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Bakanlık Cevapladı: “AKM’nin ihale süreci daha başlatılmadı”  

 7 Kasım 1971’de dönemin Kültür Bakanı Talat Sait Halman, Atatürk Kültür 

Merkezi hakkında “Cumhuriyet devrinde saray kurulmaz; bu, imparatorluk 

devrindeydi. Bu bakımdan binaya ‘Atatürk Kültür Merkezi’ adı verilmiştir.” Demişti.  

 Şimdi Cumhuriyeti yıkarak diktatörlük kurmak isteyenler saray yapıyor ve 

AKM’yi yıkıyor!  

 Taksim’de ki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 

tarafından Mayıs 2008’de verilen konserden sonra restorasyon yapılacak 

bahanesiyle kapatıldı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları nedeniyle bu 

restorasyona bakanlık 70 milyon liralık bütçe ayırırken Sabancı Holding’de 30 milyon 

liralık bir katkı yapacaktı. Korunacak tarihi eserler arasında yer alan AKM için 

dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete 

açılacağını söylemiş olmasına rağmen bir çivi bile çakılmadan yenileme çalışmaları 

2013’te durduruldu. Ertuğrul Günay’dan sonraki Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 

AKM’nin 2012 yılında tadilat işlemlerine başlatıldığını ve 2014 yılında da hizmete 

açılması planlandığını belirtmişti.  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran 2015 tarihinde yaptığı bir 

konuşmada “…Bir diğeri de AKM... AKM ile ilgili de ön hazırlıklar, proje her şey var. 

Daha güzeli de yapılabilir. Arkada devasa bir yer var. Oraya gerçekten dev bir opera 

binasını yerleştirmek suretiyle bizim sanat anlayışımız bu “bunu da görün” demek 

lazım. Şuandaki bina zaten depreme dayanıklı değil. O yönden sıkıntısı var, gitti 

gider….” demişti. 

 Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ekim 2016’da yaptığı açıklamada “…AKM 

binasından hayır gelmeyeceği İstanbul Teknik Üniversitesi raporundan da belli. 

Rapor olmasa bile çıplak gözle görülüyor zaten. Cumhurbaşkanı da ilan etti zaten, 

orada İstanbul'a yakışan bir opera binasının yeniden projelendirilmesi ve yapılması 

gerekiyor. Biz onunla ilgili proje çalışmasını başlattık. Buranın alışveriş merkezi 



yapılacağına dair iddialar var. Öyle bir şey söz konusu değil, orada yeni bir opera 

binası yapılacak" demişti. 

 Tayyip Erdoğan AKM yıkılırken "Sözünü aldım, 2019'un ilk çeyreğinde bitecek. 

Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga gürültünün ardından sonunda 

nihayet bilimin, aklın, mantığın yoluna gelinmiştir. Bugün tanıtımı yapılacak projeyle, 

Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılarak yeniden inşa süreci başlamış oluyor. Türkiye 10 

yıl önce yapması gereken bir işe ancak bugün başlayabiliyor. Bundan dolayı çok 

üzgünüm. Çünkü çoktan biz AKM'yi bitirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuş 

olacaktır. Ülkemizin kaybettiği bu 10 yılın hesabını kim verecek?" ifadelerini 

kullanmıştı.  

 AKM kapatılalı tam 10 yıl oldu. 10 yıldır İstanbul halkı başta olmak üzere 

operadan, sanattan ve tiyatrodan mahrum bırakılıyor. Asıl bu 10 yılın hesabını kim 

verecek? Saraylara, uçaklara, ejder meyvelerine, yandaşlara, sözde sanatçılara, 

ucube yapılara para bulanlar AKM’ye mi bulamıyor? Atatürk’ün dediği gibi sanatsız 

kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. AKP ile Türkiye’nin 

hayat damarları bir bir yok oluyor.  

 


