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 Tokat İli, Merkez İlçesi, Gümenek Köyü, mülkiyeti KGM’ ye ait yol vasıflı 143 ada, 51 nolu 

parselin bir kısmı ile tapulama harici alanda 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür 

varlığı örneklerinden olduğu tespit edilen ve bir kısmı Gümenek Höyük(Komana Antik Kenti) III. 

derece arkeolojik sit alanında kalan Gümenek Köprüsü’ nün tesciline yönelik belgelerin hazırlanmasını 

içeren Kurulumuzun 25.09.2018 tarihli ve 4577 sayılı kararı gereğince hazırlanan belgelerin 

değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 08.05.2019 tarihli ve 216426 sayılı 

dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

 Tokat İli, Merkez İlçesi, Gümenek Köyü, mülkiyeti KGM’ ye ait yol vasıflı 143 ada, 51 nolu 

parselin bir kısmı ile tapulama harici alanda tespit edilen Gümenek Köprüsü’ nün 2863 sayılı Yasanın 

6’ncı maddesi kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine,  kararımız 

eki 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği şekliyle korunma alanının belirlenmesine, 

anıt fişinin onaylanmasına; 

   2863 Sayılı Kanunun 7.  Maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 

Yönetmelik gereğince Gümenek Köprüsü’nün üzerinde bulunduğu Gümenek Köyü, 143 ada, 51 nolu 

parselin beyanlar hanesinde “Gümenek Köprüsü 1’inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığıdır.” şeklinde; Gümenek Köyü, 143 ada, 52 nolu parselin ve Ballıdere Köyü, 102 ada, 1 nolu 

parselin beyanlar hanesinde ‘’bir bölümü Gümenek Köprüsü Korunma Alanında Kalmaktadır.’’ 

şeklinde belirtme tesisi işlemi yapılmasına; 

 Gümenek Köprüsü’nün bir bölümünün ve korunma alanının tapulanma harici alanda bulunduğu 

ve tapulanma harici alanda kültür varlığı belirtmesi yapılamadığından 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 karar verildi.      

 


