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AOÇ Ana Politikalar
Bugün, Türkiye’de, yaklaşık 12.5 milyon aile yani 46 milyon kişi yoksulluk sınırının altında
yaşamakta ve bu sayı günden güne artmaktadır. Ancak, yetkililer artan gelir eşitsizliğini
gidermek yerine, sosyal yardımlar yolu ile yoksulluk sorununa günlük ve geçici çözümler
üretmeye çalışmaktadır. Korunması ekonomik olarak ‘rasyonel’ görülmeyen doğa talan
edilerek ülkedeki bütün doğal alanlar tüketimin öznesi haline getirilmekte ve çeşitli yatırımlar
için kamu eliyle pazarlanmaktadır. Rant uğruna, tarım ve orman arazileri imara açılmakta;
tarihi ve kültürel değeri olan alanlar, dereler talan edilmekte, toplum üretimin öznesi olmaktan
çıkartılıp, tüketimin nesnesi haline dönüştürülmektedir. Kamuya ait araziler sermaye
gruplarına ve yatırımcılara tahsis edilmekte, kamusal alanlar işlev değiştirerek, sermaye
birliklerine devredilmektedir.
Böylesi bir ortamda;
Kamuya miras bırakılan bir kentsel alan olarak Atatürk Orman Çiftliği, yukarıda sıralanan
dönüşümlere paralel bir süreç yaşamış ve bugüne gelindiğinde büyük oranda kamusal işlevini
yitirerek kentliyi dışarda tutan ticari bir işletmeye dönüştürülmüştür. Kurulma amacına uygun
olarak ülke tarımı için modern tekniklerin araştırıldığı ve geliştirildiği, üretilen tarımsal
ürünlerin işlenerek kamu eliyle piyasaya sürüldüğü kamusal bir işletme yapısıyken, üretim
fonksiyonu tamamen göz ardı edilen, üretim üniteleri özelleştirilen ve tarımsal üretim arazileri
bakımsız bırakılmış, çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsis edilerek bütüncül yapısı parçalanmış,
özelleştirmelerle daraltılan AOÇ’nin kalan arazileri yeni sahiplerini bekler vaziyette atıl
duruma getirilmiştir.
Tüm bu sebeplerle, Atatürk Orman Çiftliği’ne yıllar içinde yapılan tahribatın nasıl
onarılacağı, alanın miras bırakıldığı kentli ile nasıl bir ilişki kuracağı ve geleceğe nasıl
aktarılacağı konusunda fikir sunmak, aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu duruma, insanı
ve doğayı hiçe sayan dönüşümüne alt ölçekte çözüm üretmek anlamına gelecektir.
Bu noktadan hareketle;
-

-

AOÇ'nin öncelikle Ankara kentinin açık yeşil alan sisteminin asıl parçası
olmasının sağlanması ve güvence altına alınması,
Atatürk Orman Çiftliği’nin ekolojik sistemini oluşturan tüm flora ve faunasının
onlara yaşama olanağı sunan su kaynakları ile birlikte korunmasının
sağlanması,
Kamuya ait olan alanda üretimi arttırarak, buradan elde edilecek olan gelirle
kentteki yoksulluk sorununun çözümüne katkı sağlanması,
Alanın, toplumun tüm kesimlerini içeren ve sosyal adalet dengesi temelinde
gerçek anlamda bir kamusal alan haline dönüştürülmesinin sağlanması
için,
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AOÇ alanını en geniş sınırlarında katılımcı bir şekilde yöneterek sonraki kuşaklara ekonomik
ve sosyal adalet dengesinin kurulduğu, kamusal değerlerin korunduğu bir gelecek bırakmak
istiyoruz.
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