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       Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa mahallesi, 567 ada 8 parselde Kurulumuzun 20.02.2012 
tarih ve 234 sayılı kararı ile A-45 envanter numaralı 1.grup olarak tescilli Güllabçı Mehmet 
Efendi Çeşmesine bitişik konumda, sit alanı dışında bulunan, Talatpaşa mahallesi, 106 pafta, 567 
ada 6 ve 7 parsel sayılı şahıs mülkiyetine kayıtlı tescilsiz taşınmazların, tevhit ve yola terk 
işlemine ilişkin hazırlanan folyelerin değerlendirilmesi hususunda Edirne Belediye Başkanlığı 
26.07.2018 tarih ve E.326425 sayılı yazısı ve ekleri ile Edirne Belediye Başkanlığı 24.07.2018 
tarih ve 2018/855 sayılı Encümen Kararı ile raportörün raporu okundu, Kurulumuzun 03.09.2018 
tarih ve 5307 sayılı kararı gereği 24.09.2018 tarihinde yerinde incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda;  
       Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa mahallesi, 567 ada 8 parselde Kurulumuzun 20.02.2012 
tarih ve 234 sayılı kararı ile A-45 envanter numaralı 1.grup olarak tescilli Güllabçı Mehmet 
Efendi Çeşmesine bitişik konumda, sit alanı dışında bulunan, Talatpaşa mahallesi, 106 pafta, 567 
ada 6 ve 7 parsel sayılı şahıs mülkiyetine kayıtlı tescilsiz taşınmazların, tevhit ve yola terk 
işlemine ilişkin hazırlanan folyelerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

• 567 ada 8 parselde Edirne Belediyesi mülkiyetinde bulunan Güllabçı Mehmet Efendi 
Çeşmesine ilişkin projelerinin Koruma Yüksek Kurulu 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda hazırlanmasına,  

• Sit alanı dışında yer aldığından, 567 ada 8 parselde yer alan tescilli Çeşme, 566 ada 8 
parselde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği ve 566 ada 7 parselde yer alan tescilli 
Kazasker Salih Mescidine ilişkin 2863 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında ekli 
paftada sınırlandırıldığı şekli ile korunma alanı belirlenmesine ve bu alanda 
Belediyesince imar planı değişikliği hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 

• 567 ada 8 parselde yer alan Güllabçı Mehmet Efendi Çeşmesi, imar adası dışında 
kaldığından Belediyesince imar planı değişikliği hazırlanıp Kurulumuza sunulduktan 
sonra, 

tevhit ve yola terk folyelerinin değerlendirilmesine karar verildi. 
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