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Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş mahallesi sınırları içerisinde, koruma amaçlı 
imar planı dışında, 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Park Alanı" olarak planlanmış 
alanda yer alan, Adana Atatürk parkı tören alanındaki heykellerin(Atatürk Anıtı) ve 
Atatürk parkının tescil edilmesine yönelik konunun değerlendirilmesine ilişkin; Tmmob 
Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin 22.04.2021 tarihli ve 109 sayılı yazısı, Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.06.2021 tarihli ve E-26571867-
165.02.02-1455703 sayılı kurum görüşlerine yönelik yazısı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun Anıt-heykeller ile ilgili 19.06.2007 tarih ve 729 sayılı ilke 
kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 30.07.2021 tarih 1575190 sayılı 
rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurtuluş mahallesi sınırları içerisinde, koruma amaçlı imar 
planı dışında, 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Park Alanı" olarak planlanmış alanda 
yer alan, bulunduğu alan ve etrafındaki kentsel doku ile etkileşimi çerçevesinde taşınmaz 
kültür varlığı niteliği kazanmış olan Adana Atatürk parkı tören alanındaki heykellerin 
(Atatürk Anıtı) çevresiyle birlikte kentsel bir simge özelliği taşıdığı, Atatürk'ün 
hayattayken ziyaret ettiği ve kendi heykeli ile aynı fotoğraf karesinde görünmesi 
nedeniyle anı değeri taşıdığı Tmmob Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin 22.04.2021 tarihli 
ve 109 sayılı yazısı eki rapordan anlaşıldığından, bu kapsamda 2863 sayılı yasanın 6. 
Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan anıt- heykelin Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun Anıt-heykeller ile ilgili 19.06.2007 tarih ve 729 sayılı ilke 
kararı ve 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine.yapı grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki 
tescil fişi ve tescilli taşınmaz kültür varlığı 75. yıl Sanat Galerisiyle birlikte yer aldığı 
güncel koruma alanı haritasının uygun olduğuna, Atatürk parkının tesciline ilişkin ise 
2863 sayılı yasanın 6.Maddesi kapsamında kalmadığı anlaşıldığından uygun olmadığına 
karar verildi. 
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