
MİLLÎ KOMİTE 17. TOPLANTI KARARLARI 

09 Aralık 2004 

 

1- AKM Alanı 5. bölgede bulunan eski Sayıştay binalarının Millî Mücadele tarihi ile ilgili müze 

yapılmak koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesine ilişkin 11. Millî Komite'nin 2 

numaralı kararının yeniden değerlendirilmesi sonucu, söz konusu binaların, Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca hizmet binası olarak kullanılmasına; Opera binası karşısında bulunan ve Bakanlık 

binası olarak kullanılan tarihî yapının da müze olarak düzenlenmesine; 

 

2- AKM Alanı 5. bölgede bulunan ve 'Ankara Merkez Komutanlığı Mehmetçik Gazinosu' 

olarak kullanılan yapının, Genelkurmay Başkanlığına aynı işlevi görebilmeye uygun merkezî 

konumlu bir bina gösterilmek koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi 

konusunun taraflar arasında anlaşma sağlandıktan sonra Millî Komite'ye sunulmasına; 

 

Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Meslek Lisesi olarak kullanılan binalar ile okul bahçesi için 

Kültür ve Turizm Bakanlığının isteğinin bu yer, AKM Alanı içerisinde yer almadığı düşüncesiyle 

görüşülmesine gerek olmadığına; 

 

3- Gençlik Parkı' ndaki (AKM Alanı 3. bölge) uygulamalara ilişkin olarak 16.Millî Komite 

toplantısının 2.maddesinde yer alan onaylı projeler doğrultusunda Ankara Büyükşehir 

Belediyesince yürütülen boşaltma ve yıkım işlemlerinin hızlandırılması açısından Nikâh 

Salonu dışında Gençlik Parkı'nın yeni bir Millî Komite kararına kadar kapatılmasına; 

 

4- AKM Alanının beş bölgesinin bütününü kapsayan genel bir projenin plân ve maketiyle 

birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dört ay içinde 

tamamlanmasına, Etimesgut'ta zırhlı birliklerin eğitim alanı olarak bilinen parselin tören alanı 

olarak düşünülmesinin uygun olmadığına, eski Hipodrom Alanındaki tarihî tören yeri ile ilgili 

düzenlemelerin Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Millî Komite'ye 

sunulmasına, 

 

5- Adliye Sarayının yanına ek bina yapılması önerisinin Adalet Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının ortak çalışması sonucunda Adalet Bakanlığına ait olan (Eski Devlet 

Güvenlik Mahkemesi önü) açık otopark alanında hazırlanacak bina vaziyet plânının Millî 

Komite'ye yeniden sunulmasına; 

 

6- AKM Alanı 2. bölgede bulunan 19 Mayıs yerleşkesi içindeki amatör futbol klüplerinin 

kullandığı toprak zeminli futbol sahalarında, şimdiki yoğunluk değiştirilmeksizin Ankara 

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce geçici olmak koşuluyla 



portatif tribün, yer altında soyunma odası, çimlendirme ve ışıklandırma çalışmalarının 

yapılmasının uygun olduğuna; 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 


