
              
59.01.07/10 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

K  A  R  A  R 
 
Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2017 -238 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 17.10.2017 -4514 EDİRNE 
 

Tekirdağ İli, Ergene-Çorlu-Çerkezköy İlçeleri, Veliköy, Velimeşe, Önerler Mahalleleri sınırlarında, 
Kurulumuzun 21.05.1999 tarih ve 5398 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilen Veliköy-Velimeşe Su Kaynakları sit alanı sınırları içinde kalan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğüne devri istenen su kuyuları, pompa binası ve bekçi evinin yer aldığı 7709-7715-7717-7578 parsellerdeki 
yapılar ile şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan 7732-7733 parsellerde hayvancılık yapılması talebinin değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.06.2017 tarih ve 6141 sayılı, Ergene Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 11799110-55925-1812-4465 sayılı yazısı ve İlgilisinin bila tarih 
başvurusu, Kurulumuzun 12.07.1996 tarih ve 3261 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Ergene Çorlu-Çerkezköy İlçeleri, Veliköy, Velimeşe, Önerler Mahalleleri sınırlarında, 
Kurulumuzun 21.05.1999 tarih ve 5398 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilen Veliköy-Velimeşe Su kaynaklarındaki toplama havuzu, su kanalları ve bentlerin bulunduğu alanın ve dere 
yatağı içerisinde topoğrafyada takip edilen su yolu ile 5 adet tümülüsün ekli paftada belirlenen koordinatlı sınırları 
itibariyle 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddeleri gereğince 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 
taşınmazlarda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 
ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları 
olarak belirlenmesine,  

*1. Derece arkeolojik sit alanı sınırını çevreleyen içerisinde kısmen seramik parçaları bulunan alanların da ekli 
pafta belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin Taşınmazlarda 
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 
yer alan 3. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine, ivedilikle Koruma amaçlı İmar Planı hazırlanıp Kurulumuza sunulmasına, 

* Kurulumuzun 21.05.1999 tarih ve 5398 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulan 
parsellerdeki şerhlerin kaldırılmasına, ekli listede belirtildiği şekli ile sit alanı şerhlerinin yeniden tesis edilmesine,  

*Alanların doğal sit alanı olması nedeniyle Çakışan Alanlar Yönetmeliğine göre Kurulumuz kararının Tabiat 
Varlıklarını Koruma Komisyonuna da iletilmesi ve bu alanlarda yapılacak uygulamalar için Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonundan görüş alınmasına, 

* Ekli paftasında belirlenen sit alanı sınırları içerisinde yapılmış olan yapıların (pompa binası, bekçi evi, su 
kuyusu ve deposu, su havzası ve dere yatağında yapılmış olan uygulamalar vb.) hangi tarihte inşa edildiğine ilişkin 
bilgi ve belgelerin (inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb.) ilgili Kurum ve Belediyelerince ivedilikle 
Kurulumuza sunulmasına, 

  Karar verildi. 
ASLI GİBİDİR 

 
 
 

  




















