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2010/61
DAİRESİ : İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
07052010
KONUSU: Plan tad latı.
2665
29042010
Merkezefend Mah.503 pafta, Topkapı Kültür Parkı olarak s mlend r len alanda
yen leme avan projeler le uygulamalarında yetk n n Zeyt nburnu Beled yes n n
yanı sıra Büyükşeh r Beled ye Başkanlığınca da kullanılab leceğ hususunda
karar alınması.

R A P O R VE K A R A R :
"03/05/2010 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 29/04/2010 tar h ve 2665 sayılı dosyası ve ekler ncelend .
Dosyasında yapılan ncelemede; Topkapı Kültür Parkı, 21/01/2007 t.tar hl 1/5000
ölçekl Sur Tecr t Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Şeh r Parkı olarak öngörülmüştür.
5366 Sayılı Yıpranan Tar h ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yen lenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Md.3 de uygulama başlığı altında ‘yetk n n
yen leme alanı lan eden beled yelerde olduğu zah ed lmekle b rl kte Kanunun uygulama
yönetmel ğ nde Md.26 da projeler n uygulanmasında ‘……projeler n uygulaması yetk s
dareler tarafından yapılab leceğ g b …..d ğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek
ve tüzel k ş lere de yaptırılab l r den lmekted r. Panorama 1453 Tar h Müzes n n de
kapsamında kaldığı Topkapı Kültür Parkında, Merkezefend Cam ’n n kuzey nden, 10. Yıl
Caddes ve Kuzey nde Esk Trakya Otogarının bulunduğu müdürlük yazısı ek koord natlı b lg
paftasında bel rt len alanda yen leme avan projeler le uygulamalarında Kanunun uygulama
yönetmel ğ n n Md.26 uyarınca yetk n n, Zeyt nburnu Beled yes n n yanısıra Büyükşeh r
Beled ye Başkanlığınca da kullanılab leceğ hususunda Müdürlük tekl f kom syonumuzca oy
çokluğu le uygun görülmüştür. Mecl s n tasv b ne sunulur" şekl nde hazırlanan İmar Kom syon
Raporu Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 6.Seç m Dönem , 2.Toplantı Yılı, 07/05/2010
tar hl Mayıs ayı toplantısının 3.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor şaretle
oylama le oya sunuldu. Raporun kom syondan geld ğ şekl yle KABULÜ toplantıya katılanların
oy çokluğu le kararlaştırılmıştır.
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