliğini 

kaybetmiştir. Yan nefler sütunları duvarlara bağlayan kemerlerin yardımıyla dörder bölüme 

ayrılmıştır. Bu bölümler ikişer tane olmak üzere hem beşik tonoz hem de çapraz tonozlarla 

örülmüştür. Güney nef duvarında iki niş yer almaktadır. Güney nefinin en batısında yer alan 

birinci niş, sonraki bir dönemde eklenmiştir. İkinci niş ise yapı ile aynı tarihte yapılmış olup, 

güney nef duvarının neredeyse tam ortasında yer alan bir mezar arcosoliumudur. Kilisenin 

narteks kısmı üç bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ortadaki beşik tonozla örtülmüştür. Bu 

tonozun üstünde bir galeri bulunmaktadır. Bina camiye çevrildiğinde güneydeki bölümün içine 

minarenin kaidesi inşa edilmiştir. Kuzeydeki bölümün içinde ise galeriye bağlantıyı sağlayan 

bir ahşap merdiven bulunmaktadır. Arcosoliumun üzerinde fresko kalıntıları bulunmaktadır. 

Sahnede üç figür olduğu anlaşılmıştır. Ortadaki figür tahtta oturan Pantokrator İsa, sağ tarafında 

elini ona doğru uzatarak yönelmiş Meryem, diğer tarafta ise bir melek figürü yer almaktadır. 

Bu bir deesis sahnesidir. Ayrıca kilisenin batı iç duvarında ve narteks kısmında da fresko 

kalıntıları bulunmaktadır. Güneybatı tarafındaki payede bulunan beyaz, kırmızı, pembe renkli 

bezeme Palailogoslar dönemi tekniğine benzemektedir. 

Şimdiki Durumu; Yapıda yakın zamanda kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmıştır. 

Güneybatı dış köşesinde yapının dokusuyla uyumsuz bir minaresi bulunmaktadır. Yapının 

çevre duvarlarında ve dış çevre bahçe düzenlemesinde devşirme malzemeler kullanılmıştır. Bu 

devşirme malzemeler; güney cephede duvarının alt kısmında, batı cephesinin güneye yakın 

kısımlarında ve alt taraftaki kapatılan pencerelerde görülmektedir. Ayrıca yapının ön 

cephesinin pencere açıklıkları kapatılmış, kapı ve pencere doğramaları yenilenmiştir. 

Turizm Potansiyeli; Turizm açısından alt yapı ve üst yapı imkanları oldukça iyi olan bölgenin  

diğer turistik arz kaynakları ile de önemli bir merkez haline geldiği bilinmektedir. Bu nedenle 

arkeolojik bulgulara dair düzenlenmiş bir rotada yer alması önemlidir.   
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