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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 
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Edirne ili, Enez ilçesi Yenimahalle mahallesi, 79 ada, 8 parselde yer alan, Maliye Hazinesi 
mülkiyetine kayıtlı ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığının 11.07.1980 tarih ve 12212 sayılı kararıyla korunması gerekli eski eser 
olarak tescil edilen, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.11.1991 tarih ve 
1005 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilen ve Koruma Bölge Kurulunun 06.12.2016 
tarih ve 3693 sayılı kararıyla da sınırları koordinatlandırılan 3. derece arkeolojik sit alanı içinde 
kalan Fatih Sultan Mehmet Camiinin taşıyıcı duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle ivedi olarak 
onarılması talebine ilişkin Enez Kaymakamlığının 18.08.2021 tarih ve 854 sayılı yazısı ve ekleri ile 
Enez Belediyesinin 23.08.2021 tarih ve 1492 sayılı yazısı ve ekleri, Edirne Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından grup tayininin yapılmadığı tespit edilen caminin tescil 
fişinin güncellenmesi, grup tayininin yapılması ve talep edilen onarıma ilişkin 13.09.2021 tarih ve 
E.934270 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;   

Edirne ili, Enez ilçesi Yenimahalle mahallesi, 79 ada, 8 parselde yer alan, Maliye Hazinesi 
mülkiyetine kayıtlı ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığının 11.07.1980 tarih ve 12212 sayılı kararıyla korunması gerekli eski eser 
olarak tescil edilen, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.11.1991 tarih ve 
1005 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilen ve Koruma Bölge Kurulunun 06.12.2016 
tarih ve 3693 sayılı kararıyla da sınırları koordinatlandırılan 3. derece arkeolojik sit alanı içinde 
kalan Fatih Sultan Mehmet Camiinin tescil kaydının devamına, revize edilen tescil fişinin uygun 
olduğuna, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
koruma grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, aynı ilke kararı uyarınca can ve mal kaybı 
tehlikesine karşı idaresince fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına, yapıya ait rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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