MİLLÎ KOMİTE 4. TOPLANTI KARARLARI
25 ARALIK 1988
Milli Komite Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın İ.Sefa GİRAY, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Mehmet ALTINSOY'un da katılımları ile toplanmıştır;
Toplantıda :
1. Ankara Büyükşehir Belediyesince Gençlik Parkı (III. Bölge) için hazırlanan 1/1OOO İmar
Planının prensipte kabulüne,
Ancak ;
a) Alan içindeki yaya yollarının yeniden etüd edilmesine,ana yolların genişletilip,yardımcı
yolların çoğaltılmasına,
b) Mevcut Luna Parkın tamamen kaldırılmasına, yerine yaklaşık 3.500 M2’lik lir alan içinde
çocuklara hitap edecek ve eğlendirirken, eğiten öğreten ve Bilim Kurgu niteliğinde bir oyun
parkının Kültür ve Turizm Bakanlığınca önerilecek biçimde yeniden düzenlenmesine,
c) Opera "binası arkasında önerilen yeni açık hava gösteri alanının platformlar şeklinde
düzenlenmesine,
d) Gençlik Parkının, daha Önce Milli Komitece onaylanan planlarda belirlenen "Korunacak
Yapılar" dışındaki diğer yapılardan arındırılmasına,
e) Korunacak yapıların yeni fonksiyonlarına biran önce kavuşturulmasına,
f) Öneriler dikkate alınarak Ankara Büyükşehir Belediyesince geliştirilecek olan III. Bölgenin
1/100O İmar Planının Alt Komitece tekrar görüşülmesine, Milli Komitede belirlenen görüşler
doğrultusunda geliştirilmesinin sağlanmasına,
g) Alt Komite tarafından teşkil edilecek olan "Proje izleme Grubu"nun Gençlik Parkı için
hazırlanan 1/1000 İmar Planının uygulamasını da izlemesine, parka giriş yerlerinin tanzimi,
havuzun küçültülmesi,yolların yapılması gibi konuları ve diğer belirliyeceği değişiklik ve
önerilerini Alt Komiteye sunmaya,Alt Komitenin ise Milli Komitede alınan kararlar
doğrultusunda gerekli düzeltme ve değişiklik tedbirlerini almasına,
2. a) I. Bölgede yaptırılacak olan 2800 kişilik Konser Salonunun Opera, Tiyatro ve Konser
etkenliklerine imkan verecek biçimde çok amaçlı salon olarak: düşünülmesine,
b) İhtiyaç programlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmesine,
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı önerisi olan Ulusal yöntemle dışarıdan yabancı yarışmacı
davet edilerek sınırlı yarışma yolu ile projelerin elde edilmesi usulünün uygunluğuna, jüri
üyeleri ve yarışmacıların Alt Komite tarafından seçilmesine,

3- a) IV. Bölgede bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasına yapılacak ek "Koro
Çalışma Binası"na ait önerinin prensip olarak kabulüne.
b) Ayrıca; Audiovisuel gösterim içinde "bir salonun ilave edilebilirliğinin Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca etüd edilerek Alt Komiteye sunulmasına,
4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, gerekli şartlar tamamlanınca, diğer "bölgelerin
1/1000 İmar Planlarının biran önce yapılmasına,
5. Metro güzergahı için, Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde kalan bölümlerin Ankara
Büyükşehir Belediyesi kullanımına bırakılmasına,
6. Ankara Atatürk kültür Merkezi Alanı ile ilgili 1/1000 İmar Planlarında belirlenen tesis ve
alanların yönetim, işletme, bakım, onarım ve güvenliklerinin 2876 sayılı kanunun 104 üncü
maddesi, 2.inci fıkrasına uygun olarak Alt Komite VI. toplantısı kararının 3. maddesinde
belirlenen kullanıcılara tahsisinin uygunluğuna, ancak 19 Mayıs Spor Tesisleri (II. Bölge)
içinde bulunan Tenis Kulübü tesisleri ile ilgili işlemlerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca
yürütülmesine,
7. Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı üzerinde yapılacak uygulamaları izlemek ve Alt
Komiteyi bilgilendirmek, üzere 'Alt Komite VI. toplantısı kararlarının 6. maddesinde belirtilen
"Proje izleme Grubu"nun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulmasına, görev ve
yetkililerinin Alt Komitece belirlenmesine,
8. Alt Komite VI. toplantısı kararlarının 7. maddesinde belirtilen çalışma gurubunun
oluşturulmasına, görev ve yetkilerinin Alt Komitece belirlenmesine,
9. Milli Komitenin III. toplantısında öneriler ile kabul edilen ve Alt Komitenin V. toplantısında
onaylanan l/2000 Vaziyet Planının Tören pistine giriş ve çıkış sağlıyan bölümlerinin yeniden
etüd edilerek düzeltilmesine, düzeltmenin Alt Komitece kabulünden sonra planın kesinlik
kazanmasına, karar verilmiştir.

