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Kurulumuzun 24.10.1991 gün ve 994 sayılı kararı ile Tekirdağ İli, Saray İlçesinde sınırları 
belirlenen, 03.06.2011 gün ve 3579 sayılı kararı ile sınırları koordinatlandırılan Güngörmez Mağaraları 
1.derece arkeolojik sit alanı ve 2.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesi, 2.derece 
arkeolojik sit alanı içinde kalan 285 adada kalan parsellerde arkeolojik veya doğal sit alanında kaldığının 
tespit edilerek sınırlarının ayrılması hususunda ilgilisinin 19.01.2017 tarihli dilekçesi, ilgilisinin Tekirdağ 
Müze Müdürlüğü'ne hitaplı dilekçesinin değerlendirilmesine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nün 14.02.2017 tarih ve 339 sayılı yazı ve ekleri ile Kurulumuzun 24.10.1991 gün ve 994 sayılı 
kararı,02.11.2001 gün ve 7039 sayılı kararı, 02.11.2001 gün ve 7040 sayılı kararı,03.06.2011 gün ve 3579 
sayılı kararı, 09.01.2014 gün ve 1467 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi.  

Kurulumuzun 24.10.1991 gün ve 994 sayılı kararı ile Tekirdağ İli, Saray İlçesinde sınırları 
belirlenen, 03.06.2011 gün ve 3579 sayılı kararı ile sınırları koordinatlandırılan Güngörmez Mağaraları 
1.derece arkeolojik sit alanı ve 2.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 

-Arkeolojik kalıntıların bulunduğu; Güngörmez Mağarası, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 
özellikler taşıması sebebiyle, Güngörmez Su Kanalı, Dumluca Değirmeni Mevkii olarak tanımlanmış alanda 
yer alan doğal mağaralarla birlikte, GüngörmezSu Kemeri kalıntıları, Ergene Çayı olarak isimlendirilen 
Güngörmez Su Yolu ile hazırlanan 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının belirlendiği haritasının uygun 
olduğuna, 
           -İlgilisinin başvurusu ve incelenen Tekirdağ Müze Müdürlüğü raporlarında; 285 adada yer alan 
parsellere ilişkin, doğal ve arkeolojik sit alanları içerisinde kalan bölgede yapılan sondaj kazıları, jeoteknik 
ve jeofizik çalışmalarında herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanmadığı ve bu alanın tamamın doğal sit 
alanı olarak nitelendirildiği belirtilse de; çalışmaların belirli parseller ölçeğinde yapılması ve alanın 
bütününde yapılamaması ve bu sebeple kültür varlığına rastlanması ihtimali de göz önünde bulundurularak 
hazırlanan 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları belirlendiği haritasının uygun olduğuna, 
          -Taşınmazlarda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulu 05.11.1999 
tarih ve 658 sayılı İlke Kararında yer alan 1. derece ve 3.derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, 
          -01.10.2012 tarihli Çakışan Alanlar Protokolü 5.9. maddesi gereğince uygun bulunan sit alanı 
sınırlarını gösterir haritaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine, Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanması durumunda, Bakanlığımız görüşünün alınmasına, 
            karar verildi. 
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