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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

K  A  R  A  R 
  

Toplantı Tarihi - No : 09.08.2021  - 374                                                       Toplantı Yeri              
Karar Tarihi ve No : 09.08.2021  - 7704                                                           EDİRNE 

  
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kale Mahallesi, E20d-12b-3 pafta, 234 ada, 34 parselde 

şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 13.06.1996 tarihli ve 3168 sayılı kararı 
ile uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Kıyıköy Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında ve 
Kurulumuzun 24.08.2020 tarihli ve 6965 sayılı karar eki 1/3000 ölçekli koordinatlı haritasında belirlenen 
sınırlar itibariyle kentsel ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, Kurulumuzun 24.08.2020 tarihli 
ve 6964 sayılı kararı eki listede 2.grup Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına karar 
verilen taşınmaza bitişik (Env25, 234 ada 32 parsel) ve tesciline karar verilen taşınmazlara cephe veren 
(Env49-50, 238 ada 11-12 parseller) tapuda avlulu iki katlı ahşap ev vasıflı tescilsiz taşınmazdaki kaçak 
inşaatın (mevcut eski konuta bitişik tek katlı eklenti) 3 ay (90 gün) içerisinde kaldırılması ve taşınmaz 
üzerinde bulunan eski konut yapısının 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler göstermesi nedeniyle 
tescil evraklarının hazırlanması hakkında Kurulumuzun 25.01.2021 tarihli ve 7330 sayılı kararı gereği 
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.05.2021 tarihli ve 1397865 sayılı, 
taşınmazın 2863 sayılı yasanın 7.maddesine istinaden Kurum görüşü talebi yazısı, taşınmazın 2863 tesciline 
esas kurum görüşleri hakkında Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 09.06.2021 tarihli ve 
1044638 sayılı yazısı ile Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.06.2021 tarihli ve 1452947 sayılı 
yazısı,, uzmanın 05.08.2021 tarihli ve 873456 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kale Mahallesi, E20d-12b-3 pafta, 234 ada, 34 parselde 
şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 13.06.1996 tarihli ve 3168 sayılı kararı 
ile uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Kıyıköy Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında ve 
Kurulumuzun 24.08.2020 tarihli ve 6965 sayılı karar eki 1/3000 ölçekli koordinatlı haritasında belirlenen 
sınırlar itibariyle kentsel ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan taşınmaz üzerinde eski konut 
yapısının; Kurulumuzun 25.01.2021 tarihli ve 7330 sayılı kararı gereği ile 2863 sayılı yasanın 6.ve 
7.maddeleri ile ilgili yönetmeliğin 4.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle Korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 2863 sayılı yasanın 18. Ve ilgili yönetmeliğin 7.maddesi ile 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararına istinaden grubunun 2.grup yapı 
olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, taşınmazda kaçak inşaat (mevcut eski konuta bitişik tek katlı 
eklenti) uygulamalarının, Kurulumuzun 25.01.2021 tarihli ve 7330 sayılı kararı ile süre verilmesine rağmen 
kaldırılmaması sebebiyle ilgililer hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. 61. ve 65. maddesi uyarınca gereğinin 
takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,  tescilli yapıya Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulması gerektiğine, karar verildi. 
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