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             Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesinde, sit dışı/tescilli, şahıs mülkiyetindeki,  57 pafta, 460 

Ada, 59 parselde yer alan, Kurulumuzun 06/04/2010 tarih ve 1379 sayılı kararı ile tescil edilen, 

28/08/2012 tarih ve 511 sayılı kararı ile 59 parselde bulunan şerhin kaldırılması talebinin parsele ilişkin 

bilimsel kazı ve sondaj çalışması yapıldıktan sonra değerlendirilebileceğine, 29/09/2015 tarih ve 2196 

sayılı kararı ile, söz konusu parsel üzerinde yer alan iki katlı yapının Müze Müdürlüğü denetiminde 

kaldırılmasının uygun olduğuna, yapılacak bilimsel kazı ve sondaj çalışmaları sonrasında hazırlanacak 

bilgi, belge, fotoğraf, rapor ve dokümanların Kurulumuza iletilmesinin ardından konunun tekrar 

değerlendirilmesine ve 19/07/2016 tarih ve 2594 sayılı kararı ile ilgili Müze Müdürlüğünce III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanına önerdiği adaların yayılım alanının geniş tutulmuş olduğundan,  Müze 

Müdürlüğünce yeniden değerlendirilmesine, 24/01/2017 tarih ve 2792 sayılı kararı ile müzakerelerin 

devamına karar verilen taşınmazlara ilişkin, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.09.2016 

tarih ve 2492 sayılı yazısı, Kocaeli Müze Müdürlüğünün 20.09.2016 tarihli raporu ve raportör raporu 

okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;   

  

             Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesinde, sit dışı/tescilli, şahıs mülkiyetindeki,  57 pafta, 460 

Ada, 59 parselde yer alan, Kurulumuzun 06/04/2010 tarih ve 1379 sayılı kararı ile tescil edilen, 

28/08/2012 tarih ve 511 sayılı kararı ile 59 parselde bulunan şerhin kaldırılması talebinin parsele ilişkin 

bilimsel kazı ve sondaj çalışması yapıldıktan sonra değerlendirilebileceğine, 29/09/2015 tarih ve 2196 

sayılı kararı ile, söz konusu parsel üzerinde yer alan iki katlı yapının Müze Müdürlüğü denetiminde 

kaldırılmasının uygun olduğuna, yapılacak bilimsel kazı ve sondaj çalışmaları sonrasında hazırlanacak 

bilgi, belge, fotoğraf, rapor ve dokümanların Kurulumuza iletilmesinin ardından konunun tekrar 

değerlendirilmesine ve 19/07/2016 tarih ve 2594 sayılı kararı ile ilgili Müze Müdürlüğünce III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanına önerdiği adaların yayılım alanının geniş tutulmuş olduğundan, Müze 

Müdürlüğünce yeniden değerlendirilmesine, 24/01/2017 tarih ve 2792 sayılı kararı ile müzakerelerin 

devamına karar verilen taşınmazlara ilişkin olarak, 57 Pafta, 460 Ada, 58 nolu parselin, Kocaeli 

KTVKBK’nın 06/04/2010 tarih ve 1379 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan 59 parsele eklenerek tescil 

alanının genişletilmesine, koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, komşu parsellerden 460 

Ada, 57,60,4,5,6 nolu parseller ile 451 Ada, 7,8,9 ve 61 parsellerin ise ekli krokide gösterildiği şekliyle 

koruma alanı olarak belirlenmesine, 58 ve 59 parsellerin kamulaştırılmasının tavsiyesine,  kazısı yapılan 

alanın üzerinin  Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili 

birimlerce alınmasına karar verildi. 


