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Edirne İli, Merkez İlçesi, Ortaçukur Mahallesi, 340 ada 29-30-31-32-33-34-35-36(E.13) 
parsellerde yer alan, sit alanı dışında kalan, GEEAYK’ın 13.11.1976 tarih ve 9514 sayılı kararı ile 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, şahıs mülkiyetine kayıtlı, tescil edildiği tarihte ve 
günümüzde mevcut olmayan Karaca Ahmet Cami ve tescil edildiği tarihte mevcut olan ancak 
günümüzde mevcut olmayan Mezarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına  
ilişkin alınan  Kurulumuzun 28.06.2021 tarih ve 7613 sayılı kararı gereği hazırlanan tescil evrakları, 
2863 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 09.07.2021 tarih ve E.1536887 sayılı yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, Edirne 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.07.2021 tarih ve E.1366596 sayılı kurum görüş yazısı ile 
uzmanın 24.08.2021 tarihli ve 903331 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 
            Edirne İli, Merkez İlçesi, Ortaçukur Mahallesi, 340 ada 29-30-31-32-33-34-35-36(E.13) 
parsellerde yer alan, sit alanı dışında kalan, GEEAYK’ın 13.11.1976 tarih ve 9514 sayılı kararı ile 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, şahıs mülkiyetine kayıtlı, tescil edildiği tarihte ve 
günümüzde mevcut olmayan Karaca Ahmet Cami ve tescil edildiği tarihte mevcut olan ancak 
günümüzde mevcut olmayan Mezarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
6 ıncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile aynı yasanın 7 
inci maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına, 1/1000 ölçekli 
haritada belirlenen sınırların koruma alanı olarak belirlenmesine, Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, 
tescil fişinin ve paftasının uygun olduğuna, İlgili Tapu Müdürlüğünce, söz konusu taşınmazların tapu 
kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli kültür varlığı, 1.grup yapı” şerhi, ekli 1/1000 ölçekli 
haritada belirtilen koruma alanında kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “koruma alanında 
kalmaktadır” şerhi  konmasına karar verildi.                         
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