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 Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında kalan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25.02.2019 tarih ve 5742 sayılı kararı ile 1/2000 ölçekli koordinatlı sınırları ile belirlenen 
tescilli taşınmazlara ait Koruma Alanından ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 tarih ve 664 sayılı İlke kararı doğrultusunda tescilli taşınmazların koruma alanı sayılan 
alanlardan geçirilmesi planlanan AG-OG enerji hattı güzergahının değerlendirilmesi istemine ilişkin 
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş nin 05.05.2021 tarih ve 1038400 sayılı yazısı ve ekleri ile 2863 sayılı 
Yasanın 8. Maddesi kapsamında tescilli taşınmazlara ait Koruma Alanlarının belirlenmesine yönelik 
28.06.2021tarih 814196 sayılı uzman raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

*Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Haticehatun, Hacızekeriya, Karacaibrahim Mahallelerinde, yer 
alan, şahıs, Hazine ve Vakıf mülkiyetlerine kayıtlı, 13 adet tescilli taşınmaz, Haticehatun Mahallesi, 
736 ada 1 ve 13 parseller, 184 ada, 22 parsel, 185 ada 25 parsel, 196 ada, 28 parsel, 197 ada, 6 parsel, 
197 ada, 7 parsel, 247 ada, 8 parsel, Hacızekeriya Mahallesi, 159 ada, 1 parsel, 168 ada, 5 parsel, 168 
ada, 6 parsel, 168 ada, 7 parsel, 173 ada, 3 parsel ve Karacaibrahim mahallesi, 23 ada, 2 parselde yer 
alan tescilli taşınmazlara ait 2863 sayılı yasanın 8. maddesine istinaden ekli 1/1000 ölçekli imar-
kadastral haritasında belirlenen sınırlar itibariyle Korunma Alanının belirlenmesine;  

*Ekli haritada belirlenen korunma alanında kalan taşınmazlarda “korunma alanında kalmaktadır” 
şerhi tesis edilmesine; belirlenen koruma alanında yer alan, sivil mimarlık ve anıtsal mimarlık örneği 
olarak tescilli taşınmazların, görünümleri ve çevreleri ile uyumlarının muhafazası dikkate alınarak, 
Belediyesince bu yapıları korur nitelikte imar planı değişikliğinin hazırlanmasına,  

*Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında kalan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 25.02.2019 tarih ve 5742 sayılı kararı ile 1/2000 ölçekli koordinatlı sınırları ile belirlenen 
tescilli taşınmazlara ait korunma alanlarından ve karar eki haritada belirlenen 1/1000 ölçekli korunma 
alanı sınırları içerisinde geçirilmesi planlanan AG-OG enerji hattı güzergahının Belediyesince tescilli 
taşınmazlara zarar vermeyecek şekilde gerekli fiziki ve güvenlik önlemleri alınarak, ilgili Kurum 
sorumluluğunda Belediyesi denetiminde yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi. 
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