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Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Karacaibrahim mahallesi, 506 ada 95 parselde (eski 84 parsel), 
Maliye Hazinesine kayıtlı, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 19.09.2013 tarihli 1234 sayılı kararı ile 1.grup yapı olarak tescil edilen 4 adet 
Askeri Yapının yer aldığı tescilli taşınmazda, askeri amaçlı idari kolaylık binası ve 4 adet garaj binası 
yapılması için hazırlanan mimari avan projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Kırklareli Belediye 
Başkanlığı 07.01.2020 tarihli ve E.545 sayılı yazısı ve ekleri ile 2863 sayılı Kanunun 8. maddesi 
doğrultusunda 4 adet tescilli Askeri Yapının korunma alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin 
uzmanın 28.01.2020 tarihli ve E.47247 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyası incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda;  

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Karacaibrahim mahallesi, 506 ada 95 parselde (eski 84 parsel), 
Maliye Hazine kayıtlı, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 19.09.2013 tarihli ve 1234 sayılı kararı ile 1.grup yapı olarak tescil edilen 4 adet Askeri 
Yapının yer aldığı tescilli taşınmazda, askeri amaçlı idari kolaylık binası ve 4 adet garaj binası 
yapılması için hazırlanan mimari avan projelerinin değerlendirilmesi ve tescilli 4 adet Askeri Yapının 
yer aldığı 506 ada 95 ve 96 parsellerde, 2863 sayılı Kanunun 8. maddesi doğrultusunda korunma 
alanı belirlenmesine ilişkin; 

* Kurulumuzun 19.09.2013 tarihli ve 1234 sayılı kararı ile 1.grup yapı olarak tescil edilen 4 
adet Askeri Yapının yer aldığı, Karacaibrahim mahallesi, 506 ada 95 ve 96 parsellerde (eski 84 
parsel), 1/5000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle korunma alanı 
belirlenmesine, söz konusu taşınmazların tapu kütüğüne “korunması gerekli kültür varlığıdır 
(1.grup)” ve “korunma alanında kalmaktadır” şerhi tesis edilmesine, güncel tapu bilgilerinin Edirne 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,  

* Karacaibrahim mahallesi, 506 ada 95 parselde (eski 84 parsel), askeri amaçlı idari kolaylık 
binası ve 4 adet garaj binası yapılması için hazırlanan mimari avan projelerinin; tescilli yapılara 
ilişkin belirlenen korunma alanı sınırları dışında kaldığından ilgili Belediyesince değerlendirilmesine, 

karar verildi. 
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