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Taner AKocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Kısalar Köyü, tescilsiz, sit dışı, 0 ada, 1271, 407, 406, 1365, 401, 400, 1262, 

1364 parsellerde maliye ve şahıs mülkiyetinde bulunan alanın tescili talebine ilişkin Kocaeli Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 1724 sayılı yazısı ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Kısalar Köyü, tescilsiz, sit dışı, 0 ada, 1271, 407, 406, 1365, 401, 400, 1262, 

1364 parsellerde maliye ve şahıs mülkiyetinde bulunan alanın Müze Müdürlüğü raporu doğrultusunda “III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine”, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 658 

sayılı ilke kararının 3. Maddesi gereği; 

Bu alanlarda; 

- Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde; 

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına, Alana gelecek işlevlerin 

uyumuna, Gerekli alt yapı uygulamalarına, Öneri yapı gabarilerine, 

- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini 

sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,  

- Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin 

korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,  

- Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların 

geçerli olduğuna. 

- Bu alanlarda, 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, 

- III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı 

yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

- 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. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,  

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun 

görülmesi halinde rüzgâr enerji santralları yapılabileceğine, 

- Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli 

olduğuna,” şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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