
 

 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

K A R A R 

 

 

 Toplantı Tarihi ve No  : 28/07/2015 - 134                                                      Toplantı Yeri 

 Karar Tarihi ve No      : 28/07/2015 -  2102                                                             Kocaeli 

1 

 

                          

 

Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Tepecik Mahallesi, Kemal Öz Sokak No:30 adresinde, sit dışı, 

tescilsiz, 224 ada, 11 parselde inşaat amaçlı hafriyat çalışmaları esnasında tespit edilen kültür 

varlığına ilişkin Kurulumuzun 06/07/2015 tarih ve 2100 sayılı kararı ile Kocaeli Müze 

Müdürlüğü’nün 13/07/2015 tarihli uzman raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

  

Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Tepecik Mahallesi’nde bulunan sit dışı, tescilsiz, 223 Ada 26, 

29 ve 32 parseller, 224 Ada 7, 11, 19, 20, 24, 28 parseller ile 225 Ada 5,6,15 ve 21 parsellerde 

gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tespit edilen mimari kalıntılar ve yüzey bulgularının 

bulunduğu alanın karar eki haritada olduğu şekliyle III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

ilan edilmesine, 224 ada, 11 parselde tespit edilen mimari kalıntının parselin dışında kalıp 

kalmadığının tespitinin Müze Müdürlüğü denetimde ilgili belediyenin harita biriminden 

görevliler ile Koruma Kurulu raportörleri tarafından yapılmasına, söz konusu parselde 

yapılması planlanan yapının projesinin tespit edilen duvar kalıntısının rölövesi ile 

ilişkilendirilerek Kurulumuza iletilmesine, 223 Ada 26, 29 ve 32 parseller, 224 Ada 7, 11, 19, 

20, 24, 28 parseller ile 225 Ada 5,6,15 ve 21 parsellerde geçiş dönemi yapılaşma koşulu 

olarak Bitişik Nizam 4 kat olarak belirlenmesine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

13/03/2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan 

Notlarındaki T1 yapılaşma şartlarının yapılanma şartı olarak uygulanacağına, ayrıca 

uygulamaya yönelik hükümlerin; 

 

 - Bu alanda Koruma Kurulu'nun onayı olmadan hiç bir fiziki müdahalede 

bulunulamayacağına,  

 

 - Belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü 

uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, 

varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul 

kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

 

 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

 

 -  Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınamayacağına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, 

maden vb. Ocakları açılamayacağına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzemeler dökülemeyeceğine,  

 

 - Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik altyapı hizmetlerine 

(kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, teleferik vb.) dair 

uygulamalar, Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yapılabileceğine, 
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-  Yeni yapılanmalarda temel kazısı ve mevcut yapılardaki güçlendirme çalışmaları 

Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirileceğine, Bu alanlarla ilgili 

sonuçlar, ek, döküman ve fotoğraflarla beraber ilgili Müze Müdürlüğünce Kocaeli Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletileceğine, 

  

  - Yeni yapılanmalarda temel kazısı ve mevcut yapılardaki güçlendirme çalışmaları 

sırasında arkeolojik buluntulara rastlanılması durumunda inşaatın belediyesince tatil 

edileceğine, Müze Müdürlüğü ve Koruma Kurulu uzmanlarınca gerekli çalışmalar 

yapıldıktan sonra ilgili koruma kurulunca uygun görüldüğü takdirde inşaatın devamına 

belediyesince izin verilebileceğine" şeklinde belirlenmesine ve işlemlerin bu doğrultuda 

yürütülmesine karar verildi.          

 

   

  


