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Tokat İli, Erbaa İlçesi, Pınarbeyli Köyünde sit dışında bulunan, tapulama harici alanın bir 

bölümündeki Gölceğiz Köprüsü’nün tescil edilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve 276974 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 25.02.2019 tarihli ve 93689 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen 

Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Pınarbeyli Köyünde sit dışında bulunan, tapulama harici alanın bir 

bölümündeki Gölceğiz Köprüsü’nün 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğinin 4’üncü maddesi koşulları taşıması nedeniyle 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda yapı grubunun I. Grup Yapı 

olarak belirlenmesine, anıt fişinin onaylanmasına, korunma alanının kararımız eki 1/2.000 ölçekli 

haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, tescil edilen Gölceğiz Köprüsü ile köprünün korunma 

alanında yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; 

 Gölceğiz Köprüsünün tapulanma harici alanında bulunduğundan köprüye yönelik kültür varlığı 

şerhi yapılamamakla birlikte 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkındaki Yönetmeliğinin Tescil İşlemlerine ilişkin 8.maddesinin ( 

d ve e) bentleri gereğince bu alanda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdasında 

Kurulumuzdan izin alınmasına ve anılan yönetmelik gereğince köprünün korunma alanında kalan 

tapunun 129 ada 2 nolu parselinde, 131 ada 33 nolu parselinde ve 144 ada 1 nolu parselinde kayıtlı 

taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir Bölümü Gölceğiz Köprüsü Koruma Alanında 

Kalmaktadır.” belirtmesi yapılarak tapu kayıt örneklerinin Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

Ayrıca Gölceğiz Köprüsü’ndeki olumsuzlukların önlenebilmesi için yapının onarımına yönelik 

rölöve, restitüsyon, restorasyon ve statik projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine 

karar verildi. 

 


