
MİLLÎ KOMİTE 2. TOPLANTI KARARLARI 

10 OCAK 1987 

1. 8 Şubat 1985 tarihinde yapılan I.Millî Komite toplantısında alınan karar gereğince kurulan 

alt komisyonun hazırlamış olduğu 28.10.1985 tarihli raporun zaman içinde değişen koşullar 

muvacehesinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması şartı ile prensip olarak kabul 

edilmesine, malî yükümlülüklerinin ise yıllar içinde imkanlar dahilinde karşılanmasına. 

 

2. 1/5000 ölçekli Atatürk Kültür Merkezi alanı imar plânının, 3. bölgesinde bulunan Opera 

binasına, ek bale salonu (takribi taban alanı 1000 m2 inşaat alanı 3029 m2 ve 1987 yılı birim 

fiatları ile yaklaşık maliyet bedeli 757.250.000 TL. olacağı tahmin edilen) ilâvesi ile kabul 

edilmesine, 

 

3. Alt komisyon raporu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plânında, alan içinde korunması 

önerilen binaların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden incelenmesine; inceleme 

sonucunda, korunması gerekli binaların yeniden tespitine ve bunların ne maksatla 

kullanılacağı konusunda Millî Komiteye sunulmak üzere öneriler hazırlanmasına, 

 

4. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, alt komisyon raporunda "Korunacak Yapılar", 

"Öncelikle Yıkılacak Yapılar" ve "Zaman İçinde Gerektiğinde Yıkılacak Yapılar" başlıkları 

al¬tında toplanan yapılarla ilgili kararlar göz önüne alınarak I. Bölgenin yeniden tanzimine ve 

alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plânında yapılması önerilen Kültür Yapıları Kompleksi 

içinde yer alan diğer yapıların, daha sonra kademeli olarak yapılabileceği düşünülerek, 

Konser Salonunun etüd ve proje çalışmalarına hemen başlanılmasına, inşaatının da 2 yıl 

içinde bitirilmesine, 

5. Alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plânlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile alt 

komitenin denetimi ve koordinatörlüğünde elde edilmesine, 

6. 1/1000 ölçekli uygulama imar plânlarının yapımında, korunacak binaların, alanın ihtiyaç 

programları göz önüne alınarak gerekli kullanımlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafın¬dan belirlenmesine, 

7. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plânında yer almayan ve 24.4.1981 tarihinde yürürlüğe girmiş 

olan 2450 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan yapıların, 1/1000 ölçekli imar plânlarının 

uygulama aşamasında yıktırılmasına, 

8. Halen inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezinin 29 Ekim 1987 tarihinde açılması 

öngörüldüğünden I.Bölge Hipodrom Alanının peyzaj düzenlenmesine başlanabilmesi, diğer 

bölgelerin l/l000 ölçekli uygulama imar plânlarının hazırlattırılabilmesi için Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 1987 Mali yılı Bütçesine bir transfer kalemi açılarak, bu kaleme 1 Milyar TL. ödenek 

sağlanmasına ve 1/l000 ölçekli uygulama imar plânlarının Milli Komiteye sunulmasına, 

 



9. Alan ve tesislerin yıkılması, yeni bina inşası ve işletilmesine ait hususlarda alınacak 

kararlarla ilgili olarak Milli Komiteye sunulacak önerilerin tespitine ve Millî Komite 

tarafın¬dan alman ilke kararlarına uygun uygulama kararları almaya yetkili olmak üzere bir 

alt komitenin, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ile 

Millî Komitenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 8 üyesinin katılması ile teşkiline, alt 

komitenin sekreterya hikmetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan ilgili 

birimce yürütülmesine, gerekli görüldüğünde diğer uzmanların da alt komite toplantılarına 

davet edilmesine, 

10. Atatürk Kültür Merkezi alanı ve tesislerin işletilmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların 

yürütülebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan sorumlu birimin kadro ve 

malî yönden güçlendirilmesine. 

Karar verildi. 


