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Tokat İli, Turhal İlçesi, Gümüştop Köyü’nde,  mülkiyeti Maliye Hazinesi ve özel mülkiyete 
ait, tapulama harici alan ile tapunun 179 ada 33 (eski 683) parseline kayıtlı, sit alanı dışında 
bulunan Gümüştop Höyüğü’nün tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 23.06.2014 tarihli ve 1521 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 19.09.2014 tarihli ve 4540 sayılı yazısı, Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih ve 3000 sayılı yazısı,  Tokat İl Özel İdaresi’nin 
08.10.2014 tarihli ve 8155 sayılı yazısı, Turhal Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 10.07.2014 
tarihli ve 1091 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 16.10.2014 
tarihli ve 276 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Gümüştop Köyü’nde,  mülkiyeti Maliye Hazinesi ve özel mülkiyete 

ait, tapulama harici alan ile tapunun 179 ada 33 (eski 683) parsellerine kayıtlı,  sit alanı dışında 
bulunan Gümüştop Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi 
nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı krokide belirlendiği şekilde, I. 
derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 
yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca 
zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı 
başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların 
açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, 
kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, 
cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının 
mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve 
ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, höyükte izinsiz kazı yapanlar 
hakkında yasal soruşturma açılmasına ve kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü 
denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


