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Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 454 ada 1 parselde, Çorlu Belediyesi 

mülkiyetinde kayıtlı, Kurulumuzun 30.12.2011 tarih ve 184 sayılı kararı ile 1. grup yapı olarak tescilinin 

devamına karar verilen Mustafa Ağa Çeşmesinin yer aldığı taşınmaz ile söz konusu tescilli çeşmeye 

ilişkin Kurulumuzun 17.04.2019 tarih ve 5915 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı içinde kalan 454 
ada 2 (kısmen koruma alanı içinde kalmaktadır), 87 ve 46 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların da 

dahil olduğu bölgeye yönelik hazırlatılan imar uygulaması dosyasının değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığının 

10.04.2021 tarih ve 48906 sayılı yazısı ile 24.05.2021 tarih ve 14910-759450 kayıt sayılı uzman raporu 
okundu, dosyası incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda;  

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 454 ada 1 parselde, Çorlu Belediyesi 

mülkiyetinde kayıtlı, Kurulumuzun 30.12.2011 tarih ve 184 sayılı kararı ile 1. grup yapı olarak tescilinin 

devamına karar verilen Mustafa Ağa Çeşmesinin yer aldığı taşınmazın, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, park alanında kaldığı ve planın 

tescilli taşınmazın muhafazasına dikkat edilerek hazırlandığı anlaşıldığından; sunulan 18. madde 

imar uygulaması dosyasının uygun olduğuna; bu kapsamda tescilli taşınmazın sınırlarının, tescil 

sayfasında “Korunması gerekli 1. grup kültür varlığı” şerhi işlenen ve çeşme vasıflı, Çorlu 

Belediyesi mülkiyetinde olacak şekilde oluşturulan 3216 ada 4 parsel olarak belirlenmesinin uygun 

olduğuna; tescilli parselin kesinleşmesi sonucunda tapu bilgilerinin Edirne Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; tescilli çeşme sınırları ve çevresi dikkate alınarak, 

onaylı koruma alanı sınırlarının, 1/2000 ölçekli haritada revize edildiği şekli ile uygun olduğuna; 

yeniden belirlenen koruma alanı sınırları dışında kalan, 454 ada 2, 46 ve 87 parsellerden “koruma 

alanında kalmaktadır” şerhlerinin terkin edilmesine karar verildi. 
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