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KARAR 

Toplantı Yeri 
ESKİŞEHiR 

Afyorikarahisar İli, İhsaniye tlçesi, Gazlıgöl Beldesi, Belce Mahallesi sınırları içerisinde 
gerçekleştirilen kaçak kazı sonucu açılan çukurlarının kapatılması ve alanın 2863 sayılı kanun kapsamında 
değerlendirilmesine ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nin (ti Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 21.10.2020 tarihli 
ve E.792636 sayılı yazısı doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, Kurul Müdürlüğü uzmanları tarafından 
tespit edilen alanın 2863 sayılı kanun kapsamında tesciline ve kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına esas 
hazırlanan belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Kurul MOdürlOğü uzmanlarının 04.11.2020 tarih, 45705 l 
sayılı raporu ve ekleri, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin istendiği Kurul Müdürlüğünün 06.11.2020 tarih 
ve E.843044 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) 10.11.2020 tarih E.2020153728 sayılı yazısı, Kadastro Müdürlüğünün 
10.11.2020 tarih E.2949091 yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.01.2021 tarih ve 563809 sayılı dosya 
inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı krokisi, sit sınırlarının işaretlendiği kadastral kroki, 
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, İhsaniye tlçesi, Gazlıgöl Beldesi, Belce Mahallesi sınırları içerisinde özel ve kamu 
mülkiyetine ait alanda tespit edilen ve 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür 
varlıklarından olan alanın "Oyuktepesi Tümülüsleri" adıyla l.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 
tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı krokisi, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral krokinin 
uygun olduğuna, söz konusu alanda KOltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.1 l .1999 tarih ve 658 sayılı ilke Karannın ilgili 
hükümlerin geçerli oldu�una ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine, alandaki kaçak kazı çukurlarının, ilgili adli makamların uygun görüşü alınarak can ve 
mal güvenliğinin sağlanması açısından, Belediyesince, Müze MOdürlOğO denetiminde kapatılmasına, 
bu süre zarfınd kaçak kazı çukurlarının bulunduğu alanda can ve mal gQvenliğinin korunmasına yönelik 
gerekli geçici gQvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına, Afyonkarahisar Valiliğinin (il Kültür ve 
Turizm MüdOrlOğO) 2 l .  10.2020 tarih ve E.792636 sayılı yazısı ile kaçak kazı olayı ile ilgili suç 
duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, 
yürütülecek olan soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında Kurul MOdürlOğüne bilgi verilmesine, 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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