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Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 'nun 
10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen, Kocaeli K T V K B K ' n m 22.09.2010 tarih ve 1604 sayılı 
kararı ile; 3481 ve 3469 nolu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli Nicomedia dış sur duvarının 
kuzeyinden ve güneyinden 10'ar metre çekilerek koruma alanı belirlenmesine, 348 ada, 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller, 3469 ada, 2,3,4,5,6 nolu parseller ile 324 ada 31,32,33,34,39 nolu 
parseller için koruma alanının göz önünde bulunduran gerekli plan değişikliğinin ilgili belediyesince 
yapılmasına karar verilen, 08.05.2012 tarih ve 355 sayılı kararı ile; Kurul izni olmadan inşası gerçekleşen 
yapılarla ile ilgili suç duyurusunda bulunulan, 28/08/2012 tarih ve 503 sayılı kararlan ile; sur kalıntılarının 
çevresindeki 324 ada 34 parsel, 984 ada 1 parsel, 3482 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16 parseller tescilli 
sur duvarının koruma alanı olarak belirlenen, 27.11.2012 tarih ve 690 - 691 sayılı kararları ile; Sur 
Duvarlarının koruma alanında yapılacak yeni yapılaşmalarda cephe kot ve siluet ilişkilerine karar verilebilmesi 
için Sur Duvarlarının rölöve, restitüsyon konservasyon/restorasyon projeleri ve bu projeler baz alınarak 
hazırlanacak Kentsel siluet çalışmalarının Kurulumuza sunulmasına karar verilen, 13/08/2013 tarih ve 1105 
sayılı kararı ile; Nicomedia Sur Duvarlarını bütüncül değerlendirmek üzere sur duvarlarının Kurul üyelerince 
yerinde incelenmesine karar verilen, 24/09/2013 tarih ve 1181 sayılı kararı ile; Nicomedia Sur Duvarları 'na 
bütüncül olarak koruma alanı belirlenmesi konusunda müzakerelerin devamına karar verilen, 22/10/2013 tarih 
ve 1208 sayılı kararı ile; Nicomedia Sur Duvarları aks kabul edilerek, sur duvarının sağından ve solundan 60 
metrelik güzergahta kadastral mülkiyetlerin işlendiği şekliyle, 30 metrelik aralıklarla enkesit ve boykesit 
modellemesi yapılarak Kurulumuza sunulmasına karar verilen, 14/01/2014 tarih ve 1329 sayılı kararı ile; 
bütüncül olarak koruma alanı belirlenmesi konusunda müzakerelerin devamına karar verilen Nicomedia Sur 
Duvarları için hazırlanan raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 'nun 
10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen Nicomedia Sur Duvarları için alınan Kurulumuzun 
31.01.2003 tarih ve 9609 sayılı ve 22.09.2010 tarih ve 1604 sayılı kararlarının geçerli olduğuna, tescilli sur 
duvarlarının yapı koruma grubunun l .Grup olarak belirlenmesine, karar eki listedeki parsellerin, karar eki 
paftada çizildiği şekilde sur duvarının koruma alanı olarak belirlenmesine Nicomedia dış sur duvarının 
kuzeyinden ve güneyinden 10'ar metre yapı yasağı uygulanması ve kamulaştırı lmasının tavsiyesine, imar 
adasının koruma sınırları içerisinde kalan bölümlerinin tamamına ada bazında kontur, gabari, kitle düzenini 
belirleyen kentsel tasarım içerikli vaziyet planının kurulumuzda onaylanmasından sonra yeni yapı talepleri için 
hazırlanan mimari projelerin Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 


