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Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evren Mahallesi, Aktoprak Mevkiindeki 133 ada, 256, 257, 258, 

259, 260, 290, 291 parsel sayılı, şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar ile taşınmazların kuzeyinde yer alan 
yol alanının, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan incelemede kayaya oyma 
yapıların tespit edilmesi sonucunda, arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin kurum 
görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.10.2021 tarihli ve 1787718 sayılı 
yazısı, konuya ilişkin kurum görüşünün bildirildiği Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
08.10.2021 tarihli ve 1932231 sayılı yazısı ile 22.11.2021 tarihli ve 1060862 sayılı uzman raporu 
okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evren Mahallesi, Aktoprak Mevkiindeki 133 ada, 256, 257, 258, 
259, 260, 290, 291 parsel sayılı taşınmazlar ile taşınmazların kuzeyinde yer alan yol alanının, 2863 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü ve 4 üncü 
maddeleri doğrultusunda, ekli 1/2000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırlar itibariyle I. ve III. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

-Taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, ekli paftaya göre, I. ve III. derece 
arkeolojik sit alanı olduğuna dair kayıt düşülmesine, 

-Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, I. derece arkeolojik sit alanında  Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararında yer alan I. derece arkeolojik sit alanı 
hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,  

-Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, III. derece arkeolojik sit alanında mevcut imar 
planı hükümlerinin (ayrık nizam 3 kat) geçiş dönemi yapılaşma koşulları olarak belirlenmesine, 
yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde (altyapı, sondaj, yeni yapı projesi, imar 

uygulamaları vs.) Kurulumuz izni alınmasına, 
Karar verildi. 
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