
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kışlacık köyü sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:579364.321, X:4618796.442) (ED50 UTM 3°) olan Bostanlıktarla Düdeni 

Mağarası’nın “Tabiat Varlığı- B Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile 

sınırları belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1026 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 275970 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Balkaya köyü sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:579043.764, X:4605115.001) (ED50 UTM 3°) olan Ahmedin Mağarası’nın 

“Tabiat Varlığı- B Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile sınırları 

belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1024 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 275961 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kıyıköy beldesi sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:592727.768, X:4607633.307) (ED50 UTM 3°) olan Kıyıköy Mağarası’nın 

“Tabiat Varlığı- A Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile sınırları 

belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1028 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 275997 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Hamidiye köyü sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:581232.669, X:4611644.243) (ED50 UTM 3°) olan Kurudere (Ağıl) 

Mağarası’nın “Tabiat Varlığı- C Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile 

sınırları belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1029 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 276009 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 
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