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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Atatürk Orman Çift!iği(AOÇ) Türk tarımının gelişimine öncülük etmesi amacıyla
1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından parça parça ve farklı bireylerden satın
alınan araziler üzerine yine Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Satın alınan arazilerin
birleştirilmesinin ardından 52.000 dekarı tapulu 50.000 dekarı da kullanım hakkı olmak
üzere 102.000 dekar boyutunda bir büyüklüğe ulaşan “Orman Çiftliği" işletme
planlarının oluşturulmasının üzerinden geçen kısa bir süre içerisinde kıraç toprakların
yeşile dönüşümüne sahne olmuştur. Atatürk Orman Çiftliği alan olarak Ankara Kent
Çanağı olarak tabir edilen coğrafi yapıyı ifade eder. AOÇ, Ankara vadilerinin,
derelerinin toplandığı, Ankara çayının katıldığı bu geniş alan aynı zamanda bir hava
koridoru olarak Başkentimizin akciğeri olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanlarında çığır açan bu zenginliği halkına
armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, Orman Çiftliği’nin Hazine’ye devri amacıyla
yazdığı feragat mektubunda “...Çiftliklerin yerine göre araziyi islâh ve tanzim etmek,
muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler hilesiz
ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikârla fiili ve muvaffakiyetli
mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır... Artık milletin! ” ifadeleriyle
Çiftliğin misyonunu açıklamaktadır.
Atatürk Başbakanlığa yazdığı 11 Haziran 1937 tarihli tezkere ile hayvan varlığı
ve demirbaşları ile birlikte bütün tesislerin, Hazine'ye bağışlandığını bildirmiş, bu
aşamadan sonra Gazi Orman Çiftliği’nin, yeni bir statüye ve işletme yapısına ihtiyaç
kavuşturulması gereği ortaya çıkmıştır. 13 Ekim 1938 tarihinde -diğer ziraat
işletmelerinin de bir üst yapısını oluşturan- Devlet Ziraat İşletmesi Kurumu’na
bağlanmıştır. Devlet Ziraat İşletmesi Kurumu, 28 Şubat 1950 tarihinde kapatılınca,
Çiftlik, Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesine alınmıştır. Bundan kısa bir süre sonra yeni
bir kanun tesis edilmiş ve 1 Nisan 1950 tarihinde yürürlüğe giren, 5659 sayılı Kanun ile
çiftliğin adı Atatürk Orman Çiftliği olarak değiştirilmiştir...
2011 yılında AOÇ’nin koruma statüsünün değiştirilmesiyle başlayan Çiftliğin yok
edilme süreci Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşası ve Ankapark projesiyle devam etmiştir
11 Şubat 2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi'nin Resmi Gazete’de yayınlanan
ilanı ile AOÇ’nin 1. Derece doğal ve tarihi SİT alanı statüsündeki 74 dönüm arazisinin,
22 Şubat 2021 tarihinde yapılması planlanan ihaleler ile otopark, rekreasyon ve tarım
üretim alanı olarak kiraya verileceği öğrenilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına .
ve ilgili koruma ve mahkeme kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği’nin kamusal
alan niteliğine saldıran rantçı anlayış bu ilan ile sözü geçen arazileri metrekaresi
yaklaşık 1.5 lira bedelle kiraya vermeyi amaçlamaktadır.
Bütün bu işlemler,t Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına aykırılık taşımakta,
Ata mirası yok pahasına elden çıkartılmaya çalışılmaktadır. 1938 yılında 52.000 dekarı
tapulu 50.000 dekarı da kullanım hakkı olmak üzere 102.000 dekarlık arazi üzerine
kurulmuş olan bu kamusal mülkün alanı son 10 yılda gerçekleşen tasarruflar
sonrasında 33 bin 98 dekara kadar gerilemiştir. AOÇ, ülkeyi yönetemeyen iktidarın
ekonomik krizde satarak kar elde.edeceği bir alan olarak kullanılamaz. Mustafa Kı
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Atatürk’ün gelecek nesillere bıraktığı bu büyük mirası korumak her yurtseverin birinci
derecede görevidir.
Bütün bu nedenlerle, Atatürk’ün vasiyetine ve Hâzineye hibe etme amacına
aykırı düzenlemelerin tamamının tespiti ve yapılması mümkün düzeltmelerin
saptanabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün' 104 ve 105.
Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz./
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