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Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, sit dışı, şahıs mülkü, G23B24D2D pafta, 210 
ada, 7 parselde yer alan, GEEAYK Başkanlığı’nın 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil 
edilen, TKTVYK’nın 19/07/1985 tarih 1299 sayılı ve 03/07/1987 tarih 3448 sayılı kararlarıyla 
tescilinin devamına karar verilen, batısındaki bitişik 6 parseldeki tescilli konutun tamamen yanarak 
yıkıldığı yangından dolayı hasar gören ve Kocaeli KTVKBK’nın 14/12/2010 tarih ve 1707 sayılı 
kararıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlattırılmasına karar verilen, 
Kocaeli KVKBK’nın 02/04/2013 tarih ve 899 sayılı kararı ile belediyesince hazırlattırılan rölöve 
paftası, malzeme ve bozulma analizi paftaları, rölöve raporu ile fotoğraf albümünün uygun bulunan, 
gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra statik rapor uyarınca yapının proje müellifi ve KUDEB 
denetiminde sökülmesine, söküm sırasında taşıyıcı sistemin belgelenmesine, rekonstrüksiyonda 
yeniden kullanılabilecek nitelikteki yapı elemanlarının özenle sökülerek uygun koşullarda muhafaza 
edilmesine, gerekli imalat detaylarının çizilmesine, yapılacak söküm işleminin fotoğraflarla 
raporlanarak taşıyıcı sistem rölövesi, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projesiyle birlikte Kuruluma 
sunulmasına karar verilen, halihazırda yerinde olmayan tescilli sivil mimarlık örneği yapının yapı 
(koruma) grubunun belirlenmesinin talep edildiği Bahadır BOZDAĞ’ın 16/02/2015 ve Müfit 
KARAKUŞ’un 17/02/2015 tarihli dilekçeleri okundu, dosyası incelendi, raportör raporu okundu. 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 
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ada, 7 parselde yer alan, Kocaeli KVKBK’nın 02/04/2013 tarih ve 899 sayılı kararı ile 
belediyesince hazırlattırılan rölöve paftası, malzeme ve bozulma analizi paftaları, rölöve raporu ile 
fotoğraf albümünü uygun bulunarak sökülmesine karar verilen, halihazırda büyük kısmı yerinde 
olmayan tescilli sivil mimarlık örneği yapının yapı (koruma) grubunun KTVKYK’nın 05/11/1999 
tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2.  grup olarak belirlenmesine, anılan kararla istenen söküm 
raporu, taşıyıcı sistem rölövesi, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanarak 
Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

  
 


