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Tokat İli, Erbaa İlçesi, Çerkezfındıcak Köyü, sit dışında, antik maden sahasının incelenmesi istemini 
içeren,“Tokat İli, Başçiftlik, Reşadiye, Erbaa ve Niksar İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik” konulu yüzey 
araştırması çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Sinan ÜNLÜSOY’ un 02.11.2020 tarihli başvurusu, Birleşmiş Milletler ve 
MTA Arkeoloğu Ergun KAPTAN tarafından alanda yapılan çalışmaları içeren yayımlar, Sivas Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.12.2020 tarihli ve 508870 sayılı inceleme raporu ile tescile esas 

ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün 
11.12.2020 tarihli ve 17572 sayılı, MTA Genel Müdürlüğü’ nün 18.12.2020 tarihli ve 84282 sayılı yazısı, Erbaa 

Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’ nin 25.10.2020 tarihli ve 18236 sayılı, Tokat Valiliği 11.01.2021 tarihli ve 87646 
sayılı yazısı, Erbaa Kaymakamlığı’ nın 06.01.2021 tarihli ve 66 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ 
nün 12.01.2021 tarihli ve E.2021016058 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası 
incelendi. 

 

 Yapılan görüşme sonucunda: Tokat İli, Erbaa İlçesi, Çerkezfındıcak Köyü, sit dışında, mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait orman vasıflı, 138 ada, 40 nolu parselin bir bölümünde tespit edilen Gümüşlük Antik Maden Ocağı’ nın 
2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına;   

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci 
derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Gümüşlük Antik Maden Ocağı I. derece arkeolojik sit alanı geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

2863 Sayılı Kanun’un 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 tescil edilen 

taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir bölümü Gümüşlük Antik Maden Ocağı I. derece arkeolojik sit 

alanında kalmaktadır.” şeklinde kültür varlığı şerhi konularak tapu kayıt örneğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. derece 
arkeolojik sit alanlarına ilişkin (ç) maddesinde “Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, 
maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine” şeklinde 
belirtilmiş olduğundan Gümüşlük Antik Maden Ocağı I. derece arkeolojik sit alanı ile çakışmalı durumunda olan 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 12.01.2021 tarihli ve E.2021016058 sayılı yazısında belirtilen 1 adet 
genel arama dönemli  ruhsat sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke kararı gereğince maden sahası 
açılmaması gerektiğine; 

Sit alanının vasfının orman olması nedeni ile sit alanında zemine müdahale etmeden ve yeni ağaç dikimi 
yapmadan mevcut ağaçlara yönelik bakım, budama gibi vb. işlemlerin ilgili idare denetiminde yapılabileceğine karar 

verildi.  

 
 


