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Gez� Parkı’nın mülk�yet� İBB’den alınarak Sultan
Beyazıt Vakfı'na devred�ld�
Gez� Parkı’nın mülk�yet� İBB’den alındı. Taks�m Gez� Parkı Kültür ve Tur�zm Bakanlığı
Vakı�ar Genel Müdürlüğü, Taks�m Gez� Parkı'nın mülk�yet�n�n "Sultan Beyazıt
Vakfı"na geçt�ğ�n� b�ld�rd�.
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Gez� Parkı’nın mülk�yet� İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�'nden (İBB) alınarak, Sultan
Beyazıt Vakfı'na devred�ld�.

Vakı�ar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2008'de yapılan 5737 sayılı
Vakı�ar Kanunu'nun 30. Maddes� gereğ�nce İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel,
Cumhur�yet mevk�� 751 ada 4 parsel�n mülk�yet�, 'Sultan Beyazıt Hanı Vel� Hazretler�
Vakfı'na geçt�" den�ld�.
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Dev�r �şlem�n�n 12 Mart 2021 tar�h� �le Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Vakı�ar Genel
Müdürlüğü'ne tesc�l ed�ld�ğ� �fade ed�len açıklamada, şunlar kayded�ld�:

"2008'de yapılan kanun� düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gel�p, her ne suretle
olursa olsun Haz�ne, beled�ye, özel �dareler, köy ve tüzel k�ş�l�ğ�n mülk�yet�ne
geçm�ş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur' �bares� yasa �le
kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu
yana �se y�ne 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülk�yet� vakıf olup da Vakfına
rücu ed�lmeyenler�n �se çalışmaları devam etmekted�r."

 Dev�r �şlemler� �se Vakı�ar Kanunu 30. maddes�ne dayandırıldı.

Vakı�ar Kanunu 30. Maddes� �se şöyle:

"Vakıf yoluyla meydana gel�p de her ne suretle olursa olsun Haz�ne, beled�ye, özel
�dareler�n veya köy tüzel k�ş�l�ğ�n�n mülk�yet�ne geçm�ş vakıf kültür varlıkları mazbut
vakfına devrolunur." 

İBB'DEN AÇIKLAMA YOK

Konuyla �lg�l� olarak İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�'ne henüz resm� b�r b�ld�r�mde
bulunulmadığı öğren�ld�. Bu nedenle de İBB'den b�r açıklama yapılmadı.
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