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Toplantı Yeri 
Kocaeli 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 373 ada E:23 Y:31 parselde bulunan, İzmit İç 
Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı, KAİP kapsamında ve şahıs mülkiyetinde yer alan, 
GEEAYK'nun 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilip, TKTVYK'nun 19/07/1985 
tarih ve 1299 sayılı ile 03/07/1987 tarih ve 3448 sayılı kararları, İstanbul II Numaralı KTVKK'nun 
10/06/1995 tarih ve 3785 sayılı ve Bursa KTVKK'nun 02/05/2003 tarih ve 9784 sayılı kararı ile 
tescilinin devamına karar verilen, Kocaeli KTVKBK'nun 03/05/2011 tarih ve 1934 sayılı kararı ile 
de mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için rölöve ve statik raporun sunulmasına ve bu 
süreç içinde can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin mal sahibi ve ilgili belediyesince alınmasına, 
tescilli yapının zarar görmesi nedeniyle konunun savcılığa iletilmesine karar verilen tescilli yapının 
tescil kaydının kaldırılması ve Kentsel Sit Alam sınırlarından çıkarılması taleplerinin ekinde 
iletildiği Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25/03/2013 tarih ve 62901608-622/926 sayılı 
yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 373 ada E:23 Y:31 parselde bulunan, İzmit İç 
Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı, KAİP kapsamında ve şahıs mülkiyetinde yer alan, 
GEEAYK'nun 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı karan ile tescil edilip, TKTVYK'nun 19/07/1985 
tarih ve 1299 sayılı ile 03/07/1987 tarih ve 3448 sayılı kararları, İstanbul II Numaralı KTVKK'nun 
10/06/1995 tarih ve 3785 sayılı ve Bursa KTVKK'nun 02/05/2003 tarih ve 9784 sayılı kararı ile 
tescilinin devamına karar verilen, Kocaeli KTVKBK'nun 03/05/2011 tarih ve 1934 sayılı kararı ile 
de mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için rölöve ve statik raporun sunulmasına ve bu 
süreç içinde can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin mal sahibi ve ilgili belediyesince alınmasına, 
tescilli yapının zarar görmesi nedeniyle konunun savcılığa iletilmesine karar verilen tescilli yapının 
tescil kaydının kaldırılması ve Kentsel Sit Alanı sınırlarından çıkarılması taleplerinin uygun 
olmadığına, söz konusu yapının çevresindeki anıtsal yapılarla oluşturduğu doku bütünlüğünün 
korunması ve sahip olduğu özgün mimari kurgu, yapım tekniği ve malzemesi ile tescile değer 
niteliklerini koruduğundan tescilinin devamına, koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, 
Kurulumuzun 03/05/2011 tarih ve 1934 sayılı kararı gereği rölövesinin hazırlanmasına ve bu süreç 
içinde can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin mal sahibi ve ilgili belediyesince alınmasına karar 
verildi. 


