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Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir (Demirtaş) Mahallesi, 21 pafta, 86 ada, 24 parselde 

şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 11.10.2001 tarihli ve 6952 sayılı 
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kırklareli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı 
içinde kalan, Kurulumuzun 20.04.1990 tarihli ve 646 sayılı karar eki listesinde sivil mimarlık örneği 
olarak tescil edilen taşınmaz üzerindeki yapının büyük kısmının yıkık olduğu, yıkıntılar arasına 
girilmesi sebebiyle çevre güvenliği açısından sıkıntı oluşturan yapı kalıntılarının yıkılması talebine 
ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.03.2021 tarihli ve 6433 
sayılı yazısı, uzmanın 28.05.2021 tarihli ve 767667 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir (Demirtaş) Mahallesi, 21 pafta, 86 ada, 24 parselde 

şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 11.10.2001 tarihli ve 6952 sayılı 
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kırklareli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı 
içinde kalan, Kurulumuzun 20.04.1990 tarihli ve 646 sayılı karar eki listesinde sivil mimarlık örneği 
olarak tescil edilen taşınmaz üzerindeki yapının büyük kısmının yıkık olması, yıkıntılar arasına 
girilmesi sebebiyle çevre güvenliği açısından sıkıntı oluşturan yapı kalıntılarının yıkımı talebinin; 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Karağı gereği tescilli yapıların 
yıkılmadan korunmalarının esas olması nedeniyle uygun olmadığına, ivedilikle mevcut yapıya ilişkin 
rölöve alındıktan sonra tehlike arz eden kısımlarının yıkımının Kurulumuzca yeniden 
değerlendirilebileceğine, taşınmaz bütününde etkin fiziki ve güvenlik tedbirlerinin ilgili Belediyesince 
ivedilikle alınması gerektiğine, taşınmazın 2863 sayılı yasanın 18.maddesi ile Yüksek Kurulun 
05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı gereği 2.grup yapı olarak grup tayinin yapılmasına, 
taşınmaza ilişkin Kurulumuzun 16.05.2012 tarihli ve 396 sayılı kararı gereği ivedilikle rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.   
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