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Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy beldesinde, Antik Midye, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu'nun 13.05.1988 tarihli ve 36 sayılı kararı ile sınırları belirlenen ve 13.06.1996 tarihli ve 3168 sayılı 

kararı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı uygun bulunan, Kıyıköy kentsel ve 3. derece arkeolojik sit 

alanı ile 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

07.08.2018 tarihli ve 5290 sayılı kararı ile muhtelif tarihlerde alınan kararları kapsamında tescilli sit alanı 

sınırlarının irdelenmesi ve koordinatlandırılmasına ilişkin hazırlanan haritası ve koordinat listesi ile 2863 sayılı 

Kanunun 7. maddesi kapsamında Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 09.06.2020 tarihli ve E.10274 sayılı 

yazısı ve ekleri, Kıyıköy Belediye Başkanlığı 27.04.2020 tarihli ve 450 sayılı yazısı ve ekleri ile Kırklareli İl 

Kültür Müdürlüğü'nün 15.04.2020 tarih ve E.307117 sayılı yazısı ile iletilen Kırklareli Müze Müdürlüğü'nün 

14.04.2020 tarih ve E.305875 sayılı yazısı ile uzmanın 24.08.2020 tarihli ve E.340220 sayılı inceleme raporu 

okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;  

 Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy beldesinde, Antik Midye, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu'nun 13.05.1988 tarihli ve 36 sayılı kararı ile sınırları belirlenen ve 13.06.1996 tarihli ve 3168 sayılı 

kararı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı uygun bulunan, Kıyıköy kentsel ve 3. derece arkeolojik sit 

alanı ile 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

07.08.2018 tarihli ve 5290 sayılı kararı ile muhtelif tarihlerde alınan kararları kapsamında tescilli sit alanı 

sınırlarının irdelenmesi ve koordinatlandırılmasına ilişkin; 

* 1/3000 ölçekli haritada koordinatlandırılarak revize sınırları belirlenen kentsel ve 3. derece arkeolojik sit 

alanı ile 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişlerinin düzeltildiği şekli ile uygun olduğuna, 

* Doğal sit alanı ile çakışan bölgede çakışan alan protokolü gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

hazırlanacak koruma amaçlı imar planlarında Kurulumuz görüşünün alınmasına, 

* Ekli haritada belirlenen sınırlar itibariyle taşınmazlarda “1. derece arkeolojik sit alanıdır”, “kentsel ve 3. 

derece arkeolojik sit alanıdır”, “3. Derece arkeolojik sit alanıdır” şerhlerinin tesis edilmesine, 

* Kurulumuzun 13.06.1996 tarihli ve 3168 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı 

uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planlarının ivedilikle revize edilen sit alanı 

sınırlarına göre hazırlanmasına, 

karar verildi. 
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