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Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı 25 ada, 19 parsel ile 
Enez Belediyesi mülkiyetine kayıtlı 25 ada, 14 parsel sayılı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 21.11.1991 tarih ve 1005 sayılı kararıyla tescil edilen ve 06.12.2016 tarih ve 
3693 sayılı kararıyla da sınırları koordinatlandırılan 3. derece arkeolojik sit alanında kalan 
taşınmazlarda yer alan kaya oyma şapelin, tescil edilmek üzere evraklarının hazırlanmasına karar 
verilen Kurulumuzun 02.06.2021 tarih ve 7566 sayılı kararı uyarınca tescil edilmesine ilişkin Edirne 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.06.2021 tarih ve 1455486 sayılı 
yazısıyla talep edilen kurum görüş yazısı, Enez Belediyesinin 18.06.2021 tarih ve 1100 sayılı görüş 
yazısı ile 05.08.2021 tarih ve 872469 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;   

Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı 25 ada, 19 parsel ile 
Enez Belediyesi mülkiyetine kayıtlı 25 ada, 14 parsel sayılı, Edirne Kültür Varlıklarının Koruma 
Bölge Kurulu’nun 21.11.1991 tarih ve 1005 sayılı kararıyla tescil edilen ve 06.12.2016 tarih ve 
3693 sayılı kararıyla da sınırları koordinatlandırılan 3. derece arkeolojik sit alanında kalan 
taşınmazlarda yer alan kaya oyma şapelin; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile ‘Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile aynı Yasanın 7. Maddesi gereği korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin ve ekli 1/1000 ölçekli haritasının 
koordinatlandırıldığı şekliyle uygun olduğuna, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 
sayılı ilke kararı uyarınca koruma grubunun ‘1.grup yapı’ olarak belirlenmesine, ilgili Tapu 
Müdürlüğünce 25 ada, 19 ve 14 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli kültür 
varlığıdır” şerhinin işlenmesine, tapu bilgilerinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine 
karar verildi. 

 
 

ASLI GİBİDİR 
 






