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YEŞİM UYSAL : Ankara Barosu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB 
Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şu-
besi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzen-
lemiş olduğu “Atatürk Orman Çiftliği’nin Geleceğini Tartışıyoruz” 
adlı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Panele başlamadan önce bi-
liyorsunuz, hain bir saldırıyla kaybettiğimiz Hrant Dink’in bugün 
cenazesi kalkacak ve saat 17:00’de de Demokratik Kitle Örgütleri 
Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek bu saldırıyı kınayacaklar. 
İsterseniz hem Hrant Dink için hem bu yolda kaybettiğimiz arka-
daşlar ve Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım. 

SAYGI DURUŞU

YEŞİM UYSAL : Teşekkür ederiz. Şimdi açılış konuşmasını yap-
mak üzere Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkanı Avukat 
Emre Baturay Altınok’u kürsüye davet ediyorum.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK (Ankara 
Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkanı) : Sayın Uysal, teşekkür 
ederim. Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar, Saygıdeğer 
Misafirler, Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu’nun ev sahip-
liğinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendis-
leri Odası, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile ortakla-
şa düzenlemiş olduğumuz Atatürk Orman Çiftliği’nin Geleceğini 
Tartışıyoruz adlı panelimize hoş geldiniz. 

Bazı varlıklar vardır ki mülkiyet ve idaresi devlete, hükümete, be-
lediyeye, şirketlere, vakıflara, hatta kişilere ait de olsa halkın malı-
dır. Mülkiyeti kimde olursa olsun tarih, kültür ya da manevi miras, 
onları bugünün ve yarının toplumuna mal etmiştir. AOÇ de An-
karalı için kapsadığı arazilerin, üzerindeki tesislerin toplamından 
fazlasıdır. Mülkiyet ve idaresi kime bırakılmış olursa olsun halkın 
ortak malıdır, Ankara’nın en önemli sembollerinden birisidir, en 
önemli yaşam alanıdır, yeşilidir, temiz havasıdır. Atatürk Orman 
Çiftliği Ankara’dır.
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AOÇ erken dönem Cumhuriyeti’nin mirası, çağdaş kent projele-
rinin örnek modelidir. AOÇ gelecek kuşaklara mirasımızdır. Ne 
var ki bu eşsiz miras, bugüne kadar sayısız kamu yararına aykırı 
uygulama ve tahsisin kurbanı olmuştur. 

AOÇ ve Geleceği konulu bir panel düzenlemek için çalışmalara 
başladığımızda büyük bir toplantı ile kamuoyunun bilgilendiril-
mesi sorumluluğunu taşıyorduk. Konu ile ilgili duyarlılık göste-
ren tüm meslek odaları ile konunun tarafları olan Büyükşehir 
Belediyesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftli-
ği Müdürlüğü’ne ulaşmaya çalıştık. Ne var ki değişimin mimarı, 
konuyu kamuoyu ile her yerde her yönüyle paylaşması gereken 
idarenin, her zamanki gibi tüm çabalarımıza rağmen tartışmanın 
dışında kalma ve panelimize katılmama, görüşlerini televizyon 
programlarında anlatma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Bu 
sebeple Aralık ayı içerisinde düzenlemek için yoğun çaba sarf et-
tiğimiz panelimiz maalesef Ocak ayı içerisinde gerçekleşebiliyor. 

Kuşkusuz birazdan değerli katılımcıların her birinin ayrı ayrı deği-
neceği süreç üzere, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.01.2007 tarihinde Baro daimi temsilcisine 
haber dahi verilmeden alelacele yaptığı toplantıda almış olduğu 
kararı ile Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Pla-
nı, 12.01.2007 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
kabul edildi. Gönül isterdi ki söz konusu tartışmalar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin AOÇ Koruma Amaçlı İmar Planı’nı kabul ettiği ka-
rarı öncesinde gerçekleşsin. Ankaralı kimliğinin paydaşı üniversi-
telerin ve meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınması gere-
kirdi. Maalesef olmadı. 

Bu süreçte kendilerine ulaştığımız Doç. Dr. Güven Arif Sargın 
(ODTÜ Mim. Fak. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve M.O. An-
kara Şubesi 2. Başkanı), Doç. Dr. Hülagü Kaplan (Gazi Ü. Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Şükran Şahin 
(A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi), Doç. Dr. 
Baykan Günay (ODTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Öğretim Üyesi), Dr. Çiğdem Varol (Gazi Ü. Müh. Ve Mim. Fak. Şe-
hir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi), Nejdet Topçuoğlu 
(Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi), Ethem Torunoğ-
lu, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Temsilcisi), 
Nimet Özgönül (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başka-
nı), Gökhan Günaydın, (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Baş-
kanı), Zafer Şahin, (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 
Başkanı), Ayşegül Oruçkaptan (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Başkanı) çağrımızı büyük bir memnuniyetle kabul ederek tarih-
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sel sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye gönüllü oldular. 
Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu olarak da Av. M. Fevzi Öz-
lüer (Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkan Yardımcısı)’in 
kurulumuzu temsil etmesine karar verdik. 

Bu sabah aldığımız haberle Doç.Dr. Güven Arif Sargın (ODTÜ 
Mim. Fak. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve M.O. Ankara Şu-
besi 2. Başkanı) üniversitedeki görevi gereği, Nimet Özgönül 
(TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı) İstanbul’a Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi temsilcisi olarak gittiği için aramızda 
olamayacakları için üzüntülerini bildirdiler. Nimet ÖZGÖNÜL’ün 
yerine TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Y. Yeşim UYSAL; Şükran ŞAHİN’in yerine ise A.Ü. 
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim üyelerinden sayın 
Prof. Dr. Yalçın MEMLUK bizlerle birlikte olacak.

Ethem TORUNOĞLU, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası An-
kara Şube Temsilcisi) Hrant DİNK’in İstanbul’daki cenaze töreni 
sebebiyle ve panelin ertelenmemesi sebebiyle TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin organizasyondan çekildi-
ğini iletmesiyle panelde temsil edilmeyeceğini tarafımıza iletti. 

Katılımcılarımıza göstermiş oldukları hassasiyet ve yoğun prog-
ramları içerisinde davetimize olumlu yanıt verdikleri için Anka-
ra Barosu Kent ve Çevre Kurulu ve Ankara halkı adına sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımız dâhilinde AOÇ’nin 
Geleceği birinci oturumda çok değerli bilim insanları tarafından 
tartışılacak, ikinci oturumda ise demokratik, çağdaş bir kent mü-
cadelesi veren değerli meslek odaları temsilcilerimizin eleştiri ve 
önerilerini dinleyeceğiz. Oturumlardan sonra saat 18.00’da da 
kokteylimiz olacak. 

Sözü değerli katılımcılara bırakmadan önce çok önemli gördü-
ğüm bir hususa daha değinmek isterim. 

2007 senesi, bu ülkenin toprağı kadar, bu eşsiz topraklara kök 
salan tohumlarımız, geleceğe umutla bakan yurttaşlarımız 
için de acı bir haberle sarsıldı. 19.01.2007 günü ülkemiz 
topraklarında kökleşen eşitlik, kardeşlik, özgürlük fikri bir kez 
daha yara aldı. Sayısal rakamların soğukluğunda bir sıra olarak 
adlandırılamayacak ve kaçıncı olduğu ile değil, topluma verdiği 
değerle anılacak ve ülkemizin en kuvvetli köklerinden sevgili 
Hrant DINK öldürüldü. Bu vesile ile bir kez daha gördük ki 
ülkemizin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden 
birisi olan TCK 301. maddesi ile kardeşlik değil düşmanlık 
tohumlarını içimize serpiliyor. Hrant DINK öldürülmesi adli 
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bir vaka, münferit bir saldırı değil, anlık bir galeyanla ifade 
edilemeyecek kadar büyük, sistematik bir düşmanlık fikrinin 
beslendiği siyaset anlayışı ve toplumsal ilişkilerimizin her bir 
hücresine ekilen şiddet kültürünün ürünüdür. Sorun bir vitrin, 
bir perspektif gözlüğü ile dış mihrakta değil, içimizdeki tehlikeli 
düşüncelerde aranmalıdır. Bu cinayet, gerçek azmettirenlerinin 
gerekse savundukları değerlerinin bir kez daha ne kadar tehlikeli 
boyutlara ulaştığını gözler önüne sermiştir. 301. madde bir an 
önce tarihin hiç de hoş anılmayacak dönemleri rafına bir daha 
el sürmemek üzere kaldırılmalı; ülkemizde eşitlik, özgürlük 
ve kardeşlik tohumları yeniden yeşertilmelidir. Bunun için 
tarihsel sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmemiz çağın bir 
gerekliliği olmaktan çok göz ardı edilemez bir zorunluluktur. 

Tekil kurtuluşlar, varoluşlar ve hatta yıkılışlar çağı kapandı. Ar-
tık tarihsel sorumluluğumuz ile yüz yüzeyiz. Bugün tarihimizi, 
insanlığımızı ve doğayı yeniden kazanma arzusu, hareket etme 
heyecanı dünyayı kucaklamak için zorunlu görünüyor. İnanıyo-
ruz ki bu arzu dünyayı yeniden yaşanabilir kılma bilinciyle birleş-
tiğinde, insanlarımız öz yeteneklerini yeniden kazanacak, gele-
ceklerini yeniden üretebilecek üretim araçlarına ulaşarak kendi 
uygarlıklarını yenibaştan kurabilecekler. 

Geleceğin toplumuna duyduğumuz inanç ve umut, yüreklerimiz 
ve ruhlarımızın dehlizlerindeki yaşamımızın ip uçlarını taşıyor. 
Biliyoruz ki Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu olarak tarihsel 
sorumluluğumuzun ağır ama onurlu yükünde yalnız değiliz. Yeni 
bir hayatın öznesi olabilmek amacıyla başlattığımız mücadelemi-
ze yılmadan devam edeceğiz. 

Bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyor, verimli bir toplantı olması 
dileğiyle herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum

Konuklarımızı yerlerine davet etmeden önce Sayın Doçent Dok-
tor Güven Arif Sargın’ın aramızda olamaması sebebiyle oturum 
başkanlığı görevini Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkanı 
olarak benim yürüteceğimi belirtmek isterim. Huzurlarınıza Gazi 
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Doçent Dok-
tor Hülagû Kaplan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yalçın Mem-
luk, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Öğretim Üyesi Doçent Doktor Baykan Günay, Gazi Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Öğ-
retim Üyesi Doktor Çiğdem Varol, Başbakanlık Yüksek Denetle-
me Kurulu üyesi Nejdet Topçuoğlu’nu davet ediyorum. 
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Oturumumuza başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak is-
terim; saat 14:40’da başlamış olması gereken oturumumuz bir 
10 dakikalık gecikme ile başlamış bulunmaktadır. Saat 16:00 
itibariyle bir ara vereceğiz daha sonra konuşmamda da belirt-
tiğim üzere ikinci oturumda Ankara içerisinde faaliyet yürüten 
demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin sunumu olacak. Bu an-
lamda 100 dakikalık süremizin iki turlu olarak 10 ve 5’er dakika-
lık konuşma süreleri olarak tayin edilmesi konusunda bir sıkıntı 
yaşayacağımızı sanmıyorum, kalan süre içerisinde de eğer arzu 
ederseniz konuklarımızın değerli katılımcılarımıza soru ve cevap-
larını alacağız.

İsterseniz bu tarafından, sağ tarafından başlayalım. Buyurun 
efendim, buyurun.

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN / Gazi Ünv. Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü : Değerli katılımcılar öncelikle hepiniz hoş geldi-
niz. Biliyoruz ki Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak Ankara’nın 
geleceğine düşünce koyanlar bu kadar az değil. Ancak gelebi-
lenler belki bu kadardır, diye tahmin ediyorum. Öncelikle şunu 
söyleyeyim: Ulus’tan, Kızılay’dan daha önemli olarak göremesek 
de bugün Çiftlik Ankara’nın en önemli parçasıdır. Çiftlik’i her an 
yitirme olasılığı söz konusudur. Onun için konuşmamda bu vur-
guyu öncelikli olarak yapmak istedim.

Konuya retrospektif bakmamız gerekiyor, bunu öncelikle sizlere 
söylemek istiyorum. Çiftlik Ankara’ya nasıl bir gelecek armağan 
ettiyse, biz de, her ne olursa olsun, Çiftlik’in geleceğinin Anka-
ra formunu da bütünleyeceğini bilerek, Çiftlik’in geleceğini yi-
tirmemeyi düşünmeliyiz. Dolayısıyla Ben, gerçi burada Ankara 
Barosu’nun bu güzel, güzide salonunda konuşuyoruz ama, ka-
nunlardan çok fazla bahsetmeksizin, onların büyük bir kısmının 
artık özümsendiğini düşünerek “Geleceği ne olmalı?” konusu 
üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Tabi ki çok ciddi bir süreçten 
geçmiş bir yasadan daha önemli olan, büyük Atatürk’ün bu ko-
nudaki vasiyetidir. Çiftlikle ilgili yasa da bu vasiyetten sonra or-
taya konulmuştur. 

Şimdi Yasa’nın kısa hikâyesini özetleyeyim. Öyle tahmin edi-
yorum ikinci oturumda yasalardan epey bahsedilecek, üzerine 
tartışmalar olacak. Ben vakit kaybetmeksizin, sizleri de fazla sık-
maksızın “Geleceği ne olmalı?”, “Olmalıydı” başlıklarında değil, 
“-mişli geçmiş zaman kullanmamız lazım.’’ başlığında konuşma-
ma başlıyorum. Çiftlik, halen tüm çevresindeki alanlarla beraber 
Ankara’nın en önemli kesimidir. Büyükşehir Belediyemiz Koru-
ma Yasası çerçevesinde çıkarılan yönetmelik uyarınca bizleri iki 
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toplantıya davet etti. Üniversite adına ben ve yine bölümümüz-
den bir arkadaşımız olan Kübra Hanım ile bu toplantıya katıldık. 
Orada da görüşlerimi dile getirmiştim. Türkiye’nin ikilemlerin-
den birisi planlama konusunda teknik elemanlarla yerel yöneti-
cilerimizin arasındaki anlayış bağının güçlendirilememesidir. 

Yerel yönetimlere bu kadar çok yasal yetki verilip, teknik elema-
ların savunuculuğunu üstlenmedikten sonra teknik elemanların 
da yapabileceği pek fazla bir şey kalmadığına kanaat getiriyo-
rum. Yani yapılan bu plan, aslında teknik elemanların birey ola-
rak düşüncelerini, teknik düşüncelerini yansıtmaktan da uzaktır. 
Yerel yönetimin olanca baskısı ve söz vermesi ile yapılan bir plan 
yerine, öncelikle analitik etütlerinin planı bitirilip, iyice elekten 
geçirilip, bu etütlerin koruma yasası çerçevesinde çağırılanlara, 
her iki toplantıya çağırılanlara önceden dağıtılıp, bu analizlerin 
gözden geçirilmesinden sonra planın tartışılması gerekirdi. De-
mek ki burada bir eksiklik var onu da baştan söylemek istiyorum. 
Planla karşı karşıya kalınması hem bizleri ki katılımcı olarak mes-
lek odalarımızın değerli temsilcileri ve üniversitelerden öğretim 
üyeleri vardı hem de öyle tahmin ediyorum, bizim kadar sıkıntı 
yaşadıklarını tahmin ederek söylüyorum, teknik elemanları ren-
cide eder bir durum ortaya koymaktadır. Yani Atatürk Orman 
Çiftliği olabilir bu, Taşkışla olabilir, Boğaz olabilir aklınıza ne geli-
yorsa, belleğinize hangi resim düştüyse. 

Türkiye’nin, yasal olarak yerel yönetimin olanca ağırlığıyla yetki-
lerle donatılması karşısında plan yapması gereken teknik kadro-
ların savunuculuğunun nasıl olacağının da çözülmesi gereken bir 
evreyi yaşıyoruz. Şimdi bu toplantılardan sonra biz bölüm olarak, 
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak, aynı 
zamanda planla ilgili bir görüş ürettik, Çiftliğin geleceği ile ilgili. 
Onları ben geçiyorum, burada iki hususa değineceğim. Hemen 
yanımdaki Çiğdem Hocamız iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz yaz 
okulunun hazırlayıcılarındandı. Çiftlik konusunda bütün üniver-
sitelerimiz Gazi, ODTÜ, diğer üniversitelerden sadece şehir plan-
lama bölümleri değil, peyzaj bölümleri, mimarlık bölümleri pek 
çok bilgi üretti, pek çok düşün alanında üretim yaptı. En azından 
üniversitelerden bu çalışmalar istenip bunlardan da yararlanıla-
bilinirdi. Yaz okulu yapıldı iki yıl önce, uluslararası nitelikteydi. 
O konudaki gelişmeleri ben Çiğdem Hocaya bırakıyorum. Bölüm 
konusundaki görüşlerimizi eğer sizlere aksettirmem gerekirse; 
vizyon oluşturulması gerekiyor, bu vizyonda kullanma-koruma 
dengesini gözetmemiz gerekiyor. Ve kullanmanın hangi biçimde 
olacağı önemli, bunu söyleyelim. 
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Planlama sürecine ilişkin görüşler konusunda belli düşünceler 
ürettik. Yine kısaca geçeyim. Biliyorsunuz 1998 yılında Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu sit alanlarının kesin 
sınırlarını 1. derece olarak, doğal ve tarihi sit olarak belirledi. 
Şimdi dolayısıyla sit kavramı Çiftlik’in ayrılmaz bir parçasıdır. Ya-
pılaşmanın sit kavramı içinde gerçekleştirilmesi gerekir, burada 
yasalar açıktır. Hayvanat Bahçesi olarak Çiftlik alanı biliyorsunuz 
daha önce 110 bin dekar kadardı, Aydost Yaylası Orman Genel 
Müdürlüğü’ne bırakıldı geriye 52 bin dekarlık bir yer kaldı. Bu 
5220 hektar alanın da bugün büyük bir kısmı maalesef kayıp du-
rumdadır, başka kurumlara devredilmiştir, tahsis edilmiştir, sa-
tılmıştır ve şu anda Çiftlik 3400 hektardan daha az bir alana sa-
hiptir. Bunun 1000 hektara yakın bir alanını 987 küsur hektarını 
Hayvanat Bahçesi olarak ayırmak öyle tahmin ediyorum Guiness 
Rekorlar Kitabı’na geçecektir. Safari park olarak düşünürseniz 
bunu o da Guiness Rekorlar Kitabı’na ikinci bir düşünce olarak 
geçecektir. O katılımlarımız sırasında etüt etme fırsatını buldum 
ve öğrendim ki Londra Hayvanat Bahçesi örneğin 15 hektar üze-
rine kurulu, bir tek bu örneği vereyim biraz sonra onlara geçe-
ceğiz. 1000 hektara yakın bir alan çarpı 10 bin metrekare olarak 
alıyoruz değil mi 1000 hektarı, şimdi böyle bir alanda hayvanat 
bahçesi olmaz bu çok açık, safari park da ancak Zimbabwe veya 
Tanzanya gibi ülkelerde olur. Hakikaten sahra altı ülkelerde var 
safari parklar bu şekilde ama onlar daha farklı. 

Eko-kent kavramı bağlamında Atatürk Orman Çiftliği bugün 
ulaşım ile çeşitli şekillerde vektörel anlamda kesilecek bir alan 
olmaktan çıkarılmalıdır. Etrafından dolaşılacak yollar olabilir bu-
nun istisnası hızlı demiryoludur, ülkesel bir bağlamı vardır ama 
bunun dışında özellikle kente hizmet eden yani, ülkesel anlam-
daki ulaşım ağının gerekirliliği tren hattı ile çözümlenirken ken-
tin kendi içindeki ulaşım ağı Çiftlik’in içinden geçmemelidir. Yani 
bugün eğer Hyde Park’tan İngiltere’de bir yol geçirmeye kalkar-
sanız herhalde sadece başbakan değil, işte kraliçeleri de karşı-
nızda yer alır. Sadece halk değil, sadece Londralı değil, Ankaralı 
da öyle tahmin ediyorum bu düşüncelere, bu tür panellerden 
sonra daha sağlam olarak sahip olabilecek. Bizim bu bilinçlen-
dirmeyi, aydınlatmayı mutlaka yapmamız gerekiyor onu burada 
bir parantez açarak söylüyorum. Bu söylemler dar bir kesimde 
kalmamalı. 

Nazım plana ilişkin görüşler üretildi. Bölge parkı konusu plan-
la getirilen tartışmalı bir konu. Ağaçlandırma alanına gelirsek; 
şimdi yani 30 yıl ağaçlandırma alanı diye planlar geçiyor. Yani 
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yurt dışı planlarına baktığınızda orkartlar var, meyve bahçeleri 
var. Ağaçlandırma alanı deyip bunu sadece çam fidesi dikilecek 
yer olarak görmemek gerekir. Çayyolu tarafındaki Çiftlik arazileri 
ağaçlandırma arazileri diye ayrılıyor, yapın buraya meyve bah-
çelerini! Atatürk’ün vasiyetinde tarım alanı olması söz konusu. 
Birinci odak tarımdır. Dolayısıyla ağaçlandırma alanlarını dahi 
düşünürken klasik, konvansiyonel burayı işte çam fideleri ile ya-
palım gibi geçiştiremezsiniz. Ankara, İç Anadolu iklimine yatkın 
Kaman cevizi de olabilir, badem de olabilir bunu ziraatçı arka-
daşlarımız çok daha etraflı biliyorlar, ben bilebildiğim kadarıyla 
sizlere sunmaya çalışıyorum ama Atatürk Orman Çiftliği arazi-
lerinde ağaçlandırma kavramı ve kapsamı dahi değiştirilmelidir. 
Üretken ekoloji diyoruz biz buna veya yenilebilir peyzaj diyoruz. 
Yani bugünkü küreselleşmenin içinde yerelleşmenin karakteris-
tiklerinden birisi yerel bağları sağlamlaştırmaktır. Siz Ankara’nın 
yerel bağlamındaki tüm tarım ürünlerini gelin bu Çiftlik içinde 
yeniden pilot çalışmalarla ortaya koyun, bunu söylüyoruz.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Hülagü 
Bey affedersiniz. Geç başlama durumumuz dolayısıyla soru-
cevap kısmına pek fazla süre kalmayacak. Dolayısıyla zamandan 
birazcık tasarruf etmemiz gerekiyor. Eğer uygun görürseniz hızlı-
ca toparlayabilir misiniz? 

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN : Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız dilerim böyle toplantılara gelir ve kendisini de gö-
rürüz, direk konuşuruz. Şimdi diyor ki Başkan, tabii bu gazete 
haberi aldığım, “safari park 500 kadar golf arabası ile gezilecek” 
Şimdi West Midlans Safari Park İngiltere’nin en büyük safari 
parklarından, buradaki kavram şudur; “İnsanlar kafeste hayvan-
lar özgür.”, yani insanlar arabalarıyla gezerken safari park içinde 
hayvanlar da özgürce gezer. Tabii yabanıl hayvanların olduğu 
alanı söylüyorum, safari park sadece yabanıl hayvan alanı de-
ğildir onun birkaç katmanı var ama golf arabasıyla gezemezsi-
niz, golf arabasının her tarafı açıktır! Bu da Guinesse Rekorlar 
Kitabı’na girebilir, diyorum. Yani maymun da içeri girebilir başka 
bir şey de içeri girebilir onu da söyleyelim. Golf arabası nereden 
çıktı çok özgün bir düşünce ben onu burada belirtmek istiyo-
rum. “Yurttaşlar cam kafesteki vahşi hayvanları yakından göre-
cek!” ya bunlar müzede mi yer alıyor, ne cam kafesi! Yani eğer 
aqua park yapıyorsanız, akvaryumlar yapıyorsanız olabilir ama 
diğerlerini cam kafese nasıl alıyorsunuz o da ayrı. Hobi bahçe-
leri kaldırılacak! Hobi bahçelerinin kaldırılması kesinlikle hatalı, 
aksine “kent tarımı” dediğimiz bir kavram var. Kent tarımı: hem 
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küçük işletmeler özelinde hem de büyük kurumlar olarak ken-
tin ekolojik değerlerine doğrudan temel oluşturabilecek, onları 
varolanları da geliştirebilecek olan yeni bir anlayıştır, bu kavram 
planda hiç yer almamaktadır. Hobi bahçeleri aslında, tabii bugün 
mangal bahçesine döndü hobi bahçeleri yani piknik yapılıyor her 
birinde. Koca koca çardaklar yapıldı içine ama onu kim yaptı, 
yaptırdı? Demek ki hobi bahçelerini İngiltere’de veya dünyanın 
herhangi bir yerinde gördüğümüz gibi uygulamaya çalışırsak 
bunlardan çok daha verim alabiliriz diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK :Teşekkür 
ederiz. İkinci turda birazcık daha konuşmak mümkün olabilecek. 
Doktor Çiğdem Varol’a sözü bırakıyorum, buyurun.

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN : Tamam ben burada bırakıyorum, 
teşekkür ediyorum.

DR. ÇİĞDEM VAROL / Gazi Ünv. Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü: Öncelikle hassasiyet 
gösterip katıldıkları için, Atatürk Orman Çiftliği konusu tüm An-
kara kenti için önemli bir konu olarak görüldüğü için tüm dinle-
yicilere teşekkür etmek istiyorum. Benim Atatürk Orman Çiftliği 
ile ilgilenmeye başlamam daha doğrusu bu konuyla yoğunlaş-
mam bölümümüzde düzenlediğimiz yaz okulu ile oldu. Yaklaşık 
iki sene önce 2005 yılı Haziran ayında düzenlediğimiz bu çalış-
tayla bağlantı kurarak buradaki konuşmayı, tartışmayı açmak 
istiyorum. Bu bağlantıyı da doğrudan bu çalıştayda izlediğimiz 
süreç üzerinden ve bugün yaşanılan süreci karşılaştırarak yap-
mak istiyorum. 

Bu düzenlediğimiz çalıştay uluslararası katılımlı bir çalıştaydı. 
Özellikle katılımcıların çok disiplinli olmasına özen gösterdik. 
Tüm fakültelerden mimarlık bölümü mekanla ilgili olabilecek, 
mimarlık bölümü, şehir ve bölge planlama bölümü, peyzaj 
mimarlığı bölümü dışında ekonomi, sosyoloji gibi çeşitli 
bölümlere bilgilendirme amaçlı broşürlerimizden gönderdik ama 
maalesef katılım şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı ile 
sınırlı kaldı. İlgi daha çok bu bölümlerden geldi. Biraz süreci ben 
tanımlamak istiyorum size: öncelikle konuyla ilgili olabilecek 
akademisyenlere, Atatürk Orman Çiftliği ile doğrudan ilgilenmiş 
insanlara, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne, sivil toplum 
kuruluşlarına ve odalara katılımcı olmaları ve teorik bilgi 
aktarmaları için ve hoş bir platformda bilgi alışverişini sağlamak 
adına çağrıda bulunduk. Yoğun bir bilgi alışverişi oldu. Çünkü 
oradaki potansiyelleri, sorunları görmek deneyimleri paylaşmak 
ve geleceğe ilişkin üzerinde çalışmalar yapılmış projeleri izlemek 



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

18

çalıştaya katılanlar açısından önemli bir veri tabanı teşkil eder, 
diye düşünmüştük. Ben çok da verimli olduğunu düşünüyorum 
böyle bir başlangıcın. Sonrasında yerinde bir takım çalışmalar, 
araştırmalar yapıldı çünkü sadece bilgilendirme yeterli değildi, 
bire bir o alanı görmek, tanımak orada yaşanan sorunları veya 
potansiyelleri görebilmek öğrenciler ve katılımcılar açısından da 
önem taşıyordu. Üçüncü aşama olarak da gruplara ayrıldık, ki bu 
gruplar da biraz farklı fikirlerin ortaya konulmasını sağlayabilmek 
amacıyla beş farklı tema altında incelendi. Ben bu gruplardan 
biraz bahsetmek istiyorum; birinci grup ekolojik yaklaşımı öne 
çıkaran bir planlama süreci izledi. Diğer bir grup o dönemde 
çokça tartışılan ve daha sonra yasalaşan kentsel dönüşüm 
konusunu irdeledi. Üçüncü bir grup daha çok arazi yönetimi ve 
politika üretilmesi üzerinde çalıştı. Dördüncü bir grup ekonomik 
anlamda Atatürk Orman Çiftliği’nin katkısının ne olduğunu, nasıl 
çözümler üretebileceği konusuna ağırlık verdi. Dördüncü grup 
da sürdürülebilir ulaşım meselesini öne çıkaran bir yaklaşım 
izledi. Şimdi genel olarak ben çok detayları vermek istemiyorum 
yapılan çalışma hakkında, işte pek çok analizler yapıldı, sorunlar 
tespit edildi. Her bir grup kendi sorunlarını tespit etti ama 
ortak bazı sonuçlar demeyeyim yönteme ilişkin bazı süreçler 
takip edildi. Sonuçta aslında birbirinden bağımsız çalışmasına 
rağmen her bir grup üst plan ölçek kararları doğrultusunda 
Atatürk Orman Çiftliği için bir vizyon ortaya koydu. Her bir 
grubun vizyonu farklıydı çünkü her bir grupta farklı görüş açıları 
incelenmiş, araştırılmıştı. Dolayısıyla burada bence üst ölçekle 
bağlantılı Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğine ilişkin bir vizyon 
oluşturulması meselesi çok önemliydi. 

İkinci bir konu da bütün gruplar belli bir sorun saptadılar, yani 
öne çıkarttıkları sorunu ortaya koyarak bu konu hakkında çözü-
me yönelik çeşitli hedefler geliştirip stratejiler ürettiler. Ve sonuç 
olarak da tabii ki bir takım modeller geliştirdiler. Ve sonuçta or-
taya çıkan ürünler büyük bir ilgiyle kamuoyuna yani orada bulu-
nan davet edilen pek çok katılımcıya sunuldu. Büyük ilgi topladı 
ama maalesef bugünkü sürece baktığımızda bizim bu yaptığımız 
çalışma ile ilgilenilmedi. 

Biraz önce Hülagü Bey de onu vurguladı, daha önce bizim oku-
lumuzda, bölümümüzde Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili çalışma-
larda da olduğu gibi plan aşamasında maalesef görüşlerimizin 
alınması doğrultusunda bir girişim yapıldığını söyleyemeyece-
ğim. Sanırım yani çok da uzatmak istemiyorum belki ikinci tur-
da daha da açılacaktır bu konu. Ben bu süreçle yaşanılan süreç 
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arasında karşılaştırma yapmanızı bekleyeceğim ve sonuçta şöyle 
bir şey çıkıyor; katılımcılık, planlamada katılımcılık çok önemli. 
Pek çok aktörün, özellikle Ankara kentinin tüm kentliyi ilgilen-
diren sorunlarında farklı aktörlerin fikirlerini alabilmek, belli bir 
vizyon oluşturabilmek ve bu konu kapsamında planlamanın so-
nunda sadece fikir almak değil, tüm planlama süreci boyunca 
farklı fikirlerden, farklı alternatifler üretebilmek çok önemli. Ben 
bu konuda biraz eksiklik yaşandığını görüyorum. Ve şimdilik su-
nuşumu bitirmek istiyorum.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Çiğdem 
Hanım’a teşekkür ediyoruz. Şimdi söz Baykan Bey’de. Buyurun.

DOÇ. DR. BAYKAN GÜNAY / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü : İyi günler. Bir mekana dair problem 
var bir de kuruluşa dair. Yani iki farklı nesneden söz ediyoruz. 
Mekana dairlik için bir sunuş yapacaktım ama 10 dakikada o ol-
mayacak gibi duruyor. Onun için gözlerinizi kapayarak mekana 
dair sözlerimi hayal etmeye. Cumartesi günü İstanbul’dan geli-
yordum, gece treni iyi oluyor. Bir sürü fotoğraf çektim bu yeni 
atık su arıtma tesisinden başlayarak. Bir Başkent’e giren demir-
yolunun geçtiği yerler yürekler acısıdır. Yani meseleye buradan 
başlamakta yarar görüyorum. Orman Çiftlik’i dediğimiz şey 
İngilizce’de kahverengi arazi denilen türden bir arazidir ve bu 
yeni bir şey değildir. Benim 30 küsur yıldır gözlediğim bir şey bu. 
Gerçeği bir kere öncelikle ortaya koyalım. Bu kahverengi arazi-
nin bir yerinde bir tepe yükseliyor bir yerinde bir tepe yok edili-
yor. Birbirini tazmin ediyor mu bilmiyorum ama yerini çimento 
fabrikası alıyor Ankara’nın hafriyat tarihi oradadır o da orayı dol-
duruyor. Şimdi buna dair biz neler ürettik, neler yaptık? Şimdi 
eleştiriyoruz bugünü ama düşündüğümde çok şey yapmadığımı-
zı görüyorum. Benim bu konuyla ilgilenmem işte tesadüfen 10 
yıl kadar önce bir yüksek lisans çalışması ile başladı. Size onu 
da, orada da neler düşündüğümüzü aktaracaktım ama bir başka 
zamana kaldı. Burada yeni bir grup görüyorum. Biz hep birbiri-
mizle konuştuğumuz için onlarla anlaşıyoruz ama bu yeni gruba 
bir şeyler göstermek, mekanı göstermek isterdim. 

Efendim Orman Çiftlik’iğinde hepimiz gibi benim de anılarım 
vardır. Benim nostaljim annemle babam 1937-1938 yılında Zira-
at Fakültesi’nde öğrenciyken orada çekilmiş arkalarında yoğurt 
yazan fotoğraflarıdır. Annemle babamı görseniz sanki İspanyol 
iç harbindeki cumhuriyetçiler gibi böyle yanmış tenleri, işte bu-
ralarında kılıkları öyle. Şimdi bu vizyon o zaman için tabii. Yani o 
zaman konulan vizyon hem Türkiye’nin hem Ankara’nın vizyonu. 
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Ve o zaman için geçerli bir vizyon. Yani düşünün elçiliklerin gel-
mek istemediği bir Ankara var, şimdi elçilikleri kovmaya çalışan-
lar var. Yani Ankara’nın değiştirdiği, daha doğrusu Ankara’nın 
vizyonunda neler dönüştüğünü, neler kaybettiğini tartışmazsak 
bugün ne ortaya koyduğunu anlamamız çok kolay olmayacaktır. 
Ortaya konulan yaşanan bir kent, burjuvayı Türkiye’de yaşata-
cak bir kent. O burjuva uzun süre İstanbul’un önündeydi. O bur-
juva, İstanbul’da yok iken sanatı, kültürü Ankara’ya üreten bir 
burjuvaydı. O burjuvanın içinden tiyatro çıktı, bale çıktı, entelek-
tüel ortam çıktı. Bakın bunun hepsini kaybediyoruz. Son olarak 
elçilikler de atılacak ki dışarı o entelektüel ortamı kaybedelim. 

Atatürk Orman Çiftliği’nin bir kimliği vardır, bir tüzel kişilik, bir 
üretim aracı yani öncelikle bir nesne değildir. Şimdi bunu tartış-
mak başka bir şey, onun arazisini tartışmak başka bir şey. Onun 
varlığı artık o araziyle ilişkin değil. Muhammet Bey de burada 
ve kendisi de yaşadılar o süreci, onun için orası 30-40 yıldır kah-
verengi toprak. Yani Ankara’nın Başkent’in ortasında bir kahve-
rengi toprak. Peki planlama ya da tasarım nedir? Şimdi hepimiz, 
ben iktidar olsam ne yapardım diye bir soru ile yaklaşıyor me-
seleye. Hepinizin kafasında bu vardır. Kiminiz Orman Çiftlik’ini, 
işte oradaki köfteci sanır, köfteci de artık rakı vermiyor dikkatini-
zi çekerim. Körle sağır yok artık orada. Çiftlik eskisi gibi artık üst 
düzey kültür üretmiyor, şık şapkalı hanımlar yok orada, beyler 
yok, başka bir topluluk var orada. Son Merkez Lokantası da ne 
zaman gider bilmiyorum, o da giderse zaten orada önemli bir 
yitirilmiş dünya kalacak. Madem bu kadar çok seviyoruz bu yeni-
den nasıl üretilebilirdi? Ben kendi kendime soruyu öyle soruyo-
rum, bu yeniden nasıl üretilebilirdi? Ben, bunu Ankara’da yapan 
bir okulun mensubuyum, bu okul da tesadüfen kuruldu. Bu okul 
örneğin ilk teknoparkını yaptı, bunu bir sürü insan eleştirdi. Bu 
sefer işte şunu niye yapıyorsunuz da, şuydu, buydu! Çünkü bir 
kenti algılamanız, bir kenti bir yerden alıp bir yere götürmeniz 
gerekiyor. Sürekli kan kaybederseniz sonunda başınıza bugün-
kü yönetim gelir. Bugünkü yönetimin vizyonu da Disney Land 
ve Hayvanat Bahçesi’dir. Çünkü siz kaybettiniz, siz başka bir şeyi 
onun yerine koymadınız. Eğer şunu koysaydınız; “Efendim ben 
Ankara’yı Türkiye’nin elektronik sanayisinin merkezi yapaca-
ğım.” Hocalarım ceviz ağacı diyor ama ceviz ağacı ile Başkent, 
İstanbul’la yarışamaz bakın. Geçen gün Zafer Çağlayan diyordu, 
“Denizi Ankara’ya getireceğim.” diye, sanayici bir özlem diyor. 
Yani diyor ki benim de bir potansiyelim var bir şeylere uzak oldu-
ğum için sistemin dışında kalıyorum, Anadolu kaplanları dediler, 
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İstanbul, İzmir dediler, sermaye yoğunlaşıyor dediler ama inanın 
Ankara o kanı kaybediyor. Ben olsaydım o Çiftlik’i Atatürk’ün di-
rektifi doğrultusunda modern teknolojinin olanakları ile yeniden 
düşünürdüm. Ben bunu dediğim zaman bir çok öğrencim bana 
kızdı. Özür dilerim yani şehir planlamada kim varsa öğrencimdir, 
ilk mezunlarındanım çünkü. Ama bu bir gerçektir bunu kafamı-
zın bir köşesine yazalım. Eğer sanat, kültür, ileri üretim teknoloji 
istiyorsak bunu bence hedef olarak koymamız gerekiyor. Yoksa 
bugünden sonra orada hayvanat bahçesi olur olmaz bilmiyorum. 
Yani hakikaten artık kendi kendimi de tartamıyorum. Hep hay-
vanat bahçesinden söz ediliyor ama Atatürk Orman Çiftliği yi-
neliyorum bir arazidir, artık şehrin ortasında kalmış bir arazidir. 
Atatürk’ün bir fotoğrafı var, Atatürk gözüküyor uzaktan bilmem 
nerede bir şey gözüküyor, çiftlik kurulurken, kale. Yani o zama-
nın vizyonu o. Şimdiki vizyonda da hepinizin bir vizyonu var, 
Melih Gökçek’in vizyonu yineliyorum Disney Land ve Hayvanat 
Bahçesi’dir. Benim vizyonum daha başka, kendini üretebilen, 
kendini yenileyebilen entelijansiyasını kaybetmeyen İstanbul’a 
yenik düşmeyen bir Ankara özlüyorum. Ama galiba artık bu pek 
olanaklı değil. Teşekkür ediyorum efendim.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Baykan 
Bey’e teşekkür ediyoruz. Şimdi söz Yalçın Bey’de. Buyurun efen-
dim.

PROF. DR. YALÇIN MEMLUK / Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi Pey-
zaj Mimarlığı Bölümü : Şimdi efendim ben herhalde sıra itibariy-
le dördüncü konuşmacıyım. Çok tehlikeli bir noktadayım. Sizin 
sabırlarınız tükendi. Şimdi ben böyle normal bir ses tonuyla veya 
içerikle konuşursam sabırlarınız iyice tükenecek ve son konuş-
macının Allah yardımcısı olsun diyeceğim. Ama ben biraz değişik 
konuşacağım. Niye değişik konuşacağımı da söyleyeyim ben şu 
anda burada bir uvertürüm ya da Sanko reklamındaki gömleğim. 
Yani neden buna kanaat getirdiniz derseniz benim yerime bir 
başka konuşmacı vardı, bana sabah haber verildi ve O konuşma-
cı konuşamayacak siz konuşur musunuz dediler. Dolayısıyla çok 
fazla hazırlanamadan geldim buraya. Fazla hazırlanamadan geli-
şim nedeniyle de hepinizden özür dilerim. Ancak burada, biraz 
evvel Baykan Hocam’ın belirttiği gibi, farklı bir yapı olduğu için, 
sabah Çiftlik’in boyutlarını kurgularken, bu yapıya daha uygun 
olabilecek, aslında daha tartışmayı açabilecek konulardan bah-
setmenin yararlı olacağını düşündüm. Bunlardan birincisi şu; 
efendim yine gözlerinizi kapayın, yani bizi hocamla birlikte biraz-
cık hayalci de bulabilirsiniz, 1925’li yıllara geri dönün. Bir ülkenin 
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liderisiniz, bir takım vizyonlar ve yenilikler getirmek istiyorsu-
nuz, ki o 1925’li yıllar genç cumhuriyetin en buhranlı yıllarıdır, 
işte doğuda isyanların çıktığı, bir sürü uluslararası itilafların ya-
şandığı en kötü yıllardır. Ve siz kalkıp bir lider olarak diyorsunuz 
ki, “Ben bir çiftlik yapacağım!” Ya böyle bir dahiliğin ya da böyle 
bir deliliğin içine giriyorsunuz. Çok kolay şeyler değildir. Ve bu 
çiftliğin arazisini, burada dikkatinizi çekmek istiyorum, kendi pa-
ranızla alıyorsunuz. Yani mülkiyeti size geçiyor. Ancak bu arazi-
nin içinde çalıştırdığınız elemanlar, makineler ve ekipmanlar si-
zin değil devletin. Bakın çok önemli bir kavramdır bu. Yani bir 
büyük lidersiniz, kendi mülkiyetinize ait olarak bir yer satın alı-
yorsunuz ama devletin olanaklarını kullanıyorsunuz. Farklı iki 
boyut burada olaya giriyor. Bu bilinçsizce veya düşüncesizce ya-
pılmış bir eylem değildir. Asla değildir. Bilinçle yapılmış bir ey-
lemdir. Siz o tarihte o kadar ülke görmüşsünüz, o kadar değişik 
konulara iştigal etmişsiniz bir ülkenin cumhurbaşkanı olmuşsu-
nuz, o ülkede bir takım şeyleri özgünleştirmek istiyorsunuz asla 
böyle bir şeye tenezzül etmezsiniz, tevessül etmezsiniz. Demek 
ki düşünülen yapı ve düşünülen hareket farklıdır. Buna bu açı-
dan bakmak gerekiyor. Bu farklılık mülkiyet yapısıdır. Bakın mül-
kiyeti kendinin ama kullanım yapısına baktığınız zaman kullanımı 
devletin. Asla kendinin değil. İki farklı kavram söz konusu. Ve 
korkusundan, o büyük insan yanına şahit alarak bir vasiyet hazır-
lıyor ve vasiyet sadece çiftlikleri için dikkatinizi çekerim. İleride 
bu ülkede bazı insanların, “Yav işte şahidi var mıydı, yok muydu, 
o vasiyet onun muydu, değil miydi.” diye tartışmalar açacağını 
çok iyi bildiği için bu işi şahitli, ispatlı yapıyor. Ve o vasiyette di-
yor ki; “Ben kendi mirasımı, yani kendi yakınlarımın ileride ölüm 
hak, miras helâl diye mülkiyet hakkını paylaşabilmeleri kuşkusu-
nu da ortadan kaldırmak üzere üstündeki yapılarla birlikte yani 
çağdaş, o zamanki çağdaş teknolojiyi gösteren yapılarla birlikte 
Ankara halkına armağan ediyorum yani emanet olarak veriyo-
rum.” Halkına o kadar güveniyor ki emanete ihanet edilmeyece-
ğinden o kadar emin ki onun için böyle bir vasiyetle bu çiftliği 
veriyor. Ama ne yapılıyor? Bakın efendim, çok ilginçtir bu arada 
hemen parantez içinde bunu da söylemek istiyorum, kendisinin, 
eğer tarihi sevenler varsa bilirler, saraya damat olması isteniyor. 
Kendisine damat olması için zevce olarak seçilen hanımefendi-
nin de gayet güçlü vakıfları vardır. Yani vakıf kavramını da çok iyi 
bildiği halde Atatürk Orman Çiftliği için vakıf kurmaktan da kaçı-
nıyor. Yani doğrudan doğruya bir emanet sistemi ile halkına 
emanet ediyor veya halkına emanet bırakıyor. Yeter ki diyor üs-
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tündeki çağdaş oluşumu, çağdaş yapılaşmayı benden sonra da 
sürdürün, devam ettirin yani aynı yeniliklerle, aynı çağdaşlıklarla 
devam etsin. Ama nereye kadar devam ediyor? Onun verdiği he-
yecanla belirli bir süre çıkıyor, nereye kadar geliyor? Ben ziraatçı 
olduğum için size hemen söyleyeyim, belki de dönüm noktası ve 
kesişme noktası 1970’li yıllardır. Bu yıllarda Çiftlik üzerinde pek 
çok değişimden bahsedilmeye başlanıyor. Örneğin toptancı hali-
nin Çiftlik’e taşınması sempozyumları yapılıyor, Çiftlik’in bir kent 
parkına dönüştürülmesi sempozyumları yapılıyor, yani 1970’li 
yıllarda artık Çiftlik üzerinde bir takım tasarruflar başlıyor. Çok 
ilginçtir, 1980 yılından sonra üretim bilinçli olarak azaltılıyor. 
Eğer içinizde biraz tarımla uğraşanlarınız varsa çok iyi bilecekler-
dir, mesela bir elma ağacının verimi yıllık iki kilogram olarak gös-
teriliyor. Yani bir tarım teşkilatında bir elma ağacının verimi yıllık 
iki kilogram olarak gösteriliyor. Bir erik ağacının verimi üç buçuk 
kilogram olarak gösteriliyor. Böyle bir üretim azalması içinde bu 
arazilerde artık üretim müretim yapılmıyor, bir işe yaramıyor, 
biz bunu farklı kullanalım düşünceleri ortaya çıkmaya başlıyor. 
Herhangi bir yenileme yapılmıyor, bilinçli ya da bilinçsiz ona gir-
mek istemiyorum. Kullanım hakkına sahip olan devlet alanı iste-
diği gibi kullanmaya kalkıyor. Şimdi kullanım hakkına sahip ama 
kullanım kısıtlaması var. Nedir istediği gibi kullanım hakkı? Ve 
bunun için teşvik görüyor. Önce sivil geliyor, Orman Bakanlığı 
geliyor işte orada Kavaklama Enstitüsü kuruyor vesaire kuruyor, 
lojman kuruyor ilk önce orası başlıyor. Daha sonra arkasından 
asker geliyor orduevini kuruyor, en sonunda biliyorsunuz işte 
Jandarma Komutanlığı’nı oraya getiriyor. Daha sonra KİT geliyor 
işte traktör fabrikaları vesaireler ve en son özel sektör gelip biti-
riyor. Önce konutla giriyor, sonra üniversite ile giriyor şimdi de 
değişik iş yerleri, iş merkezleri, hastaneler, büyük alışveriş mer-
kezleri ile bu işin sonunu getiriyor. Hatta şöyle, bu arada tabii 
çok sanki Ankara’da hiç yer kalmamış gibi oraya terminal geliyor, 
oraya jandarma geliyor ve en son sayın dinleyenler oraya Melih 
Gökçek geliyor! Şu anda bizim tartıştığımız olay bu en son olay. 
Yani Melih Gökçek’in geldiği olay. Ama Melih Gökçek o kadar 
planlı, programlı ve bilinçli geliyor ki son darbeyi acımasızca vu-
ruyor. Bunu çok net olarak söylüyorum yani bunu kronolojiden 
geldiğim için söylüyorum. Burada hedefi, Atatürk’ün yaptığını 
yapmamaktır. Melih Gökçek’in temel hedefi budur, eseri orta-
dan kaldırmaktır. Bu hedefi, bütün ortamlar kendi lehine dönün-
ce ortaya çıktı. Onun için demokrasi hikaye, sivil toplum örgütle-
ri cadı kazanıdır. Pek çok şark lideri gibi o bir şanstır, o bir harika 
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çocuktur, en doğruyu o bilir, en güzeli o yapar. Bir show progra-
mının anonsu gibi o, o bir Melih Gökçek’tir! 20. yüzyılın yalnız 
Türkiye’ye değil dünyaya örnek olmuş, ki zamanımız olmadığı 
için ona girmek istemiyorum, bir kurumudur Atatürk Orman 
Çiftliği. İsrail’deki bütün çiftlikler Atatürk Orman Çiftliği’ni örnek 
alarak tesis edilmişlerdir. Avustralya’daki bütün damızlık çiftlik-
ler Atatürk Orman Çiftliği’ni örnek alarak tesis edilmişlerdir. Bel-
ki de bizim ülke olarak dünyaya örnek olan yada örnek olabilmiş 
en güzel, en değerli eserlerimizden biridir Atatürk Orman Çiftliği. 
Şimdi efendim bu yapıtın olduğu gibi kalmaması, o belki bir nos-
talji olabilirdi ama 21. yüzyıl teknolojilerine uygun olarak yeni bir 
yüzyıla hazırlanması ve geçirilmesi bizim en büyük isteklerimiz-
den bir tanesi idi. Kentsel tarım kavramı dediğimiz yani o detaya 
girmek istemiyorum, tahmin ediyorum burada hukukçu meslek-
taşlar daha fazla, onun için benim ilk bölümde söylemek istedi-
ğim hususları eğer kısaca toparlayacak olursak; Atatürk Orman 
Çiftliği, bakın size daha ilginç bir-iki noktadan daha bahsedip söz-
lerime son vermek istiyorum, Ankara’da yapılmış olan hatta 
Türkiye’de yapılmış olan en büyük ağaçlandırma faaliyetidir. 
Dört milyon ağaç rakamına, orman ağaçlamasında dahi orman-
cılar bir seferde ulaşamamışlardır. 1925 teknolojisiyle yapılmış-
tır. Çiftlik 1933’te bittiğinde Ankara halkını 70 gün süreyle besle-
yebilecek bitki-besin maddesi ve diğer besin maddeleri 
kapasitelerine sahip bir oluşumdur, bir yapıttır. Bu tür yapıtlara 
kentlerin ihtiyacı vardır. Bu tür yapıtları kentlerin oluşumundan 
çıkarırsanız işte o zaman insanların hatta bütün canlıların yaşa-
ması için temel unsur olan üç unsurdan bir tanesini, gıda unsu-
runu büyük bir sekteye uğratmış olursunuz. 

Şimdi Çiftlik’i, bir-iki dakikam var mı Sayın Başkan?, bir baş-
ka boyutta yani sonuca gelmeden evvel size bir başka boyutta 
da anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşım, değerli arkadaşım 
İstanbul’dan Ankara’ya gelmiş ben o demiryolu hattına , batıdan 
doğuya doğudan batıya o Çiftliğin de yer aldığı Ankara’nın en 
taban arazisi olan araziye, yani doğuda Hasanoğlan’dan başlayıp 
batıda Sincan’a kadar hatta daha öteye kadar uzanan o demir-
yolu hattı boyunca uzanan o inci kolyeye, yani Ankara kentinin 
kolyesine dikkatinizi çekmek istiyorum. O kolyenin iki tarafında 
da tarım başlar. O tarım kente doğru gelince Atatürk Orman 
Çiftliği olur, kentin merkezine yaklaştıkça hipodrom olur, kent 
parkı olur, Gençlik Parkı olur ve kent merkezinden de uzaklaştık-
ça bir tarımsal faaliyet halinde devam eder. Buralar Ankara’nın 
en verimli topraklarıdır. Orta Anadolu’ya baktığınız zaman kırı 
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ve bozu, çanı ve dazı çok olan bir takım oluşumlar görürsünüz 
Bozhöyük gibi, Çankırı gibi, Çankaya gibi. Bunlar hep o stepin 
getirdiği bir takım özelliklerdir. Stepin ortasında böyle bir alanı 
bulmak, böyle bir alanı yaratmak her babayiğidin harcı değildir. 
Yani bunun tersini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Oralara Manhat-
tan vari kocaman gökdelenlerde dikebilirsiniz, işte inşaat sek-
törünü yeniden Ankara’da canlandırabilirsiniz. Belki İstanbul’a 
rakip olabilmek için büyük müteahhitler yaratabilirsiniz, hani 
işte vadiler, kanyonlar yaratan, çıkaran. Ama olay bu değildir.
Önemli olan bir farklılık yaratmaktır. İşte Atatürk Orman Çiftli-
ği o farklılığı yaratan üç önemli unsurdan birisidir. Efendim ba-
kın şöyle bir şeyle sözlerime son vermek istiyorum; dış mekan 
anlayışına genç cumhuriyetin getirdiği çok önemli kavramlar 
vardır. Bunlardan bir tanesi ‘’kültür park’’ kavramıdır, ikincisi 
‘’gençlik parkı’’ kavramıdır, üçüncüsü ise ‘’kent çiftliği’’ kavra-
mıdır. Türkiye’nin bütün noktalarından gelen insanlara sorduğu-
nuz zaman, herkes Gençlik Parkı’nı bilir onu görmek ister. Hepsi 
İzmir’e gittiği zaman bugün fuar olan kültür parkı görmek ister. 
Ve hepsi Ankara’ya geldiği zaman görmek istediği ikinci nokta 
Atatürk Orman Çiftliği’dir. Bir ülkeye bu kadar öncülük etmiş, bu 
kadar önder olmuş bir tesisi, biraz sonra ben safari park olgu-
larına da gireceğim, safari park falan yapmak değildir. Olay; bu 
Cumhuriyet’i kuranların düşüncelerini ortadan kaldırmaktır. Bu 
kadar nettir. Teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Yalçın 
Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Necdet Bey kürsüden bilgi-
sayarla bir sunum yapmak isteğini belirtti. Nazım Bey bilgisayarı 
kürsüye taşıyabilir miyiz? Buyurun efendim.

NECDET TOPÇUOĞLU / Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
: Sayın Başkanım, Barolar Birliği’nin ve mühendisler odalarının 
değerli başkanları, değerli katılımcılar, değerli panelistler hepini-
zi saygılarımla selamlıyorum. Zamanımızın darlığı sebebiyle ben 
özeti de özetlemek durumunda kalacağım. Bu vesileyle kusur-
larımı bağışlarsınız umarım. Teşekkürlerimle hemen sözlerime 
başlıyorum efendim.

Sunumum birinci kısmında Atatürk’ün bu konuya nasıl yaklaş-
tığını ifade etmekle başlayalım. Efendim Atatürk’ümüzün milli 
ekonominin temeli ziraattır düşüncesi Türk ekonomisinin ve ta-
rımının temelini oluşturmaktadır. 1 Kasım 1937 tarihinde devlet 
idaresinde bulunan bütün çiftliklerin belli bir aşamaya geldiğini 
bunların bir çatı altında toplanarak Türk tarımına hizmet ver-
mesi gerektiğini savunmuştur. Bu, ziraat merkezlerinin sekteye 



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

26

uğramaksızın bir çatı altında birleşmesine yani devlet ziraat iş-
letmelerinin kurulmasına işaret etmektedir. 1937 yılında devlet 
idaresinde bulunan çiftliklerin ve bütün çiftliklerin Devlet Ziraat 
İşletmeleri bünyesinde toplanmasını istemiştir. 1922 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı bir konuşmada köylü 
hakkındaki düşüncelerini Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi 
gerçek üretici olan köylüdür şeklinde dile getirmiştir ve ‘’Yedi 
asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna 
karşılık daima aşağıladığımız ve bunca fedakârlık ve iyiliklerine 
karşılık nankörlük, küstahlık, cebbarlıkla uşak mertebesine indir-
mek istediğimiz, ülkenin bu gerçek sahiplerine karşı saygı ile tav-
rımızı yeniden alalım, köylümüzün emeğinin karşılığını azami şe-
kilde kendisine vermek iktisat politikamızın temelidir.’’ demiştir. 
En temel görüşü budur. Kasım 1936’da her çiftçi ailesinin toprak 
sahibi olması gerektiğini vurgulamış ve toprak reformuna işaret 
etmiştir. Diğer taraftan büyük arazileri modern şekilde işleterek 
ülke ekonomisine büyük katkıların sağlanmasını hedeflemiştir. 
Türk milleti olarak bu topraklarda bulunuyorsak bunun asıl hik-
meti şudur: Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken diğer elin-
deki sabanla toprağından ayrılmadı, eğer milletimizin çoğunluğu 
çiftçi olmamış olsaydı bugün bu topraklarda bulunmayacaktık. 
Atatürk, kılıç ile fetih yapanlar, saban ile fetih yapanlara mağlup 
olmaya ve sonuç olarak yerlerini terk etmeye mecburdurlar ifa-
desini kullanmıştır. Çiftliğin kuruluşu ve mali kaynağı da çok tar-
tışılan bir konudur, bunları kısaca izah edeceğim. Atatürk Orman 
Çiftliği arazileri 1925-1930 yılları arasında satın alınmıştır. Sayın 
iki eski müdürümüzde aramızda onlarda yakından bileceklerdir 
kayıtları. Bu kayıtlara göre 80 bin dönüm, bazı kayıtlara göre 120 
bin dönüm, 1930 tarihli bir başka kayıtta da merhum Ağabey-
din Paşa’nın refikası Faika Hanım’dan alınan 20 bin dönüm ile 
çiftliğin kurulması başlamış, bunu takip eden Balgat, Ahimesut, 
Çakırlar, Macun, Güvercinlik, Yağmurbaba gibi çiftlikler alınmış-
tır. Şimdi burada Ahimesut konusuna bir açıklık getirmek iste-
rim; Ankara çevresi o zaman Ahiler, Kayseri çevresi de Ahilerle 
müteşekkil. Ahiler de temsilcilerini seçim yoluyla seçtikleri için 
Atatürk burada bir seçim kültürü, bir cumhuriyet kültürü var dü-
şüncesiyle başkenti Ankara olarak seçmeyi kafasına koymuştur. 
Çankaya’daki Atatürk Köşkü ve çiftliklerin satın alınmasında deri 
ve tiftik üreticisi Rasim Aktar aracılık etmiştir. 1937 yılında bağış-
ladığı çiftlikler vardır. Bunlar Baltacı, Piloğlu, Tekir, Şövalye, Ka-
rabasamak çiftlikleri ve son olarak da Atatürk Orman Çiftliği’dir. 
Atatürk Orman Çiftliği’nin kayıtlardaki büyüklüğü Aydost Yaylası 
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dâhil 102 bin dönümdür. Aydost Yaylası Hazine’ye devredilmiş-
tir. Atatürk Orman Çiftliği’nin arazi varlığı kadostro kayıtlarına 
göre 33.351, bu metrekaresine kadar doğrudur. Burada aramız-
da bulunan eski müdürümüz Muhammet Güldaş’a şükranlarımı-
zı sunmak zorundayız, kadastro onun döneminde geçti ve bizde 
denetim olarak bizatihi metrekaresine kadar tespit ettik. Kay-
bolan araziler, satılanlar 22.119 dönümdür. Buradan hareketle 
toplam Atatürk Orman Çiftliği arazisi hakkında kayıtlarda kesin 
bir sayı yok, ama buradan hareket edersek 55.400 dönüm olarak 
belirtmektedir. 

Değerli davetliler, mali kaynaklar konusuna gelirsek, Atatürk’ün 
Türkiye İş Bankası’ndaki hesaplarının incelenmesinde şu netice 
çıkmaktadır; Çiftliğin alınması ve bütün çiftliklerin alınmasıyla 
ilgili para Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’nda “2” nolu hesabın-
dan harcanmıştır. Atatürk sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sek-
reteri Hasan Rıza Soyak’a, Atatürk Orman Çiftliği İlk Müdür’ü 
Tahsin Coşkan’a umumi vekâletname vermiştir. Şimdi örneğini 
göreceğiz bu kısmı geçelim ve son kısmında “Benim adıma borç-
lanmaya, söz konusu çiftlik, yakınlarındaki çiftlikler ve arazinin 
satın alınmasında tapu dairesinde gerekli muameleleri namıma 
takiple sonuçlandırılmasına izinli olmak üzere…….” diye devam 
ediyor ve “Müvekkil hazretleri tarafından kabul ve tasdik buyur-
duktan sonra imza ve mühürlendi. 6 Haziran 341, muharrem ve 
şiadan……….. Şahitler Adem Vasfi, Harita Dairesi Müdürü, Ferit, 
Londra Büyükelçisi, Rüştü oğlu Ferit Bey……………. Mühür Ankara 
2. Adli Katibi Veliittin.’’ Bilgilerini içeren bu ve bunun gibi bir çok 
belge var. Bunu ben örnek olsun diye aldım ve bu vekaletname 
ile Atatürk’ün 2 numaralı hesabından, ki bu hesabın kaynağı dış 
yardımlardır, Rıza Soyak Bey’in çektiği paraların, tarihleri ve mik-
tarları vardır. Bunu ben Ziraat Mühendisleri Odamızın sitesine 
vereceğim, eğer başkan da uygun görürse kullanıcılar daha da 
ayrıntısını oradan elde edebilirler. Ve Tahsin Bey’in de 2 nolu 
hesaptan çektiği paraların tarihleri ve miktarları bu tabloda gö-
rülmektedir.

Atatürk Orman Çiftliği arazisini nerelerden satın aldı, diye bir tar-
tışma söz konusudur ve spekülasyonlar yapılmaktadır. Kayıtlar 
incelendiğinde birkaç tane örnek çıkardık. Kimlerin aldığı şu liste-
de görülmektedir. Atatürk’ün ölümünde İş Bankası’ndaki nukut 
varlığı 2 nolu hesap bakiyesidir ki Atatürk bu hesaptan hiç kendi 
şahsına para harcamamıştır, hiç kullanmamıştır. Dış yardımlar-
dan oluştuğu için çiftliklerin ve gayri menkullerin alınmasını bu 
hesaptan kullanmıştır. “4” nolu hesap bakiyesi, “649” nolu hesap 



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

28

bakiyesi de emekli maaşını yatırdığı bir hesaptır, bunu da ileride 
inceleyeceğiz. Atatürk 1927 yılında mareşallikten emekli oldu, 
emekli parasını bakalım ne kadar olacak düşüncesiyle ve merak 
saiki ile 649 nolu hesabına yatırıyor, bu paraya vefatına kadar hiç 
dokunmuyor. Vefatında bu paranın 19.557 lira olduğunu görüyo-
ruz. Emekli aylığı 1927’de 40 Lira olarak başlıyor, 1938’de vefa-
tında 150 Liraya yükseliyor. Atatürk’ün maaşına gelince 1923 ile 
1927 arasında 5 bin lira maaşı, 7 bin lira da olağanüstü ödenek 
var, 12 bin lira toplam aylık maaşıdır. 1931 yılında da 13.188 lira-
ya yükseliyor ancak 1938 yılında bir vergi kanunu çıkarılıyor, bu 
vergi kanununda da maaşı tekrar 9.078 Liraya düşüyor.

Atatürk’ün Çiftlik’in kurulması ile ilgili temel düşüncesi, güzel 
ve verimli topraklar üzerinde tarım yapıp başarılı bir netice al-
mak değildir, zoru başarmaktır. Çünkü Atatürk kolaydan hoş-
lanmayan biriydi, ona göre zor ile mücadele etmek önemli idi. 
Türkiye’nin verimsiz yerlerinde bile insan iradesinin istediğini 
elde edebileceğini kanıtlamak istiyordu. Böylece verimlilik ya da 
verimsizliğin toprağa, yani maddeye ait olmayıp insan iradesine 
ait bir özellik olduğuna inanıyordu. Uzmanlara verdiği talimat-
ta Ankara’yı başkent olarak kurduktan sonra çevrede bir çiftlik 
kurma isteğini belirtiyor, “Ankara’nın çevresinde bir çiftlik kuru-
lacak yer tespit ediniz.” diyordu. Uzmanlar tetkikleri sonucun-
da Ankara çevresinde çiftlik kurmaya uygun bir yer bulamadı. 
Atatürk, Çiftlik’in bugünkü yerini göstererek diyor ki: “Buraya 
baktınız mı?”. Uzmanlar da buranın çiftlik kurmaya hiç uygun 
bir yer olmadığını, bataklık, çorak ve fakir bir arazi olduğunu, 
söylüyorlar. Atatürk bunun üzerine: “İşte istediğiniz yer böyle 
olmalıdır, Ankara’nın kenarında hem bataklık, hem çorak fena 
bir yer. Burayı biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecek?” diyor. 
Ziraat Vekâleti uzmanlarından Smith: “Böyle bir teşekküldür ki 
elverişsiz toprak ve iklim koşulları altında burada ya sabır tükenir 
ya para” diyor. Atatürk: “Burayı öyle yeşillendiriniz ki görmeyen 
insanlar bile içinden geçerken yeşil bir alandan geçtiğini fark 
etsin” diyor. Atatürk Orman Çiftliği’nin tarımsal faaliyetleri ilk 
defa 5 Mayıs 1925 günü Yassıdere mevkiinde üç çadırla başlıyor. 
Çadırlardan biri Atatürk için, birisi çiftlik yönetimi için, diğeri de 
levazım ve mutfak için. İlk personeli 1926 yılında Müdür Tahsin 
Çoşkan, Ziraat Mektebi’nden Osman Bey’i tayin ediyorlar, diğer 
çalışanlar fen memuru, muhasebeci, ambarcı, 18 makinist, 3 ko-
rucu, bağcı, bahçıvan, aşçı yardımcısı, buzağı çobanı gibi çizelge-
de gördüğünüz kadrodan ibaret. Alet-ekipmanlar listesini aldık 
değerli izleyenler, bunu teker teker söylemeyeceğim. 1926 yılın-
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da şu alet-ekipman listesine baktığınız zaman Atatürk’ün daha 
o yıllarda makineli tarıma ne kadar önem verdiğini görüyoruz. 
1926 yılında buğday, arpa, yulaf, mısır, kara buğday, nohut, bak-
la, mercimek, patates, pancar, kuş yemi, at barı ve yonca, kavun, 
karpuz ekimleri yapılıyor. Atatürk dönemindeki tarımsal faali-
yetlere gelince, bitkisel üretim açısından bakıldığında, 1926’dan 
başlayarak buğday, arpa, yulaf, çavdar, kaplıca kuru mısır ekim-
leri yapılıyor. Sarı ile gördüğünüz rakamlar en düşük üretimler, 
yeşil ile gördüğünüz rakamlar da en yüksek üretimler. Bu çizelge-
leri bilgilerinize sunacağız sitede, oradan elde etmek isteyenler 
alabilirler. Eskişehir’de şeker fabrikası kurulduktan sonra şeker 
pancarı üretimine başlanıyor ve 1933 yılından 1937 yılına kadar 
çeşitli miktarlarda tonlarca şeker üretiliyor. En büyük üretim 277 
bin tonla 1936 yılında, ilk yılda 30 bin ton-kilogram üretim alını-
yor. Hayvancılığa gelince; 1925 yılının Eylül’ünde 5000 kıvırcık 
koyunu getiriliyor. Değerli izleyenler Ulu Önder Atatürk arazi 
seçimindeki zoru tercih ettiği gibi hayvancılıkta da zoru tercih 
ediyor. Orta Anadolu’da ak karaman koyunu daha kolay yetiş-
tiği halde kıvırcığı getiriyor ve bu bölgeye kıvırcık ve melezlerini 
yerleştirmeye çalışıyor. Bu sayı 1926 yılında 4503 ile başlıyor, 
en fazla 1936 yılında 8034’e kadar yükseliyor. Bursa’da Merinos 
Fabrikası’na satılmak üzere yün üretiliyor. 1928 yılında en düşük 
üretim, en çok üretim de 1937 yılında 14.931 kilogram. Sığırcılık 
çok büyük boyutlarda değil. Çizelgede gördüğünüz gibi kara sığır 
ve sarmal kara sığır var. Mandacılıkta çok az miktarda. Tavukçu-
luk yine çok fazla değil ama bulunması itibariyle önemli. Endüst-
riyel faaliyetlerde sütçülüğe baktığımızda 1931-1937 yılları ara-
sında süt satışları, 1931 yılında 46.443 litre satışı var. En yüksek 
satış da 114.256 litre ile 1937 yılında. 1931-1937 yılları arasında 
süt fabrikasının mamulleri olan yoğurt ve peynir satış miktarla-
rını görüyoruz. Yoğurt, 1931’de 82 bin kilogram, 1936’da 153 
bin kilogram. Peynir rakamları da diğer tarafta. Şarapçılık, 1931 
yılında 2591 litre, 1936 yılında 75.809 litre. Bugün gördüğümüz 
destek hizmetlerini gören Çiftlik Atölyesi’nde İş Bankası bahçe 
duvarlarının demirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin duvar 
demirleri, Maliye Vekaleti’nin duvar demirleri o devirde yapıl-
mıştır. Bira fabrikası Atatürk Orman Çiftliği’nin en önemli gelir-
lerindendir. 1933 yılında kurulduktan sonra 1934 yılında 51.081, 
1937 yılında da 442.294 litre satış gerçekleştirilmiş. İkinci bira 
fabrikası da 1937 yılında kurulmuştur. Ulu Önder Atatürk ile İs-
met İnönü arasında geniş tartışmalara sebep olan ve kalp kırma-
lara kadar varan münakaşalar bunun yüzünden olmuştur. Bunun 
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ayrıntıları bende var, bilgi talebinde olanlara bunları doküman 
olarak verebilirim. 

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Necdet 
Bey, çok özür dilerim, biraz toparlamanız mümkün mü acaba?

NECDET TOPÇUOĞLU : İkinci sözü almayacağım bunu bitirelim 
isterseniz.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Tamam 
öyle yapalım.

NECDET TOPÇUOĞLU : Atatürk Orman Çiftliği’nin 12 yıllık kar-
zarar durumu burada görülüyor. Sadece 1927 yılında bir zarar 
var, 1937 yılında 109.668 Lira kâr yapmış ve 1929 krizi dikkate 
alınırsa Çiftlik’in ne kadar rasyonel idare edildiğinin görülecektir. 

Hazine’ye bağış ve sonrasına bakacak olursak: 1927 yılında Ulu 
Önder, Çiftlik’i Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağışlamayı düşünü-
yor fakat sonradan vazgeçiyor. Konuşmacıların bahsettiği tek 
mirasçısı Makbule Atadan Hanımefendi’dir. 1933 yılında 2307 
sayılı Kanun çıkarılarak, Atatürk’ün bütün gayrimenkulleri Me-
deni Kanun’un 452. maddesinin dışarısına çıkarılıyor. Daha sonra 
11.06.1937 tarihinde de bir bağış mektubu ile bütün çiftliklerini 
Hazine’ye bağışlıyor. Başvekalete diye biraz önce konuşmacı-
larımızın da bahsettiği bağış mektubunu da siteye koyacağız, o 
zaman meraklıları okuyup, inceleyebiliriler. Evet, 1 Ocak 1931 
tarihli devir bilançosunu, bizim üstatlar bu konuda daha iyi fikir 
beyan ederler onun için ayrıntısına girmeyeceğim, onu da site-
den görebilirler. 

Atatürk’ten sonra tarımsal faaliyetlere gelince: 1950 yılından 
bazı kesitler aldık. Ankara Çayı boyunca su temiz aktığı için sebze 
üretimi yapılıyor. 1950 ile 1953 arasında ne kadar sebze üretilip 
de Ankara piyasasına satıldığı bu çizelgede görülüyor. Üretilen 
süt miktarlarını gösteren çizelge ve 1950-1953 arasında şarap 
üretimini gösteren çizelge de budur. Atatürk Orman Çiftliği’nin 
parlak dönemi bira fabrikasının TEKEL’e devredilmesi ve devle-
te geçmesinden sonra sona ermeye başlıyor, buradaki kâr-zarar 
oranları gösteriliyor. 1947 yılında en düşük, sadece 1953 yılında 
kâr ediyor diğer bütün yıllarda zarar ediyor. Arazi kayıpları baş-
lıyor. Çiftlik, Devlet Ziraat İşletmeleri’nin eline geçtikten sonra 
çeşitli arazi talepleri söz konusu, bu çizelgede bunların hepsi var, 
kullanım yerleri de dâhil. Ve sonuçta 7422 dönüm arazi, Çiftlik 
Ziraat İşletmeleri’nin elinde iken kayboluyor. Sonra 1950 yılın-
da kanun çıkıyor ve deniliyor ki: ‘’Atatürk Orman Çiftliği arazileri 
elden gidiyor bari bu işi kanunla verilir hale getirelim.’’ Kanunla 
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verilmesi engel gibi düşünülürken sanki kanunla verilmesi kolay 
bir anlayışmış gibi değerlendiriliyor ve Atatürk Orman Çiftliği 
arazilerinin hangi yıllarda, hangi hükümetler döneminde, han-
gi kanunlarla verildiği bu çizelgede görülüyor. Yasaların sayıları 
burada, hangi hükümetler döneminde verildiği burada ve Adnan 
Menderes Hükümetleri döneminde 11 bin dönümü aşkın bir 
arazi kanunlarla veriliyor. Ve Atatürk Orman Çiftliği arazi varlığı 
2006 yılı itibariyle metrekaresi ne kadar doğrudur bilemiyorum 
ama 33. 351 dekar, satılan arazilerin miktarı da 22.119 dekardır. 
Evet 2006 yılı itibariyle birkaç çizelge vardı Sayın Başkan izniniz 
olursa onları da takdim edip, bitireyim.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Buyrun.

NECDET TOPÇUOĞLU : Ve Atatürk Orman Çiftliği’nin haritası. 
Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurası hayvanat bahçesi, süt 
fabrikası, şu gördüğünüz boydan boya gelen kısım Ankara Çayı 
eskiden tarımın ve sebzeciliğin üretiminin yapıldığı temiz alan-
lar. Fakat şimdi zehir akıyor bu dereden. Burası Çakırlar Mevkii, 
şurası Dolapdere, şurası da Batıkent’teki Haydar Aliyev Orma-
nı. Burası ağaçlandırılmış durumda, Sayın Güldaş’a çok teşekkür 
ediyoruz, burası ilerde çok güzel bir orman olacak ama şu anda 
da belediyenin, yine hocaların belirttiği bir yaklaşımıyla, Haydar 
Aliyev Parkı yapılarak ortadan bölünmüş durumda ilerde beledi-
yeye devredilmek üzere. 

KATILIMCI : (mikrofonsuz)

NECDET TOPÇUOĞLU : Hipodromun olduğu saha. Ve bu harita 
üzerinde şehir plancısı arkadaşlarım eğer istifade etmek isterler-
se ben de geniş bilgiler de var, onları da kendilerine aktaracağım 
ama bundan sonra önemi var mı, yok mu bu hadiseden sonra 
tartışılır. Atatürk Orman Çiftliği’nin arazi varlığına ilişkin şu ra-
kamlara hemen bir göz atalım. Kültür altı arazisi 10 bin dekarın 
üzerinde. İşgâl altındaki araziler, bu rakam dikkat çekici, bütün 
Atatürk Orman Çiftliği yağmalandı, gitti, öldü, bitti denilen, bir 
sürü spekülasyon yapılan rakam şu: 750 dönüm. Biraz önce gös-
terdiğim 22 bin dönümün hepsi resmi işgaller, hepsi yasalarla 
verilmiş. Yasalarla verilmeyen, yani çiftlik yöneticileri koruyama-
dılar, edemediler, hepsi suçlular, sattılar denilen rakamın hepsi 
bu! Bunun da hepsi mahkemelere intikal etmiş durumda, hiç 
kimsenin yasaların dışında bir işgali de söz konusu değil. 2006 
yılı itibariyle Atatürk Orman Çiftliği’nin bitkisel üretimini gös-
teren çizelge, bunu da meraklıları izleyebilirler. Ve bağ-bahçe 
faaliyetleri, fidan hareketlerinin hepsi burada var onu izleyebi-
lirler. Sponsor kuruluşlara ağaçlandırılmak üzere verildi. Fakat 
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bunların birçoğu başarısızdır, bunu da ifade etmek isterim. Diki-
yorlar ondan sonra, dikmek kolay ama yetiştirmek çok zor. Belki 
25 katı kadar bir fidan bedeli, 250 kadar yetiştirme ve koruma 
bedeli var. Hayvancılık faaliyetlerinin şimdiki durumuna gelince, 
hayvancılığın bizim denetimlerimiz açısından performans kriter-
lerinin gösterilmesinin de çizelgeleri vardır, meraklıları inceleye-
bilirler. Hayvanat bahçesinin giriş-çıkışları rakamlar itibariyle ve 
süt fabrikasının göstergeleri, şarap fabrikasının son 2005 yılı gös-
tergeleri mevcuttur. Evet ürünlerin maliyetleri, bu da şu kısımda 
verilmiş meraklıları bunu da buradan faydalanıp izleyebilirler. 

Atatürk Orman Çiftliği’nin son beş yıllık kâr-zarar durumuna ba-
kacak olursak burada görüldüğü gibi 2001 yılından itibaren hep 
kâr, hem de büyük bir kâr vardır. Yalnız Atatürk döneminden 
farklı olarak bu kârların çok büyük kısımları kira gelirlerindendir. 
Fakat Atatürk zamanındaki gelirleri asli faaliyetlerdendir. Evet 
5524 sayılı Kanun ile 5659 sayılı Kanuna bir madde eklendi ve 
Büyükşehir Belediyesi’ne koruma nazım imar planının hazırlama 
yetkisi verildi, yol, meydan, alt geçit, üst geçit, intifa hakkı tesisi 
yapıldı. Ona da imar planındaki hayvanat bahçesinde belirtti-
ğiniz gibi intifa hakkı tesisi yapıldı. İmar uygulamalarında çıkan 
tartışmalar, bu Batıkent olayındaki arazi zıtlaşmalarının bununla 
halledilmesi için muhalefetle anlaşıldı. Şimdi intifa hakkı tesisle-
rin dışında, geri kalan bütün arazilerde gelecekte belediye hiz-
metlerinde kullanılmak üzere imar planına işlenir. Yani Atatürk 
Orman Çiftliği’nin bugünkü alacaklarını Sayın Gökçek aldı bun-
dan sonrasına da ipotek koydu. Şimdi bu çerçevede bu hazırla-
nan planın adı bence koruma nazım imar planı değil, “geleceğe 
yönelik yok etme nazım imar planı” olarak adlandırılabilir.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Sayın 
Topçuoğlu’na teşekkür ederiz.

NECDET TOPÇUOĞLU : Hemen bitireceğim. Bir dakika sonra bi-
tiyor. Meclis’te yıllarca Atatürk Orman Çiftliği arazisi kent bütün-
lüğü içerisinde kullanılması sıkıntılı duruma gelen bir arazi olarak 
algılandı. Buna ben dersem ki şöyle kullanılsın, şahsi görüşüm 
olur. Herhangi bir panelistte derse ki böyle kullanılsın şahsi gö-
rüş olur. Meclis’e taşıdığımız öneri ile Cumhurbaşkanlığı, Başba-
kanlık buradaki gördüğünüz bütün kurumların temsilcilerinin or-
tak katılımı ile bu arazinin nasıl kullanılacağına karar verildikten 
sonra koruma nazım imar planının yapılmasını dile getirmiştik, 
Sayın Gökçek şiddetle buna karşı çıktı. Çünkü hiç kimseye sor-
madan hatta Atatürk Orman Çiftliği Müdürü’ne bile sormadan 
-buradaki müdürler beni bağışlasınlar şimdiki müdürün misyonu 
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da teslim ve devir misyonudur. O teslim ve devride yaptıktan 
sonra zaten işi de bitecektir- bir takım girişimlerde bulunmuştur. 
1937 yılından bu yana Atatürk Orman Çiftliği 55 bin dekardan 
fazla olan arazi varlığı 33.351 dekara geriledi. Kanaatimce sebebi 
ne olursa olsun Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin elden çıkarıl-
ması, Atatürk’ün ölümü ile onun düşünce ve devrimlerine karşı 
kendini gösteren reaksiyonun somutlaşmış bir örneği olarak al-
gılanmaktadır. Evet sabırlarınız için teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Çok teşek-
kür ederiz. Muazzam bir istatistik çalışması, yayınlanırsa herkes 
mutlaka faydalanacaktır. Süremizi bir hayli aştık, ara vermemiz 
de gerekiyor. Eğer değerli konuklar uygun görürse son sözle-
ri alalım. Ondan sonra takdiri sizlere bırakacağım. İkinci bölüm 
sonuna kalmak istemeyenler için hemen soru-cevap bölümüne 
geçebiliriz. Yani son bir söz daha yoksa eğer aradan bir 10 dakika 
daha çalarak soru-cevaba kısmına geçelim, ama ondan önce Hü-
lagü Bey buyurun.

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN : Ben Sayın Topçuoğlu’na teşekkür 
ediyorum. Güzel, anahtar kavramları özetlediler. Atatürk’ün 
zoru başarmak konusu Kurtuluş Savaşı’nın da Çiftlik’in de konu-
sudur. Aslında ikisi arasında da bir koşutluk var, onu düşünce 
olarak insan hakikaten hissediyor. Topçuoğlu onu belirtti. İkinci 
söylediği önemliydi: Çiftlik’in esas işlevi tarımdır. Şimdi ben Sayın 
Baykan Hocam’ı tenzih ediyorum, ceviz veya herhangi bir tarım 
ürünü teknolojiden, ancak teknoloji kendisine hizmet ediyorsa 
daha değersizdir. Aksi halde kaman cevizi de olabilir, badem de 
olabilir ama fişek fabrikası olamaz! Ben bunu söylüyorum. Ka-
man cevizi, fişek fabrikasından önemlidir. Nasıl ki, bize bir ta-
kım illüzyonlar veriliyorsa; Adapazarı Ovası’nda Toyota fabrikası, 
patatesten önemlidir gibi, buna inanmıyorum. Dolayısıyla ben 
aynı fikrimi savunuyorum ancak teknoloji bugünkü evrede eko-
teknoloji olarak Atatürk Orman Çiftliği’nde yerini alarak kent ta-
rımı ile bütünleşmelidir. Bakınız bu kavramları kullanacağız: eko-
teknoloji, kent tarımı ve arge, ileri tarımsal sanayi kuruluşları. 
İşte bu bütünlükle Atatürk Orman Çiftliği teknolojisi olur yoksa 
ben bunun dışındaki bir teknolojinin de Atatürk Orman Çiftliği’ne 
gelmesini isteyen birisi değilim. Keşke Başkent’in Büyükşehir Be-
lediyesi tarım teknoparkını orada yerleştirebilirse, ben koruma 
planı görüşmeleri sırasında hem kent tarımını söyledim, hem de 
tarım teknoparkını burada kurunuz dedim. Çiftlik’in bölge parkı-
na ihtiyacı yoktur, tarım teknoparkına ihtiyacı vardır.Bunda ısrar 
ediyorum onu da söylemek istiyorum. Şimdi müsaade ederseniz 
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hemen belirli kavramları vereyim size. Kullanımları geçiyorum, 
mevcut ve gelecekteki kullanımlara göre baktığımızda plan, bu 
odaktan yani tarımsal gelişim odağından ayrılmakta. Tarımsal 
gelişimin ikinci rolü şudur: yeni kavramlar var, eko-kent formları 
gibi. Eko-kent formlarında siz yeşil kamalardan yararlanırsınız, 
yeşil kamalar ise yine onu da yineliyorum. Sayın Topçuoğlu’na 
da teşekkür ediyorum çünkü ağaçlama ile sadece ve sadece ha-
tıra ormanı olmaz, yenilebilir ekoloji kavramını mutlaka göz önü-
ne almalıyız. Üretken ekoloji dediğimiz bu olguya göre ağaçlama 
alanlarının dahi kararının meyve korulukları haline dönüştürül-
mesi gerektiğini ben buradan bir ilk sav olarak ileri sürüyorum. 
Dolayısıyla planın o kısmının da gözden geçirilmesi gerekmekte-
dir. Şurada bir şey vardı onu size hemen takdim edeyim. Müsaa-
de ederseniz son bir şeyi vereceğim. 

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Tabii bu-
yurun.

NECDET TOPÇUOĞLU : Hülagü Hoca ile aynı mealde olduğu için 
belirtmek istiyorum. Şimdi bahsettikleri husus agro-forestry yani 
tarım ormancılığı. Tarım ormancılığı dünyadaki büyük metropol-
lerde bu tür alanların nasıl kullanılacağı yolunda uygulanan bir 
yöntemdir. Dünyanın bir çok metropolünde kent içi tarım or-
mancılığı uygulamaları, kapama ceviz bahçeleri, kapama elma 
bahçeleri, kapama armut bahçeleri, kapama akasya ormanları 
şeklindedir. Bugünkü ağaçlandırma tamamen yanlıştır, üstüne 
basa basa söylüyorum, Meclis’te de söyledim yine de söylüyo-
rum milletin parası çarçur edilmiştir. Çamda ısrar edersiniz bora 
dayanıyor ileride 15-20 yıl sonra kuruyor. 15-20 yıl vadeyle kent 
yeşillendirilemez! Ve toprak tahlilleri yapılmalı, 15-20 metre de-
rinlikten bu toprak yapısına uygun ağaçlandırma yapılmalıdır. 
Dişbudak gibi, Akçaağaç gibi, iğde gibi, akasya gibi bu tür orman-
lar yapılmalı. Aksi takdirde topografyası yapılmadan, alt yapı su, 
elektrik tesisleri kurulmadan, amilajman planları yapılmadan 
yapılan bütün ağaçlandırmaların tamamı israftır, ziyandır. Ve 
bugün de 11 dönüm araziye Orman Bakanlığı ile bir protokol 
çerçevesinde ağaçlandırma yapılmıştır, bahsettiğimiz o yerlerin 
tamamına da hayvanat bahçesi yapılmak üzere belediye intifa 
hakkı tesisi verilmiştir. Bunun adı milletle alay etmektir, milletin 
parasını çarçur etmektir. Ben saygılar sunuyorum, araya girdim 
kusura bakmayın.

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN : Hayır gayet güzel oldu ben teşek-
kür ediyorum. Şimdi hemen bununla Sayın Başkan bitiriyorum 
ben. Şimdi vizyon konusunu elden bırakmamız gerekir. Evet An-
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kara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bu planı kabul 
etmiştir. Hangi gerekçe ile kabul etmiştir açıklasınlar! Kültür ve 
tabiat varlıklarına saygısızlık edilmemesi lazım, Atatürk Orman 
Çiftliği en büyük kültür ve tabiat varlıklarından birisidir. Bu pla-
nın tekrar yapılması gerekliliğini ileri sürerek şunları söyleyece-
ğim: birincisi, çağdaş tarım ve tarımsal sanayinin gelişimine katkı 
sağlamayı amaçlayan bir model kurum olarak yapılandırılan Ata-
türk Orman Çiftliği yine bir model kurum olarak ekolojik gelişme 
evremizde sürdürülebilir gelişmede tüm Türkiye’ye örnek olmak 
üzere yerini almalıdır. AOÇ için bir fırsattır bu. 

Eko-teknoloji enstitüleri, biyoteknoloji çevre, tarım, gıda tekno-
lojileri bunların uygulama ve deneyim alanları ile Atatürk Orman 
Çiftlik’inin koruma-kullanma dengesinin denge noktası oluştu-
rulmalıdır. Yani Atatürk Orman Çiftliği geleceğin en önemli sa-
nayisi olan tarımsal sanayinin teknoparkı olarak Türkiye’de ile-
rici rolünü Büyükşehir Belediyesi eliyle üstlenebilme imkânına 
sahipken, bu bir fırsatken hayvanat bahçesiyle burası beyhude 
nasıl harcanır ben anlayamıyorum. Böyle bir tarım teknoparkı 
Ankara ve Anadolu ekonomisine önemli bilimsel ve teknolojik 
katkı sağlayabilecektir. 

Tarımsal üretim ve deney alanları, bilimsel araştırma ve uygula-
ma ile çağdaş organik tarımcılık organik tarım ürünleri üç-dört 
misli fiyat ediyor, sitelere girenler zaten ziraatçılarımız bunun 
farkında, organik tarımcılık tarımsal gelişmede araştırma merke-
zi ve model olan uygulamalı çalışmalar AOÇ’yi Ankara’da önemli 
ekonomik girdi ve başkente yakışır bir prestij durumuna getirir. 
Büyükşehir Belediyesi bu prestiji elde etmeye çalışsın.

Ankara’nın geometrik merkez aksında yer alan, Ankara’nın ye-
şil omurgasıdır. Bu Hatip Çayı ile Ankara Çayı bileşkeleri ile ve 
bunun çevreleri Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında göze çarp-
mıştır. Gençlik Parkı’ndan itibaren başlayan bu aks aslında Bent 
Deresi’nden başlamaktaydı ama o kısmı beyhude yere harcandı. 

Şimdi Gençlik Parkı da bir kültür aksı başlangıç noktası olarak bu 
yeşil omurganın birincil noktası durumundadır, Gençlik Parkı’nı 
da mutlaka tartışmalıyız nereye gittiği belli değil. Ama Ankara’nın 
yeşil omurgası olarak AOÇ safari park ya da hayvanat bahçesi 
odaklı değildir. Ha bunlar yapılmayacak mı? Elbette hayvanat 
bahçesi geliştirilmeli, küçük eğitim amaçlı, safari parkların küçük-
leri var özel arazilerde kurulan, bunlar elbette ki düşünülebilir. 
Atatürk Orman Çiftliği’nin birinci odağı tarım ve tarımsal sanayiye 
dayalı eko-teknoloji ile yoğrulmuş olan bir teknopark olmalıdır.
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Tüm yapılaşmalar buna göre endekslenmelidir. Atatürk Orman 
Çiftliği nazım imar planında yapılaşmayla ilgili hiçbir kayıta yer 
verilmemiştir, plan notlarında yoktur, bunun daha sonraki plan-
lara bırakılması bir tehlikeyi işaret etmektedir. İkincisi; birinci 
odak tarım teknoparkı çevresinde tarımsal üretim, organik tarı-
mın geliştirilmesi Ankara’ya üretici-tüketici dengesini sağlarken 
tüm Anadolu’ya önderlik etmesi, ikinci odak; rekreasyon odağı-
dır. Tarım teknoparkı ve tarım üretim alanlarına uyuşacak şekil-
de tüm Ankaralıya açılacak bisiklet yollarından koşu parkurları-
na, atlı spor alanlarından golf sahalarına kadar siz kalan arazileri 
kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Çiftlik planında getirilen “olimpiyat 
köyü” kavramı hatalı bir kavramdır, olimpiyatlar İstanbul’a ve-
rilmedi ki Ankara’ya verilsin. Kaldı ki olimpiyatlar verilirse su 
yüzeyi gerektirir, su yüzeyi de Gölbaşı’nda mevcuttur. ODTÜ ile 
anlaşılarak Eymir ve Mogan Gölü ile olimpiyat köyü ancak orada 
tesis edilebilir. Ancak olimpiyat köyü olarak kararlaştırılan alan-
da Ankara’nın nesi eksiktir? Ankara’nın 50 bin kişilik stadyumu 
yoktur. Hipodrom Batıkent’in batısındadır şu anda yeni hipod-
rom dolayısıyla yeni hipodromdan itibaren karar getirilen alanda 
50 bin kişilik stadyum dahil olmak üzere tüm spor tesislerinin 
örgütlenebileceği dolayısıyla Ankara Gücü ve Gençler Birliği gibi 
Atlıspor gibi şu anda Çiftlik arazisini yıllık kiralayan kuruluşların 
taşınabileceği bir yer vardır.

 Büyükşehir Belediyemiz aslında o avantajını da kullanmalıdır, 
orada Ankara Spor’a da, Ankara Gücü’ne de, Gençler Birliği’ne 
de diğer takımlara da yerlerini ayırarak bir spor kompleksi orada 
oluşturulabilinir stadyum ile beraber. Bu ikinci odaktır. Üçüncü 
odak; tüm Ankara için ekolojik kent formunun yapılandırılması-
na katkı sağlayacak olan yeşil omurganın tarım, tarımsal sana-
yi ve rekreasyon alanlarının bütünlüğü içinde savunulmasıdır. 
Ancak öncelik sırasına koyuyoruz bunları yani birincisi tarım ve 
tarım teknoparkı, ikincisi rekreasyon, üçüncüsü buna göre ye-
şil omurganın kent formu içinde yapısal planın yasallaştırılarak 
bunun içine monte edilmesi gerekiyor, dördüncü odak da tüm 
Ankara’nın sosyal bütünleşmesini sağlayabilecek olan bir takım 
yapılaşmalara gidilebilinmesidir. Bunun dışında biraz önce de-
ğerli konuşmacıların bahsettiği farklı yapılaşmalar, işte büyük 
mağaza zincirleri veya herhangi bir şekilde sanayi tesisleri kesin-
likle buraya getirilmemelidir. Fişek fabrikası, Türk Traktör Fabri-
kası, Güvercinlik Havaalanı gibi alanların bu saha dışına taşına-
rak biraz önce söylediğim öncelik sırasına göre tüm bu arazilerin 
değerlendirilmesi gerekir, bunlara başka bir yer gösterilebilir. 
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Ben Adapazarı’nda halen patatesin Toyota’dan önemli olduğuna 
inanan birisiyim. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Efendim 
tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz, süremizi bir hayli aştık. Eğer 
varsa çok kısa bir iki tane soru alalım daha sonra arada değer-
li katılımcılarla görüşmek isteyen kişiler görüşebilirler. Öğleden 
sonraki oturumun süresinden de çalmak istemiyorum, planları-
mız da çok fazla sarkmasın. Mikrofonunuz mevcut değil mi? Bu-
yurun.

KATILIMCI / AV. SELAMİ YÜCEL: Ben Ankara Barosu avukatların-
da Selami Yücel. Bu konuda ben bir yazı hazırladım, gerekli mer-
cilere de gönderdim ve Internet’te de yayınladım, Google’dan 
girilirse detayı da açıklanabilir. Panele katılanlar iki konuya 
değinmediler, bunun sebebini soracaktım. Bir tanesi Ankara 
Çayı’nın ıslahı meselesi çünkü bu devir yasasına göre Ankara 
Çayı’nın ıslah edilmesi gerekiyor. Eğer o Ankara Çayı ıslah edil-
mezse bu çevre hukuku ile alakalıdır. Ve Ankara’daki yer altı su-
larının Ankara Çayı ile bağlantısını kurup, debisinin arttırılması 
ve kirletilmesinin engellenmesi ile şeffaf ve temiz bir su bırakıla-
bilir şeklinde düşünüyorum. Ve ikincisi rüzgar dolaşımı meselesi. 
Eğer o alanda yapılaşma olursa rüzgar dolaşımı engellenecek ve 
büyük oranda bir hava kirliliği olacaktır. Bu bakımdan bu iki ko-
nuyu neden gündeme getirmediler konuşmacılar? Bunu sormak 
istiyordum. Diğer konularda zaten halka açık olması ve kamuya 
yararlı olması meselesi de……….

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Selami Bey 
sorunuzu kime yöneltiyorsunuz?

KATILIMCI / AV. SELAMİ YÜCEL : Valla mesela Hülagü Bey ola-
bilir, Yalçın Bey olabilir. Yani bu çok önemli mesele. Ankara Çayı 
ıslah edilmeden zaten Çiftlik olmaz. Yani niye böyle yüzeysel ge-
çildi ben onu anlayamadım. Teşekkür ediyorum.

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN : Kısaca ben hemen şeyi söyleyeyim, 
Ankara Çayı ile ilgili Çevre Mühendisleri Odası’nda daha çok bilgi 
vardır, öyle tahmin ediyorum. Şimdi arıtma tesisi, Ankara Çayı ile 
ilgili arıtma tesisi, Çay’ın tabi ki akışı, döküldüğü alana doğru batıda 
yapılmıştır. Dolayısıyla Ankara Çayı, Ankara içinden kirli geçmekte-
dir. İncesu ve Hatip’te yine kirlenmektedir. Şimdi aslında Ankara 
Çayı Ankara kanalizasyonu oldu, diğerleri de. Şimdi eğer ASKİ ile 
görüşme yaparsanız, ASKİ diyecek ki; “En büyük kolektörlerimiz 
bunlar.” Yani onu söyleyeyim. Benim birinci söyleyeceğim bu. 

KATILIMCI / AV. SELAMİ YÜCEL : Ankara Çayı konusu da Ankara 
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için önemli bir sorun. Bu konuda önlem alınması gerekir. Bunun 
AOÇ’ye nasıl bir etkisi olacak?

DOÇ. DR. HÜLAGÜ KAPLAN : Evet. Yani siz tabii ki haklısınız böy-
le olması lazım ama ben sadece bildiğim şey, yani desteklemek 
için söylüyorum; Ankara Çayı ancak çıktıktan sonra arıtma tesisi 
var, halbuki Ankara’ya girmeden önce de bu tesisin yapılması la-
zım. Ha neden yapılmıyor? Efendim burada çevre ekonomisinin 
önüne mikro ekonomi geçiyor yani firma ekonomisi. Bu nedir? 
Yani siz bir tesisi pahalı kuracaksanız bugünkü durumunda ida-
me ettirirsiniz, sürdürürsünüz. Şimdi ASKİ’nin en büyük kolek-
törleri bunlarsa, ASKİ niye yatırım yapsın? Tabii bize göre yatırım 
yapması lazım öyle tahmin ediyorum pek çok izleyici bu yatırı-
mın yapılmasının, bu çayların temizlenmesinin ana kolektörlerin 
bunların nerede olacaksa monte edilmesinin gerektiği görüşün-
dedir ama bunu yapacak olan yine Büyükşehir Belediyemizdir, 
birincisi buydu benim söyleyeceğim. İkincisi; Ankara Çayı’nın 
ıslahı şimdi orada kanunda o ayrıntılar var onlara girmedik tabii 
çünkü süre çok az, başkan da sıkıştırıp duruyor bizi hani hemen 
bitirin diye onun için giremedik. Ancak ıslahtan belediyelerimi-
zin anladığını da değiştirmesi gerekir. Şimdi dere ıslahından be-
lediyelerimiz iki şey anlıyor: sağlam anlayışları şu, derenin üstü-
nü kapatırsın biter her şey! Sel geldiği zaman farkına varıyor ne 
yaptığının. Şimdi anlayışları bu. İkinci anlayışları da bunu beton 
kanala alırsanız ıslah edilmiş olur! Bu ikisinin de ıslah olmadığını 
da anlatmamız lazım. Ben teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Teşekkür 
ederiz. Buyurun. Çok kısa alabilirsek Necdet Bey.

NECDET TOPÇUOĞLU : Sayın Başkan, Sayın Kaplan zaten geniş 
bir şekilde izah ettiler. Ben bir-iki hususa dikkat çekmek istiyo-
rum. Bu 5224 sayılı Kanun ile getirilen ek maddenin ilk şeklin-
de dere ıslahı yoktu. Biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
Bütçe Komisyonu Alt Komisyonu’na ısrarla koydurduk. Şimdi 
Ankara’nın en büyük sorunlarından biri bu dere, bu dereden ze-
hir akıyor ve ağır metaller akıyor. Bu dereden sulanan topraklar-
da 24.5 kilogram ile 48.5 kilogram P2O5 var. Normal toprakta 
2.5 kilogram olması gerekirken burada 24 kilogram ile 48.5 ki-
logram. Sayın müdürümüzde burada, Toprak Gübre Araştırma 
Enstitüsü’ne tahlillerini yaptırttı ve neticede bu rapor olarak da 
elimizde var. Diğer taraftan bu zehirli atıklarla akan Çay’dan, ha-
len dikkat çekilmesi gereken nokta bu belediyenin bir an evvel 
bu Çay’dan, Ankara Çayı’ndan sulama yapılarak üretilen sebze-
lerin yenilmesini yasaklamalı. Çünkü bu ağır metaller sebzeye 
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de geçiyor, gıda zincirine de geçiyor. Hatta buradan yetiştirilen 
yoncalar ve yem bitkilerle de hayvan beslenmemelidir. Derhal 
bunun belediye tarafından ve yetkililer tarafından durdurulması 
lazım. Biz bunu raporlarımızla KİT komisyonuna da Büyük Millet 
Meclisi’ne de taşıdık. Ama duyarlılık o kadar yetersiz ki, konuşul-
du ve orada kaldı. Arzım bundan ibaret teşekkür ederim Sayın 
Başkan.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Efendim 
son bir soru daha alalım.Yalnız çok kısa rica edeceğim bir hayli 
aştık süremizi, sıkıntı yaşıyorum. Buyurun efendim, mikrofonu 
alın lütfen.

KATILIMCI / GÜLTEKİN SÖYLEMEZOĞLU : Sayın sunuculara te-
şekkür ederim. Ben Gültekin Söylemezoğlu, emekli ziraat yük-
sek mühendisiyim. Şimdi 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 
100. yılını kutlanması nedeniyle yürürlüğe giren 2302 sayılı ka-
nun, Atatürk’ün 100. doğum yılının kutlanması ve Atatürk Kültür 
Merkezi kurulması hakkındaki kanundur, halen yürürlüktedir. Ve 
bu kanunun amaç ve görevleri için Cumhurbaşkanımız nezdinde 
Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, ilgili bakanlar Atatürk Kültür, 
Dil Tarih Yüksek Kurumu’nun üye olduğu kurul halen görevdedir. 
Bu kurul Atatürk Orman Çiftliği’ni de Atatürk Kültür Merkezi ala-
nına dahil etmiştir. Atatürk Kültür Merkezi alanı 1. derecede sit 
alanıdır. Şimdi bu kanun ve bu kanunun amacının gerçekleştiril-
mesi için milli komiteye tevdi edilen görevlerin icrası bakımından 
meselenin ele alınması gerekmektedir. Bu son çıkartılan kanun 
çok sınırlı ve gereksizdir. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği artık türk 
tarihine, Cumhuriyet tarihine, Başkent Ankara’nın özgün ve ni-
teliklerine göre planlanmalı ve düzenlemeli, uygulanmalıdır. Bu 
hususta, 1998 yılında Milli Komite’ye benim de imzam bulunan 
bir teklifte bulunduk. Şu var; Atatürk’ün evrensel kimlik ve kişiliği 
Birleşmiş Milletler UNESCO teşkilatı tarafından tespit edilmiş ve 
tüm dünyaya, insanlığa ilan edilmiştir. O halde buraya ‘’Evrensel 
Atatürk doğa, kültür ve sanat alanı.’’ denmelidir. Burada Atatürk 
doğa, kültür ve sanat bilimtayı (akademisi) kurulmalıdır, gibi tek-
liflerimiz oldu. Gündeme alındı, 9. maddesiydi. Bize bildirildi şi-
fahen ama başkanlık eden o zamanki Cumhurbaşkanımız Süley-
man Demirel Bey o maddeye gelindiğinde “Bu siyaset kokuyor.” 
dedi, görüştürtmedi. Şimdi bunların, bu açıdan ve bu çaptan ele 
alınması zorunludur, bütün toplum kuruluşlarımız buna eğilme-
lidir. Bir diğer husus fikir ve öneri benimdi; Atatürk doğa, kültür 
ve sanat şöleni kabul edildi, toplum kuruluşlarımız tarafından 
1998’den beri 6.sı dahil yapıldı, 11 Haziran’da uygun görürseniz 
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bunları da sizlerle, mimar ve mühendis odaları ile birlikte bunu 
yeniden yapalım ve bunu ülke ölçeğinde yaygınlaştıralım. Bir 
teklifimiz de buydu. Şimdi 13 Haziran 1937 günü –bitiriyorum- 
Atatürk’ün baş yazısından iki gün sonra Başbakan İsmet Paşa’ya 
bir mektubu var, orada son tümcesi şöyle bitiyor: “Söz konusu 
olan armağan, yüksek Türk Ulusu’na benim asıl vermeyi düşün-
düğüm armağan karşısında hiçbir değer taşımaz. Ben gerektiği 
zaman en büyük armağanım olmak üzere Türk Ulusu’na canımı 
vereceğim.” Bunu diyen Atatürk, Atatürk Orman Çiftliği ürünle-
rinden Çankaya’ya gönderilen ürünlerin kuruşunu dahi ödemiş-
tir. Teşekkür ederim, saygılarımla.

OTURUM BAŞKANI / AV. EMRE BATURAY ALTINOK : Efendim 
teşekkür ederiz. Bir sorunun ötesinde görüşünüzü açıkladınız. 
Müsaade ederseniz araya girmek istiyorum. Daha fazla soru 
almayalım. Öğleden sonraki oturumda zaten Atatürk Orman 
Çiftliği koruma amaçlı nazım imar planı ayrıntılı olarak incelenip 
eleştirilecek. Bu konuda görüşlerinizi ikinci bölümde dinleyebili-
riz teşekkür ederiz ikinci bölümde görüşmek üzere.
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II.OTURUM

ZAFER ŞAHİN
TMMOB Şehir Plancıları Odası 

Ankara Şube Başkanı

GÖKHAN GÜNAYDIN
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı

YEŞİM UYSAL
TMMOB Mimarlar Odası 

Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

M. FEVZİ ÖZLÜER 
Ankara Barosu 

Kent ve Çevre Kurulu Başkan Yardımcısı 
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OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN TMMOB Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şube Başkanı : Atatürk Orman Çiftliği Panelimi-
zin II. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Yorucu bir ilk oturumdan 
sonra birazcık daha sivil toplum örgütlerinin, özellikle TMMOB’a 
bağlı meslek odalarının Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin süreçler-
de nasıl roller aldıkları, mücadele süreçlerini nasıl yürüttükleri, 
bu süreçlerin aslında yürümekte olan planlama süreci üzerinde 
nasıl etkiler yarattıklarını kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 
Bugün tabii ki çok farklı ve karmaşık boyutları olan bir konuyu 
ele alıyoruz. Sadece yasal süreç bile belki bir gün konuşulmayı 
hak edecek karmaşıklıkta. Dolayısıyla konunun bütün boyutlarını 
ele almamız mümkün olmayabilir ama buradaki dört odamızın, 
yaşamış oldukları deneyimlerin paylaşılması bile Atatürk Orman 
Çiftliği’nin geleceğinde yürütülecek mücadele süreçlerinin rota-
sını belirlemek açısından çok önemli olacak, diye düşünüyorum. 

Oturum başkanımızın burada bulunmaması sebebiyle yarı otu-
rum başkanı olarak ben konuşmayı yönlendirmeye çalışacağım. 
Şöyle bir şey yapmaya çalışalım; ben önce kısaca, Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şube Başkanı olarak, bizim şubemiz nasıl bir mü-
cadele yürütmeye çalıştı, planlama süreci ile bu sürecin ilişkisi 
nasıl oldu, bunu tarif etmeye çalışacağım. Ardından da Ziraat 
Mühendisleri Odası’ndan Gökhan arkadaşımız, Peyzaj Mimarla-
rı Odası’ndan Ayşegül arkadaşımız, Mimarlar Odası’ndan Yeşim 
arkadaşımız ve Ankara Barosu’ndan Fevzi arkadaşımız bizlere 
kendi yaşadıkları deneyimleri anlatacaklar. Sanırım bu deneyim-
lerin paylaşımı bazı kuramsal başlıkları gözden geçirmek kadar 
önemli. 

Birisi özel hayatımda bir diğeri ise Hrant Dink cinayetiyle ilgili 
olarak son günlerde heyecanlı ve beni derinden etkileyen gün-
lerden geçiyorum. İlginçtir, Hrant Dink konularımızla, planla-
mayla, kentsel sorunlarla belki çok ilgili değilmiş gibi görünse 
de kanatimce Hrant’ın rant kavgasından bağımsız bir gerçeklik 
olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Hrant’ın rant kavga-
sından bağımsız olmadığını “vurantın, krantın, alantın ve götü-
rentin” eksik olmadığı Ankara gerçekliğinde de görmek ve takip 
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etmek mümkün. “İnsan kendini yalnızca insanda tanır.” diyor 
Goethe. İnsanın kendini Ankara özelinde de eksilmemesi gere-
ken mekânlarda tanıdığına inanıyorum. Bir kentin içinde yaşa-
yan insanların yalnızca yakınlarını kaybederek değil mekânlarını 
kaybederek de eksildiklerine inanıyorum. Eksilen yalnızca Çiftlik 
dondurması, sütü, yoğurdu, lokantası, kokoreççisi değil, eksilen 
yalnızca anılar ve sararmış fotoğraflar da değil; eksilen, bir kentin 
dilindeki anlamın olanaklarından faydalanarak o kenti, o anıları, 
o yaşam alternatiflerini genişletme fırsatıdır diye düşünüyorum. 
Hayatın yalnızca içinde barınan dillerin olanaklarından faydala-
narak, o dilleri genişleterek konuşmakla da yaşanır kılınacağına 
inananlardanım. Kentlerin dilleri de mekânlar üzerinden kuru-
lur. O dilin harfleri ise o kentin kendi sesleri olan mekânlardır. 
Atatürk Orman Çiftliği, Güven Park, Kurtuluş Parkı, Abdi İpekçi 
Parkı Ankara Palas vesaire bu seslerden sayılabilir. Ankara’nın 
ise sesi kısılıyor. Mekânlar korunsa da seslerini kaybediyorlar. 
Baykan Hocamızın da anlattığı gibi, küreselleşen dünyaya ek-
lenme potansiyeline sahip bir dünya kenti olarak tanımlanan 
İstanbul karşısında Ankara tutunamamanın, eklenememenin 
sancılarını yaşamakta ve çok ciddi bir vakum içerisine düşmekte-
dir. Dünyayı fikirlerin değiştirdiğine inananlardanım, fikirler söy-
lendiğinde kendi başlarına siyasal mücadelenin aktörleri haline 
geliyorlar. Ardından da mekânlara ses veriyorlar. Tüm bu süreci 
biz, Cumhuriyet Tarihi boyunca Atatürk Orman Çiftliği üzerinden 
de görebiliriz. 

Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın siyasetle birlikte planlama 
süreci, Cumhuriyet Tarihi boyunca Çiftlik’in düştüğü durumları 
açıklamakta aslında yeterli doneleri de bize sağlıyor. Nasıl bir 
dönüşüm geçirdiğini özetle de olsa bir önceki oturumda ko-
nuşmacılar bizlerle paylaştılar. Ankara’nın ve Atatürk Orman 
Çiftliği’nin geçirdiği bu 80 küsur yıllık deneyimi belki üç başlıkta 
özetlemek mümkün. Birinci başlığa “ulus devletin kentleşmesi” 
dersek, burada yeni bir ulus kurmak için azmeden, bunun için 
çaba harcayan bir kadronun oluşturmaya çalıştığı mekânlardan, 
sadece mekanlardan değil süreçlerden bahsetmemiz müm-
kün. Ama bunun enerjisi, feri, kuvveti bir noktada kesildi. Ve 
1930’ların sonlarından başlayarak Ankara’nın barakalaşmaya, 
gecekondulaşmaya başladığını Atatürk Orman Çiftliği’nin de kan 
kaybetmeye, parçalanmaya, eksilmeye başladığını görüyoruz. 
Bir sonraki aşamayı belki “emeğin kentleşmesi” olarak adlan-
dırabiliriz. 1960’lardan itibaren başlayan bu dönemde, devletin 
daha bir kurumlaştığı, kurumsallaştığı, Türkiye’nin örgütlü emek 
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gücü ile yüz yüze geldiği bir ortamda devlet kuruluşlarının bu kez 
Atatürk Orman Çiftliği’ni parça parça paylaştığını görebiliyoruz. 
İçinden geçtiğimiz son 20-30 yıllık süreci ise belki “sermayenin 
kentleşmesi” olarak adlandırabiliriz. Burada ise mikro siyasal sü-
reçlerden, ahbap-çavuş ilişkilerinin yürüttüğü, bilimsellikle değil 
el yordamı ile ortaya çıkan, uzun vadeli düşünmeyi değil günü 
kurtarmayı hedefleyen, bir takım değerleri değil sadece pragma-
tik sonuçları ve kar güdüsünü amaçlayan bazı spekülatif hare-
ketlerden bahsetmenin mümkün olduğunu düşünüyorum ya da 
en azından bitirmek üzere olduğum doktora tezimde bunu iddia 
edeceğim.

Peki bunları size niye anlattım? Çünkü; bugün buraya gelirken 
Atatürk Orman Çiftliği üzerine yapılan koruma amaçlı nazım imar 
planının ayrıntılarını konuşmak istiyordum ama yaşadığım o iki 
olay bana biraz da kapalı kapılar arkasında yaşananların burada 
anlatılması gerektiğini hissettirdi ve bugün burada sizinle bunu 
paylaşmaya çalışacağım. Peki bu mikro siyasal süreçler bugün 
tartışılan koruma amaçlı imar planının oluşmasını ya da yasanın 
ortaya çıkmasını nasıl sağladı? 

2006 yılının yaz başında gazetecilerin bize ulaştırdığı bir takım 
duyumlarla Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin bir yasanın hazır-
lanmakta olduğunu, bir yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne verileceğini öğrendik. Tabii telaşlandık hemen, çünkü 
bu ne ilk ne de sondu. Atatürk Orman Çiftliği üzerine oynana 
oyunların sahneye konulduğu ne ilk ne de son perdeydi. Ayrıntı-
larını öğrenmeye çalıştık, uzun uğraşlardan sonra yasa teklifine 
ulaştık ve ilginç bir takım donelerle de karşılaştık. 

Ne gariptir ki yasa teklifi AKP Milletvekili Salih Kapusuz tarafın-
dan verilmişti. Ve Salih Kapusuz, Melih Gökçek ile Seul’e yaptığı 
bir gezinin arkasından bu teklifi vermeye karar vermişti. Ve ne 
ilginçtir ki 2000’lerin başında Kızılay yaya trafiğine kapatıldığında 
aynı Salih Kapusuz, Melih Gökçek’in bu tür çabalarına sonuna ka-
dar karşı çıkacağını iddia etmiş ve savunmuştu. Demek ki Seul’un 
havası, suyu böyle bir ittifakın, böyle bir ahbap-çavuş ilişkisinin, 
böyle bir mikro siyasal bir ilişkinin kurulması için çok elverişliy-
di. Yasa teklifi verildi ve bu teklif elimize geçer geçmez hemen 
çalışmalara başladık. Acaba bu yasa teklifi neler getiriyordu? Bu 
konuda kamuoyunu aydınlatmaya uğraştık. Yasa teklifi, bütün 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinin mülkiyetinin olmasa da kullan-
ma hakkının Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ve 
Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki alanın % 5’ini geçmeyecek ka-
dar olan kısmına kapalı yapı yapılmasına izin veriyordu. 
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Tabii bu yasa teklifinin ayrıntıları, bir yandan sadece % 5 değil, % 
30’lara varan bir kapalı yapının oluşmasının önün açıldığının, bir 
yandan da Atatürk Orman Çiftliği’nin başka bir orman çiftliğine 
dönüşeceğinin sinyallerini veriyordu bize. Bu anlamda hemen 
elimizdeki tüm bilgi birikimini bir araya getirerek, Odamız çer-
çevesindeki kaynakları kullanarak bir görüş oluşturduk. Bu görüş 
kapsamında da yasanın nasıl değişebileceği ve bu yasa teklifine 
karşı sunulabilecek alternatifleri oluşturduk. Mecliste çok uzun 
ve yorucu komisyon çalışmaları yapıldı. Bu komisyon çalışmala-
rında bir takım olaylar oldu, bunları da sizlerle paylaşmak iste-
rim. Gerçekten yasa görüşmelerinin ilk aşamalarında Cumhuri-
yet Halk Partisi bizimle yakından ilgilendi ve bize destekçi oldu. 
Bizim görüşlerimizi kullandı, görüşlerimizi meclis kürsülerinden 
seslendirdi. Ancak anlayamadığım bir şey var. Burada eğer ce-
vap verebilecek olanlar varsa buradan da sormak istiyorum. 

Ne olduysa Melih Gökçek, Sayın Deniz Baykal’dan bir randevu 
aldı, kopardı diyelim, ondan sonra oldu. Hemen onun randevu 
aldığını duyduktan sonra bizde bir randevu almak istedik ama 
bizim defalarca yaptığımız randevu taleplerimize karşılık veril-
medi. O randevudan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, AKP ile uz-
laşmaya gitme kararı aldı. Ancak gerek sivil toplum örgütlerinin 
ortaya koymuş oldukları tepki ve gerekse son yıllarda Ankara’da 
yapılmış olan en kalabalık yürüyüşlerinden biri olan, 1000 küsur 
kişinin katıldığı Atatürk Orman Çiftliği Yürüyüşü’nün ardından 
nerdeyse yasa teklifinin geri çekilmesi noktasına gelinmişken, 
böyle bir şeyin neden olduğunun bugün dahi kafamda soru işa-
reti olarak kaldığını ifade etmek isterim. Ardından yasa yürürlü-
ğe girdi, Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylandı. Tabii bütün 
bu aşamalarda Odamız çok yoğun çaba harcadı ve bu süreç içeri-
sinde acaba Atatürk Orman Çiftliği lehine bazı mevzileri kurtara-
bilir miyiz diye çabalar da harcadık ama sonuçta yasa yürürlüğe 
girdi ve yasa doğrultusunda uygulamalar başladı. 

Peki bu yasa ne getiriyordu? Kısaca şunu da ifade etmek lazım; 
yasa yürürlüğe girmeden önce, sonra ve bütün yasama süreci 
içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından, aslında Büyükşehir 
Belediyesi dememek lazım belki Başkan tarafından demek lazım 
çünkü Başkanın kendisi yürütüyor bu tür şeyleri, çok yoğun bir 
imaj ve propaganda çalışması yürütüldü ve bu çalışmada ifade 
edilen şuydu: “ Çıkan yasa ne olursa olsun aslında Başkan’ın 
istediği şey oluyor.” Maalesef böyle bir intiba yaratıldı. Bu in-
tibayı nereden anlıyorum? Yasa yürürlüğe girdikten aylar son-
ra bile önüme çıkan insanlar, “Ya kaptırdınız Atatürk Orman 
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Çiftliği’ni, Çiftlik’i yapılaşmaya açıyorlar, hepsini Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’ne verdiler” şeklinde serzenişlerini dile getirdi-
ler bana, ama böyle bir şey yoktu. Çünkü gerçekten de yasanın 
ilk haliyle ikinci hali arasında çok ciddi bir fark vardır. Yapılaş-
ma maddesi kaldırılmıştı, Atatürk Orman Çiftliği’nin bütününün 
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi değil sadece hayvanat 
bahçesinin şu anki mevcut arazisinin üzerinde intifa hakkı tesis 
edilmesi gibi bir madde konulmuştu. Belki de bir çok anlamda 
kabul edilebilir maddeler getirmekteydi. 

Peki bundan sonra ne oldu? Biz kamuoyunu bilinçlendirmek ve 
dört önemli hususu dile getirmek adına, basın açıklaması üzerine 
basın açıklaması, demeç üzerine demeç verdik. Bu dört önemli 
husus şu idi: yasanın Meclis sürecine, yasanın maddelerine ve 
ilgili mevzuata bakıldığında mevcut uygulamanın şöyle yürümesi 
gerekiyordu; öncelikle Ankara’nın bir üst ölçekli planının olması 
ve bu üst ölçekli planda, Atatürk Orman Çiftliği’ne nasıl bir ko-
num biçildiğinin, daha fazla parçalanmasının, içinden daha fazla 
ulaşım ve alt yapı hattı geçirilmesinin nasıl engelleneceğinin tarif 
edilmesi gerekiyordu. İkinci olarak bir koruma amaçlı imar planı-
nın yapılması gerekiyordu.

Bu yapılırken de ilgili mevzuat uyarınca gerçekten katılımcı bir 
plan yapılması gerekiyordu ve son olarak Atatürk Orman Çift-
liği gibi bir doğal sit alanı için bir alan yönetiminin kurulması 
gerekiyordu. Alan yönetimi ne demektir, bilmeyenler için anla-
tayım kısaca; Atatürk Orman Çiftliği gibi değerli araziler sadece 
bir kurumun ya da bir kişinin inisiyatifine bırakılamayacak kadar 
değerli alanlardır, tüm kesimlerin bir araya gelerek oluşturduğu 
danışma kurulları ve yürütme kurulları eliyle bu alanların yöne-
timi gerçekleştirilmelidir deniyor ve bu bizim mevzuatımıza da 
girmiş durumda. Fakat yürüyen sürece baktığımızda bu imaj ve 
propagandaya dayalı imaj ve siyasetin aslında süreci baştan beri 
amaçladığı şekilde yürütmeye başladığını gördük. 

Burada benim içimi acıtan nokta da şudur; bir odanın Ankara 
Şube Başkanı olarak, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili bir süreçte 
giriştiğim mücadelede nereye gitsem karşımda, tabii ayakları-
na birer değirmen taşı bağlanmış olduğunun farkındayım ama 
meslektaşlarım onaylayan, anlatan, savunan olarak çıktılar. Bu 
içimi acıttı açıkçası ama onların da farklı ve haklı sebeplerinin 
olduğunun farkındayım. Bu süreci baştan tasarlayan onların da 
bu süreç içerisinde etkisizleşmesinin zaten koşullarını oluşturan, 
kişi ya da kurum zaten. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya kal-
dık; önce bir haber aldık yine, koruma kurulunda Atatürk Orman 
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Çiftliği planı görüşülüyor dendi. Hemen koştur koştur koruma 
kuruluna gittik ve şöyle bir manzara ile karşılaştık: bir koruma 
kurulu düşünün, planı yapan ve getiren insana şöyle deniyor; 
“Başkan o yol dar olmuş biraz daha genişlet, ileriyi düşünmek 
lazım.”, “başkan hele o yol oradan değil sağdan kıvrılsın geçsin.” 
Koruma kurulu değil, meslektaşlarımın da onurunu çiğneyerek 
planı yapmaya soyunan, planı da en primitif, en ilkel şekli ile 
yapmaya soyunan bir insan topluluğu! Ve bunun içerisinde aka-
demik titri olan insanlar var. Ve burada bizim yoğun itirazları-
mız, koruma kurulu raportörlerinin itirazları sonucunda koruma 
mevzuatında yer alan iki toplantının yapılması için izin çıkartıldı. 
“E bari yazıyormuş mevzuatta o toplantılar yapılsın” dendi, ay-
nen bu ifade ile. Ve bu toplantılar yapıldı. Bu toplantıların ilkine 
biz oda olarak katıldık ama manzara şuydu, manzara-ı umumiye 
şöyleydi; Nutuk’un başlangıcında olduğu gibi, planın gerçek mü-
ellifleri değil ayaklarına değirmen taşı bağlanmış arkadaşlarımız 
bizimle karşı karşıyaydı. Bizim onlara ne söylememiz mümkün 
olabilir! Zaten onlar bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Planın 
müellifleri ile konuşamadık, görüşlerimizi ifade ettik ama sonuç-
ta planın müellifi olan dairenin başkanı bile bize; “Biliyorsunuz 
şartları, koşulları bizim elimizden gelen budur adımız da Hıdır” 
dedi. Ve bunun sonrasında ikinci toplantıya, bizim bir katkımızın 
olamayacağını anladığımızdan katılmama kararı aldık. 

Peki gelinen noktada çok özetle, burada artık teknik ayrıntıları 
değil bu planın neler getireceğini merak eden insanlar için bir 
şehir plancısı olarak kendi şahsi yorumumu ve odada tartıştığı-
mız sonucu ifade etmek isterim; Atatürk Orman Çiftliği gibi bir 
yer bütün dünyada iki temel yaklaşımla planlanmalıdır. Birin-
cisi bu alanın tek sahibi yoktur ama sahibi vardır, sahibi bütün 
Ankara’dır. Bunun mekanizmalarını, ortak akıl platformlarını bir 
arada karar üretme mekanizmalarını kurmadan, birlikte karar 
üretmeden bu planı yapmaya kalkarsanız, bu plan o alanın sa-
hipsizleşmesine, o kurumun sahipsizleşmesine, o sürecin tarihin 
karanlık sayfalarında kaybolmasına sebep olur. İkincisi de şudur; 
eğer böyle bir alanda hepimiz biliyoruz, Atatürk’ün uzaktan çe-
kilmiş o traktör üzerindeki fotoğrafını, o fotoğraf nerede çekildi 
onu bilmeden bu planı yaparsak bu plan yalnızca bir imar planı-
dır koruma amaçlı imar planı değildir. Ve bu anlamda harcanan 
tüm çabalara rağmen, iyi niyetli çabalara rağmen bu planın ilkel 
bir plan olduğunu dile getirdik, bugün de dile getiriyorum. For-
malite icabı yerine getirilmiş süreçlerle Atatürk Orman Çiftliği 
planlanamaz. Ve bunun sonucunda ben yeni doğmuş çocukla-
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rıma 5-10 sene sonra bir Atatürk Orman Çiftliği vardı ama filan 
kısmı şurası şu şekilde parçalandı, falan kısmı safari parkın için-
de koşan hayvanların ayakları altında ezildi, fişmekanca kısmı da 
işte kültürel rekreasyon adı altında yeni büfelere bırakıldı demek 
istemiyorum. 

Bunu demek istememek için de tek bir reçete öneriyorum. Bü-
tün bu süreçte anladığım bir tek şey var; bu siyasal bir süreçtir. 
Siyasal bir süreçte siyasal bir mekanizmayla siyasal bir tepki üret-
meniz gerekir. Karşı taraf giderek güçlendikçe biz parçalandık, 
biz dediğimiz kimdir bilmiyorum ama Atatürk Orman Çiftliği’ne 
birazcık olsun daha hassasiyet göstermek, onun ihtimamla ele 
alınması, bilimin yol göstericiliğinde planlaması gerektiğini düşü-
nen herkesin Atatürk Orman Çiftliği’nin bu tarafında yer aldığını 
düşünüyorum. Bu tarafında yer alanların daha sağlam bir duruş 
sergilemesi gerektiğini ve bu ikircikli tavırlardan, bir takım ufak 
tefek hesaplardan uzak durarak bir tavır geliştirmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Yoksa bugün Atatürk Orman Çiftliği onaylandı, 
biz dava açacağız yargıya götüreceğiz ama yargıya götürmek de 
çözüm değil, Çiftlik’i plansız bırakmakta çözüm değil. Katılımdan 
uzak duranların katılımdan uzak duruşlarına teslim olmak da bir 
çare değil. Bunun ortak çözümünü hep birlikte üreteceğiz ama 
hep birlikte üretmenin yolu da, tam bir özeleştiri yaparak söylü-
yorum; iyi organize edilmemiş böyle paneller değil, daha farklı 
bir yöntem bulmak zorundayız. Çok teşekkür ederim lafı uzattım 
biraz. Ben burada lafı en solumdan Gökhan arkadaşımdan baş-
layarak farklı bir cepheye yönlendirerek devam ettirmek istiyo-
rum. Çok teşekkür ederim. 

GÖKHAN GÜNAYDIN / TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Baş-
kanı : Ben de paneli düzenleyen, emek harcayan ve katılan tüm 
arkadaşlarımıza Ziraat Mühendisleri Odası adına teşekkür ediyo-
rum ve elbette kişisel selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Hepimiz, Atatürk Orman Çiftliği’ni yalnızca Ankara’da şu anda 
kalmış olan 33.400 dekar üzerinden konuşarak analiz etmenin 
mümkün olmadığının farkındayız. Burada çok güzel bir düzlem 
ortaya çıktı aslında. 1925 yılında Atatürk Orman Çiftliği tesis 
edilmeye başlandığında İstanbul’un teslimiyetçi yapısına karşın, 
Anadolu bozkırında bir bağımsız ülke kurulmaya çalışılıyordu ve 
halen bu mücadele devam ediyor. Bu meseleye bu mücadele 
üzerinden bakmakta gerçekten büyük yarar var. İstanbul’a yenik 
düşen ve ona teslim olacak bir Ankara mı, yoksa İstanbul’un 
bütün işbirlikçi tavrına karşın ayakta dimdik duracak, bu ülkeyi 
ve Cumhuriyet’i savunacak bir Ankara mı? Galiba bu temel 
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sorun üzerinden konuları açmak gerekiyor. Şimdi Atatürk Orman 
Çiftliği ile ilgili bir temel belge var elimizde, bu temel belge bir 
vasiyet belgesidir. Bu, hukukun tam anlamı ile söylediği bir 
nitelikte ortaya çıkıyor çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi öz 
kaynakları ile satın alıp bağışladığı bir araziden bahsediyoruz. O 
halde vasiyetin ortaya koyduğu şeyleri, ‘’günümüzün gerçekleri’’ 
gibi yuvarlak lafların arkasına saklama hakkına sahip değiliz. 
Ne söylemişti Atatürk vasiyetinde? Atatürk’ün söylediklerini 
dört temel başlık altında toplayabiliriz: 1- Tarımsal kalkınma 
çalışmalarına yol gösterecek bir çiftlik. 2- Kır-kent dengesini 
oluşturacak bir yaşam alanı. 3- Tarım sanayi bütünleşmesini 
örgütleyecek bir yapı ve 4- Tarım gıda piyasalarını halk yararına 
organize edebilecek bir bütünlük. 

Atatürk’ün ortaya koyduğu vasiyet bu idi. Dolayısıyla biz bu 
vasiyete bağlı olarak yürümek zorundayız. Peki neden hep bir 
takım özürler bulmaya çalışıyoruz? Neden dünya değişti diyo-
ruz? Çünkü kentte yaşayan insanlar olarak hepimizin aslında ka-
famızda şu var: tarım denilen şey kente ilişkin bir şey değildir, 
tarım denilen şey uzaklarda yaşayan, çok da görmediğimiz köy-
lülerin, çok da gelişmemiş insan yapılarının yürütmekte olduğu 
faaliyettir. Bu tartışma buralara da yansımıyor mu? Bakınız ne 
deniyor? Ankara tarım kenti mi olacak, teknoloji kenti mi ola-
cak? Sanki arasında böyle bir rekabet olmak zorundaymış gibi! 
Bize bunu Mehmet Atlan anlatmamış mıydı? “Türkiye o kadar 
ilke yönetiliyor ki Türkiye’nin hububat merkezi Ankara’dır.” 
Bunu söyleyen, Fransa’da şeker pancarı üretiminin en yoğun 
yapıldığı yerin Paris’in civarı olduğu bilgisine sahip değildir. Bu-
nun farkında değildir! Siz eğer doğanız elverişli ise oralarda tarı-
mınızı organize edersiniz, tarıma elverişli olmayan alanlarda da 
teknoloji parklarınızı kurarsınız. Zaten tarım, sanayi ve teknoloji 
arasında da birbirini bütünleyen bir yapı vardır, birbirine rakip 
yapılar yoktur. Bu alandaki son sözümü şöyle tamamlayayım; 
dünyanın en çok buğday ithal eden ülkeleri İran, Meksika, Fas, 
Tunus, Cezayir’dir. Ortak özellikleri az gelişmiş ülkeler olmaları-
dır. Dünyanın en çok buğday satan, ihraç eden ülkeleri de Ame-
rika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa’dır. Dolayısıyla bunu 
bir kere aklımıza sokmak zorundayız. Biz tarımı ilkel görerek, ta-
rımı bizim uzağımızda ve ötekilerin yaptığı bir iş olarak görerek, 
yaşamımızı organize edemeyiz. 

Tabii bu vasiyet meselesinden biracık da bu tarafa doğru ge-
lelim. İstanbul’da Bağdat Caddesi üzerinde halen Tarım İl 
Müdürlüğü’nün kullandığı bir arazi vardır. Bağdat Caddesi’ndeki 
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tek yeşil alan orasıdır. Mihrimah Sultan tarım amacıyla kullanıl-
mak üzere orayı vakfetmiş ve vasiyet etmiş. Turgut Özal döne-
minde ve papatyalar döneminde dahi o araziye bu gerekçe ile 
dokunamadılar. En son iki yıl evvel bir daha gayret ettiler gene 
dava kazandık, gene püskürttük. Peki Mihrimah Sultan’ın vasi-
yeti üzerinden geri çevrilen davalar, Türkiye’de Atatürk Orman 
Çiftliği’nde neden geri çevrilemiyor diye soracak olursak, işte 
Zafer arkadaşımızın çok haklı olarak işaret ettiği gibi bu ülkede 
yasalar nasıl çıkartılıveriyor, kimle kim bir anda anlaşıveriyor bu 
işaretlere bir bakmamız gerekiyor. Tabii Atatürk Orman Çiftliği’ni 
anlamak için, Atatürk Orman Çiftliği’nin üzerinde yapılanları an-
lamak için bu işi yapanların temel felsefesini ortaya koyan farklı 
örnekler var mıdır diye bir bakmak lazım. 

Çiftlik sadece Ankara’da değildir, bakınız Dalaman’da halen 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün kullandığı, TİGEM’in 
kullandığı çiftliğin 30 bin dekarın üzerindeki birinci sınıf ta-
rım toprağını arap sermayesine peşkeş çekmek için ilgili karar 
alınmıştır. Biz yürütmeyi durdurmayı kararını buna karşı aldık. 
Atatürk’ün kurarak ulusa armağan ettiği, Yalova’daki Atatürk 
Çiftliği’ni gene arap sermayesine Yalova Belediyesi aracılığıy-
la peşkeş çekmek için ilgili değişiklik yapılmıştır. Yürütmenin 
durdurulması talebini mahkeme reddetmiştir ancak yerinde 
inceleme yapılmadan bu kararı aldığı için bu karar temyizden 
geri dönmüştür ve yürütmenin durdurulması kararı yeniden 
incelenmektedir. Bu zihniyet başka ne yapmaktadır? Bu zihni-
yet Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bütün fidanlıkları kapa-
tırken, Ankara’nın bulvarlarını ithal ağaçlar ile donatmaktadır. 
İtalya’dan getirilen ve zirai karantina önlemelerine uyulmadan 
Türkiye’yi bütün dünyanın zararlıları ile tanıştıracak, yurt dışın-
dan getirilen fidanlar Anadolu’nun bulvarlarına dikilmeye baş-
landı. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Bu yapılırken Atatürk 
Orman Çiftliği üzerinde fidan yapılmaya, fidan yetiştirmeye 
yönelik bütün tesisleri elemine ettiğimizi, kapattığımızı biliyor 
muyuz? Bundan daha büyük bir teslimiyetçi anlayış var mıdır? 

Tüm bunlar göz göre göre başka hangi ülkede uygulanabilir? 
Bunu yapan anlayış, Bursa’da, Orhangazi’de birinci sınıf 
tarım toprağını Amerikan şirketine peşkeş çeken ve Kargil 
ile ilgili kazanılmış bütün davalara rağmen Kargil’e o toprağı 
armağan etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yasa 
çıkartan anlayıştır. Ve gene bu anlayış, eskiden üniversiteleri 
bozkırlarda kurup etrafını ağaçlandırmak yerine ağaçları kesip 
ormanın ortasına üniversite dikme anlayışıdır. Ve bu anlayış 
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nihayet yabancılara tarım arazilerini ve köy topraklarını sonuna 
kadar açan anlayıştır. Dolayısıyla birazcık siyasi olduğunun 
farkındayım ama Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin yürütülecek bir 
mücadelenin bu ülke için ve bu halk için yürütülen bir mücadele 
olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Başka türlü bağımsız ve yalnız bir 
Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi gerçekten yürütülemez. 

Bunun dışında söylemem gereken çok önemli konular var. Bir 
kaçı benim alanımın dışında olsa da sözünü etmeden geçemeye-
ceğim. Bugün, 5524 sayılı yasanın ortaya koyduğu yetki uyarınca 
Gazi Mahallesi’nden, Etimesgut Zırhlı Birlikleri’ne doğru 40 met-
re genişliğinde, Demetevler’den, AŞTİ’ye doğru 25 metre genişli-
ğinde yol geçiriyorlar. Peki metroyu niye yapmıyorsun, diye niye 
kimse sormuyor? Metroyu yaparsan, metroyu tamamlarsan bu 
yolları geçirmeye gerek kalır mı? Yani bütün Atatürk Orman Çift-
liği arazisini adeta yollara bölecek bir anlayışın, Ankara’nın, o 
bütün kent içi ulaşım organizasyonundan ayrı düşünülebilmesi 
mümkün müdür? Elbette değildir. 

Mevcut Atatürk Orman Çiftliği arazisinin % 31’i tarımsal işlev-
le halen kullanılmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği yönetiminin 
yedi tane şube müdürlüğü vardır . Hangi yasa ile kurulmuştur? 
1950 tarihli yasa ile kurulmuştur. Bu yedi şube müdürlüğünden 
dördü tarım ile ilişkilidir. Ama şimdi koruma amaçlı nazım imar 
planının getirdiği öngörüye bakıyoruz ve tarım alanlarının tarım-
sal amaçla kullanılacak oranı % 1’in altına çekildiğini görüyoruz. 
Şimdi burada bir yanlışlık vardır, bu yönetim yapısı içerisinde 
yedi şube müdürlüğünden dördü, Çiftlik alanının % 1’inden daha 
azını mı yönetecek? Ya da 1950 tarihinde konulmuş öngörüyü, 
siz tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir yaklaşım mı or-
taya koyuyorsunuz? Bunu o zaman açıkça söyleyelim. Hayvanat 
bahçesi çok konuşuldu. Hayvanat Bahçesi halen Atatürk Orman 
Çiftliği arazisinin % 0,95’idir, ancak % 22’ye çıkartılmaya çalışı-
lıyor. Bu anlayış, üretimden tümüyle kopartılmış, tümüyle pi-
yasaya örgütlenmiş ve tümüyle piyasa işlevlerinin tüm üretim 
alanlarımızı teslim aldığı anlayıştır ve Atatürk Orman Çiftliği’nin 
üzerindeki başat amaçtır. 

Söyleyebilecek çok şey var ancak şu kadarını özetlemekle yetin-
mek istiyorum. Bizlerin Ankara’da yaşayan insanlar olarak ve tüm 
kentliler olarak, tarımın bir kültür olduğunu ve eğer tarım olmaz-
sa insanların yaşamlarını sürdüremeyeceğini, tarımın yeni açılım-
ları ile aslında önümüzdeki dünyanın da en sorumlu ve belki de 
en olanaklı alanı olduğunu fark etmesi ve kendi kentimize buna 
yönelik teknolojiyi aktarabilecek bir yeni yapıyı kurması lazımdır. 
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Birkaç örnek vermek istiyorum izninizle; hepimiz bugün küresel 
ısınmadan konuşuyoruz. Küresel ısınmanın en çabuk, en görülen 
etkilerinin su miktarının, özellikle yer altı su miktarının azalması, 
yağışların azalması ve sıcaklığın artması olduğunu biliyoruz. Buna 
karşı almamız gereken önlemlerin elbette tarım, endüstriyel ta-
rım şeklini değiştirmek ve o kapitalist sanayi ilişkilerinden uzak 
durmak, yerine başka bir insan odaklı üretim merkezini oturt-
mak, insan odaklı üretim biçimini oturtmak olduğunu biliyoruz. 
Peki bunu Atatürk Orman Çiftliği’ne taşıyabilir miyiz? Örneğin 
Atatürk Orman Çiftliği’nde damla sulamayı organize edebilir 
miyiz? Bugün arkadaşlarımız var, güneş enerjisinden sağladıkla-
rı enerji ile, güneşten sağladıkları enerji ile damla sulama tesisi 
yapabiliyorlar. Ama bu Anadolu’da çok kısıtlı olanaklarla gelişmi-
yor. Biz bunu acaba Ankara’nın göbeğinde finansman araçları ile 
destekleyerek insanlara gösterebilir miyiz?

Bugün Türkiye’nin dış alım parasının büyük bir kısmının fosil 
yakıtlara gittiğini biliyoruz. Acaba biz biyoyakıtlara dayalı yeni 
bir felsefeyi Atatürk Orman Çiftliği üzerinden üretebilir miyiz? 
Öyle bir Atatürk Orman Çiftliği düşünün ki, kullandığı bütün 
enerjiyi tarım ürünlerinden elde etsin, biyoyakıttan elde etsin. 
Bu hepimizi heyecanlandıran bir yaklaşım olabilir mi? Herhalde 
kuşkusuz olabilir. Peki bizi daha yakından ilgilendiren bir başka 
konudan bahsedeyim. Önümüzde bir süreç var, bu süreç diyor 
ki; bir mililitre süt içerisinde 400 binden fazla somatik hücre var 
ise bu AB standardına uygun değildir ve bu süt satılamaz. Peki 
Ankara’da satılmakta olan sütlerin içindeki bakteri ve somatik 
hücre sayısının ne olduğunu biliyor musunuz? 

Ben sizlere hiç bunları söylemeyeceğim ama şunun için bu 
konuyu açıyorum; pekala Ankara Atatürk Orman Çiftliği 
üzerinde kuracağı bir üs ile yoksul köylünün sütünü toplayan 
ve orada soğuk zincir oluşturarak kentli kent yoksullarına süt 
ulaştıran bir merkez haline getirilebilir. Bu Atatürk Orman 
Çiftliği’nde denenmiş olan ve halen yürütülmekte olan süt 
fabrikası projesinin daha üzerinde bir projedir ve Türkiye’nin 
bütün süt sektörünü organize edebilecek bir yaklaşımın temelini 
oluşturur. Bu ilgilendirir mi sizi arkadaşlar? Kentli olarak 
herhalde hiç olmazsa bu sizi ilgilendirir. Organik tarım bizleri 
ilgilendirir mi? Peki bunları biz Atatürk Orman Çiftliği içerisinde 
inşa etmeyeceğiz, tesis etmeyeceğiz de nerede yapacağız. Son 
sözüm şudur; dünyanın en iyi planını yapacak olsanız, dünyanın 
en yetenekli şehir plancısı, mimarı, ziraat mühendisi, peyzaj 
mimarı bunlardan oluşan bir ekip olsanız hepiniz belki beş, 
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hepiniz belki 10 kişisinizdir. Atatürk Orman Çiftliği halka ait bir 
arazidir. 

Arkadaşlarım çok güzel söylediler; yönetimi kimde olursa olsun 
bu ülkenin halkına, sadece Ankaralı’ya ait değil, bu ülkenin hal-
kına ait bir tesistir, bir çiftliktir, bir arazidir ve buranın yönetimi 
de mutlaka halka ait olmalıdır. Kalıplarımızdan çıkmalı, devlet 
memurlarının yöneteceği alanlardan çıkmalı, siyasetin ve piya-
sanın elini uzatacağı alanları yönetim yapılarını buralardan uzak-
laştırılmalıyız. Bu arazilerin intifa hakkını devreden yaklaşımları 
tümüyle reddederek Atatürk Orman Çiftliği üzerinde gerçek halk 
demokrasisini kurabiliriz. Böylece bu bizim beş yılda bir sandığa 
giderek oy vermekten ibaret saydığımız demokrasi anlayışımı-
zı da temelden sarsacak, yeniden bir başka ve olumlu zemine 
oturtacaktır. 

Bütün bunları ya biz bu arazi üzerinde yapacağız ya da Hegel’in 
dediği gibi “ her şeyin aynı kalması için bir anda her şey değişi-
verir” yani İstanbul’un yeniden Ankara’nın üzerine çıkması için 
Atatürk Orman Çiftliği de elden gider, Kargil en önemli fabrika 
haline gelir, Dalaman’ı, Yalova’yı ve köy topraklarını yabancılara 
satarız ve böyle bir ülke içerisinde yaşamaya razı oluruz. Önü-
müzdeki ikilem açıktır Atatürk Orman Çiftliği de bu ikilemi temsil 
eden en önemli mücadele alanıdır. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Gökhan arkadaşımıza çok 
teşekkür ediyorum. Gerçekten ziraat mühendislerinin bakış açı-
sından Atatürk Orman Çiftliği’nin yalnızca Ankara için değil Tür-
kiye için ne kadar önemli bir alan olduğunu anlattı bize. Bizim 
mesleğimizin duayenlerinden bir söz geldi aklıma; “Kent kır ayı-
rımı anglo sakson geleneğinin bir ürünüdür ve salgın bir hastalık 
gibi bütün dünyaya yayıldı.” diyor. Bunu diyen bir batılı! Ve biz 
bugün kalkıp diyoruz ki, canım Atatürk Orman Çiftliği’nde hâlâ 
arpa-buğday mı ekeceğiz? Sadece Hintlilere ait basmati pirinci 
vardır, belki bilenleriniz bilir, ince uzun bir pirinçtir. Bunun gene-
tik kodu 350 milyon dolara satıldı. Genetik kodu 350 milyon do-
lara satılıyor bir bitkinin, tohuma binlerce dolar verdiğimizi biz 
biliyoruz. Tabii halıları şarıl şarıl yıkamamakla, 15 dakika değil iki 
dakika duş almakla küresel ısınmanın yarattığı susuzluk sorunu-
nu çözmeye inanırsak, arpa-buğday ekmemekle de bu tür sorun-
ları çözeceğimize inanıyor olabiliriz. Şimdi sözü Peyzaj Mimarları 
Odası’ndan sevgili Ayşegül Oruçkaptan’a bırakmak istiyorum. 

AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Baş-
kanı : Merhaba, ben de hepinize şu anda burada olduğunuz için 
ve bizleri dinlemeye geldiğiniz için Peyzaj Mimarları Odası adına 
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teşekkür ediyorum. Ayrıca bu paneli düzenleyen arkadaşlarımı-
za da çok teşekkür ederim. 

Bütün gün aslında çok doğru şeyler söylendi ama bunlar sade-
ce bugün söylenmiyor yıllardır söyleniyor. En son panelimizi 
2004’te yapmıştık, Muhammet Bey de o zamanlar müdürdü ve 
paneldeki konuşmacılardan biriydi. Kendisi görevden alındıktan 
sonra anladık ki Çiftlik’te yeniden birtakım değişiklikler olacak. 
Çünkü kendisi epeyce bir direnmişti oradaki değişikliklerin olma-
ması için. Bizler de elimizden gelen katkıyı göstermiştik. Yalçın 
Hocam dedi ki, “ En son Atatürk Orman Çiftliği’ne Melih Gökçek 
girdi.” Aslında Melih Gökçek tüm Ankara’ya girdi. Ankara’yı ser-
mayenin, özelleştirmenin, rantın merkezi haline getirdi. Şehrin 
içindeki, özellikle merkezdeki tüm yeşil boşlukları nasıl yapıya 
dönüştürebilirimin hesabını yapmaya başladı ve bunun içinde 
devletin resmi kurumları ile işbirliği içerisine girerek çeşitli ka-
rarlar çıkarttı. 

Burada ben Ankara Kültür ve Tabiatı Varlıkları Kurulu’nu sorgu-
lamak istiyorum, herkesin sorgulamasını istiyorum. Bu dönemde 
ne oluyor da daha önce birinci derece doğal sit kararı alınan yer-
ler birdenbire karar değiştirilerek başka şeyler yapılabiliyor. Ör-
neğin Güven Park, şu anda hâlâ davamız sürüyor, çeşitli meslek 
odaları ile birlikte. Yürütmeyi durdurma kararı alamadık gerçi, 
çünkü hukuk sisteminde de bir problem var, Melih Gökçek çalış-
malarına başlıyor, son derece yanlış çalışmalar, itiraz ediyoruz, 
yapımı bitiyor, kullanılmaya başlanıyor ve hâlâ bir sonuç alamı-
yoruz. Bunların da çok iyi bu ülkede sorgulanması gerekiyor. Na-
sıl bunları değiştirebiliriz? 

Güven Park için bekliyoruz. Gençlik Parkı’nda neler oluyor bi-
lemiyoruz. Mimarını odamıza davet ediyoruz, gel projeni anlat 
diye anlatmak istemiyor çünkü Melih Gökçek anlatmasını iste-
miyormuş. Kuğulu Parkın son hali içler acısı, bütün direnmele-
rimize rağmen oradaki çok şeyi yitirdik. Ben aynı zamanda Çan-
kaya Belediyesi’nde çalışıyorum. Oradaki bir mimar arkadaşımız 
bana, biraz da alaylı gülerek dedi ki, “Kuğulu Parkı kaybettiniz!” 
dedim ki, “Biz kaybetmedik, hep birlikte kaybettik.” Aslında bu 
tür değerler sadece biz meslek odası mensuplarına, sivil toplum 
örgütlerine ait olan yerler değildir, hepimize ait, tüm Ankara’ya 
ait, tüm Türkiye’ye ait değerlerdir. Bunlara hep birlikte sahip 
çıkmalıyız ve ne gerekiyorsa yapmalıyız. Hocam’ın da dediği gibi 
bu tür girişimler Cumhuriyet değerlerine karşıdır. Bu dönemde 
daha önceki dönemlerde olmadığı kadar rahat ve cesaretliler, 
önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimleri de var, sonraki seçimler 
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de var onları da kazanırlarsa çok daha cesur olacaklar diye dü-
şünüyorum. Hem Cumhuriyet değerlerimiz yok ediliyor hem de 
toplum hafızamız yok ediliyor. Ben 18 yaşında Ankara’ya geldim, 
o tarihten sonrasına şahidim. Kendi yaşadıklarımın bir kısmını 
kızıma gösterebiliyorum ama kızımın kendi çocuğuna göstere-
bileceği bir şeyin kalacağını da sanmıyorum. Sizler nasıl düşünü-
yorsunuz bu konuda bilmiyorum. 

Ankara çok katlı kavşaklar merkezi oldu. Ankara’nın henüz bir 
ulaşım planı yapılmadı, daha doğrusu üst ölçek planı Temmuz 
2006’da bitirilmesi gerekiyordu, o da yapılmadı. Melih Gökçek, 
işine geldiği için rahatça rant elde edeceği tesislere yöneliyor, 
parçacı planlar uyguluyor. En son yaptığı uygulamalardan birisi 
de ‘’Gökkuşağı’’ idi, yolun ortasına öyle bir tesis kondurdu ki, 
dünkü gazetelerde yazıyordu, oradaki esnaf kapatmış her tarafı 
gidiyor. Zaten son derece yanlış bir uygulama idi. Yine Ulus, Ulus 
tarihi kent merkezinde ve oradan neler çıkacak bilmiyoruz. Çün-
kü bu işleri yapan kişiler de ehil değil. Yine yasadan kaynaklanan 
bu planları hazırlayıp, daha sonra bizlerle, üniversitelerle paylaş-
maları gerekirken paylaşmadan devam ettiriyorlar. Bizler, tıpkı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki toplantıda olduğu gibi sadece 
formalite icabı o toplantılara çağırılıyoruz. Son derece ajitasyon 
yapıldı orada. Zırhlı Birlikler’in önünde çocuğu ölen bir baba da-
vet edilmişti. O çocuk ölmüş Allah rahmet eylesin ama yolu ge-
nişletme nedenini bunlarla açıklamaya çalışıyorlar. 

Melih Gökçek çok hayal kuruyor ve hayallerini planlara geçir-
meye çalışıyor. Planlarını da maalesef orada çalışan arkadaşla-
rımız hayata geçiriyorlar. Çiftlik de bunlardan birisidir. Koruma 
amaçlı nazım imar planı deniliyor, bu koruma amaçlı nazım imar 
planı falan değil. İmar planı olduğu söyledi Zafer Bey. Tamam 
görünüşte göz boyayıcı, rekreasyon alanları ile doldurmuş, ağaç-
landırılacak alanları da var, hani söz söylenecek bir şey yok gibi 
görünüyor ama orası bizlere Atatürk’ün emanet ettiği bir miras, 
orası bizlere emanet bir alan ve oranın bir ruhu, felsefesi var. Bu 
hazırlanan son planda bu ruhtan eser yok. Ben bu planda çalışan 
arkadaşlarımı da sırf orada çalıştıkları için ve bunları yaptıkların-
dan ötürü, içinde bir tane de benim meslektaşım var, kınıyorum. 
Neyi korumuşlar o planda, etik değildir bu! Ben bu konuda size 
katılmıyorum Zafer Bey, yüz yüze baktığımız arkadaşlar ama 
yapmamalıydılar, yani bir şekilde dur denmesi gerekiyor, bizler 
öyle bir durumda her zaman arkalarında oluruz.

Şimdi ben size eski ve yeni kullanımlardan yüzdeleri ile birkaç 
örnek vermek istiyorum. Atatürk bu Çiftlik’i kurarken, burada 
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Ankara iklimine uygun tarım yapılsın, hayvancılık yapılsın, bun-
lardan üretim yapılsın ve halkta bunlardan istifade etsin, aynı 
zamanda orada mesire yerleri olsun, boş vakitlerini geçirebilsin-
ler diye istekler de bulunmuş. Ve o dönemlerde tarımsal üretim, 
işletme üretim alanları % 31 iken bu yeni hazırlanan proje ile % 
9.4 indirilmiş ayrıca bu alan ve üzerinden de bir üst geçiyor. Yani 
ağır metallerin, egzoz gazlarının tarımı, üretimi etkileyeceği bir 
alan, son derece küçültülmüş. Ağaçlandırılacak alanlar park, me-
sire yerleri % 34.4 iken % 29.6’ya indirilmiş, kiralık alan, hipod-
rom, spor, askeri kuruluşlar % 20.6 iken burada iyi bir şey olmuş 
ve % 14’e inmiş ama bunlarında bir kısmı da daha sonra kaldı-
rılacak alanlar olarak gözüküyor proje üzerinde. Yani onların da 
yılları, ne zaman kalkacağı belli değil. Yol, kanal % 12.8 iken % 
18.6’ya çıkartılmış. Hayvanat bahçesi, çünkü çiftlik burası hay-
vanat bahçesi olarak kurulmamış, % 1 iken % 28.4’e çıkartılmış. 
Ve dünya örnekleri incelendiğinde herhalde bir rekorlar kitabına 
girecektir, orada da Hülagü Hocam’a katılıyorum. Yukarıda bir 
yerlerde bir de bir olimpiyat köyü var, olimpiyat köyü de yine bi-
rinci derecede doğal sit alanı kurallarına uygun değil. Burada da 
doğal sitler koruma ve kullanma koşullarına bakıldığında, birinci 
derece doğal sit alanında neler olabilir, neler olamaz rahatlıkla 
görülecektir.

Ben bir de size şundan bahsetmek istiyorum: Türkiye 2000 
yılında Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne imza attı, 2003 yılından 
itibaren de bu sözleşme yürürlüğe girdi. Anayasa’ya göre 
usulüne uygun olarak onaylanmış uluslararası sözleşmeler 
kanun hükmündedir. Buna göre Türkiye’deki peyzaj değerlerinin 
de korunması gerekiyor. Atatürk Orman Çiftliği de bir peyzaj 
değeridir. Ve Çiftlik’in olması gerektiği şekli ile korunması 
gerekir ama şu anda da bu Çiftlik içerisinde bu taahhüt yerine 
getirilmemektedir. Ben sözleşmeden iki tane madde okumak 
istiyorum kısaca; sözleşmenin 5. maddesi “d” fıkrasında 
“ülkeler peyzajı bölgesel ve şehir planlama politikalarını ve 
kültürel, çevresel, tarımsal, sosyal ve ekonomik politikalarına 
ve aynı zamanda peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi 
olabilecek diğer politikalarına katmaya yükümlenir” denilmekte 
olup; burada ülkesel, bölgesel fiziki planlarda peyzaj alanlarının 
korunması ve kent yerleşimlerinin planlanmasında peyzajın 
temel bir veri olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Sözleşmede 
peyzaj planlaması: peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi 
veya yaratılması için yapılan ileri görüşlü güçlü eylem anlamına 
gelir, şeklinde açıklanmaktadır. Sözleşmede vurgulanan önemli 
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noktalardan biri de yerel yönetimlere daha aktif ve katılımcı bir 
rolün yüklenmesidir. Bu da sözleşmenin 4. maddesinde vardır. 

Gerçektende bir yöredeki peyzaja ilişkin koruma, yönetim ve 
planlama ile ilgili sorunları bilen ve doğru çözüm üretilmesinde 
rol oynayacak birimlerin başında o yörenin yerel yönetimleri gel-
mektedir. Ne yazık ki bizim ülkemizde böyle bir şeyin, Yerel Yö-
netimler Yasası uygulandığı sürece, olabilmesi mümkün değildir. 
Yine yasadaki 6. maddeye göre ülkemiz, kendine ait peyzajları 
belirlemeyi, bunların tipik özelliklerini, bunları dönüştüren güç-
leri ve baskıları çözümlemeyi, değişiklikleri kaydetmeyi, böylece 
belirlenmiş olan peyzajları, bu peyzajlarla ilgilenen tarafların ve 
ilgili nüfusun bunlara verdiği özel değerleri dikkate alarak değer-
lendirmeyi yükümlenir. 

Özetle Atatürk Orman Çiftliği Türkiye Cumhuriyeti’nin modern 
Türkiye yaratmadaki ilk eylem alanlarından ve en önemli tarihi 
ve kültürel miras değerlerimizden birisidir. Gerek Avrupa Pey-
zaj Sözleşmesi ve gerekse peyzaj koruma ve peyzaj yönetimi 
kavramlarının doğal gerekliliği olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında belirlenen misyonu bu mekanın 
geleceğine ilişkin vizyonumuzu belirlemektedir. Atatürk Orman 
Çiftliği’ne ilişkin herhangi bir uygulamanın bu amaç ve hedef dı-
şına çıkmasını önlemek ulusal bir sorumluluk ve görevdir. Teşek-
kür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Ayşegül Hanım’a da çok te-
şekkür ediyoruz. Çarpıcı bir veri sunmak isterim size, son yıllarda 
milyonlarca metrekarelik parklar yapalım, kentin dışında olursa 
olsun, insanlar nasıl gidip geleceklerse önemli değil şeklinde bir 
eğilim var. Peki ya kent içindeki parklara ne oluyor? Çarpıcı bir 
rakam, son 15 yılda Ankara’da 274 adet yeşil alan ve park konut; 
ticaret, resmi kurum alanı, cami ve cami altı ticaret alanına dönüş-
türülmüş. Sanırım temel yaklaşım ve eğilimin ne olduğuna ilişkin 
ipucu vermesi açısından bu veri çok çarpıcı. Şimdi sözü Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nden Yeşim arkadaşıma bırakmak istiyorum.

Y. YEŞİM UYSAL / TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi : 
Teşekkür ederim. Benim sunumum biraz teknik olacak, eğer 
sıkılırsanız şimdiden özür diliyorum bunun için. Atatürk Orman 
Çiftliği bildiğiniz gibi gerek konumu, tarihsel önemi gerekse için-
de barındırdığı işlevlerle birlikte başkent Ankara’nın belki de en 
önemli ve üzerinde en çok tartışılması, konuşulması, düşünül-
mesi gereken alanıdır, diyebiliriz. Ve sadece başkent Ankara’ya 
değil ülkeye mal olmuş hatta ülke çapında tartışılması ve düşü-
nülmesi gerekli bir alandır. 
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Atatürk Orman Çiftliği, çağdaş teknoloji kullanılarak tarım ve 
hayvancılık konusundaki geri kalmışlığı ortadan kaldırmak, bi-
lim ve teknolojiyi üretime sokarak ürün çeşitliliği ile verimi art-
tırmak, elde edilecek ürünlerin değerlendirilmesinde sektörün 
önünü açma çalışmalarını organize edecek araştırma ve geliş-
tirme üniteleri oluşturmak, kullanılamaz arazi parçalarını ıslah 
etmenin olanaklı olduğunun öncülüğünü yapmak, ıslah edilen 
bataklık ve sazlıkların sulama sistemini de kullanarak verimin 
arttırılacağına bir örnek sunmak üzere tüm ülkeye model olarak 
kurulmuş, ıslah edilmiş bir alandır. 

Bataklık ve sazlık olan bu bölge tarıma elverişli duruma getiril-
miş, tarım ve hayvancılık ile öncülük yapma görevlerini de üst-
lenmiş bir bölgedir. 

1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Atatürk Orman 
Çiftliği kurulmuştur. 13 yıl bizzat kendisi işlettikten sonra 11 Ha-
ziran 1937 ve 13 Haziran 1937 tarihli yazılarıyla Atatürk Orman 
Çiftliği’ni Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devretmiştir. Ve 24 
Mart 1950 tarihinde 5659 sayılı kanunla birlikte Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü kurulmuştur, yani 1950 yılında kurulmuştur 
bu müdürlük. Ve müdürlüğün kuruluş kanununda, 5659 sayılı 
kanunda, müdürlüğün bütün malları devlet malı hükmündedir, 
bu mallar aleyhine suç işleyenler devlet malları aleyhine suç iş-
leyenler gibi ceza görür. Atatürk Orman Çiftliği’nin bu kanunun 
yayımı tarihindeki sınırları içinde bulunan gayri menkullerin ger-
çek veya tüzel kişilere devir ve temkili ve kamulaştırılması özel 
bir kanunla izin alınmasına bağlıdır, denmektedir. 

Bu kanunlarla, protokol yoluyla, kiralama yoluyla, yasasız ve 
protokolsüz şekliyle Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde bir çok 
devir gerçekleştirilmiştir. Ve özel kanunlarla devir işlemleri ile 
birlikte, Atatürk Orman Çiftliği’nin 10 bin dekar alanından fazlası 
çeşitli kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir. 
Ve zamanla Süt Endüstrisi Kurumu’na, Türkiye Jokey Kulübü’ne, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Türkiye Malzeme Ofisi’ne yak-
laşık 600 bin metrekarelik alan kiralama yoluyla devredilmiştir. 
Bunlar 99 yıllığına, 49 yıllığına çeşitli süreler için hatta süresiz 
olarak kiralanmıştır. Diğer taraftan gerçekleştirilen yasasız ve 
protokolsüz devirlerle de parti liderlerine anıt mezar yapımı için 
arazi tahsisleri de gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak bu dört yolla, özel kanunla, protokol yoluyla, ki-
ralama yoluyla yasasız ve protokolsüz devirle, kurulduğunda 
52 bin dekar olan arazi 1950 ve 1983 tarihleri arasında 33 bin 
dekara inmiştir. Diğer taraftan Atatürk Orman Çiftliği 2 Haziran 
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1992 günü 2436 sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kurulu Kararı ile 1. dereceden doğal ve tarihi sit alanı ilan 
edilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası uyarınca 
da bir alanın sit alanı olarak ilanı bu alandaki imar planı uygula-
masını durdurur ve iki yıl içinde bu alan için koruma amaçlı bir 
imar planının yapılmasını gerektirir demektedir.

21 Haziran 2006 tarihinde 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftli-
ği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına iliş-
kin kanun kabul edilmiştir. Ve bu kanunda; Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’nın uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
ilgili meri mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koru-
ma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını 
yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir, ibaresi yer almaktadır. Bun-
ları çok, hani aramızda çoğunluk hukukçulardan oluştuğu için 
hiç bir şey söylemeden, hiçbir açıklama yapmadan geçiyorum 
zamanımız da gittikçe kısalıyor. Ve son geçen değişiklik yapıl-
masına dair kanuna göre koruma amaçlı imar planları ve çevre 
düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, 
denetimi ve müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmelik 
gereğince olduğu iddia edilen iki tane toplantı düzenlenmiştir. 
Bu iki toplantı 17.10.2006 ve 27.10.2006 tarihlerinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. Bu toplantılar 
ancak amacı çerçevesinde yapılmamış, bilgilendirme toplantıları 
olarak değerlendirilmiştir. Bu toplantılar öncesinde Atatürk Or-
man Çiftliği alanına dair paydaşların bir arada bulunduğu hiçbir 
vizyon toplantısı yapılmamıştır. Bu toplantılar mevcut projelerin 
tanıtımı toplantılarıdır. Ve katılımcılar tarafından verilen görüş-
lerin hiçbirisi de dikkate alınmamıştır. Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi bu toplantılar neticesinde 1/25000 üst ölçek nazım planı 
ve 1/10000 koruma amaçlı imar planlarını hazırlamıştır. Ve biz 
de madem dedik Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğini tartışıyo-
ruz diye, -aslında burada Büyükşehir’den de arkadaşlar var değil 
mi, şimdi siz ben konuşurken gülünce fark ettim sizi. Ama şimdi 
hani, neyse devam edelim.- bizde bir çalışma yaptık bu çalışma-
ları zaten kendilerine de Büyükşehir Belediyesi’ne de yazılı ola-
rak iletmiştik, hatta Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na da ilettik.

Atatürk Orman Çiftliği’nin tarihsel önemi, tarım alanı barındırması, 
merkezi konumu, korunmuş açık alanları, hammadde ve ürün 
merkezi olması, diğer yeşil alanlarla bağlantı sağlanabilme 
olanağı, üniversitelere olan yakınlığı, olanaklı buluşma noktası 
olması, demiryolu ve anayollara bağlantısı hazırlanan imar 
planı için girdiler olarak değerlendirilmeliydi. Ve diğer taraftan 
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Atatürk Orman Çiftliği’nin yıllarca bakımsız ve ilgisiz kalması, 
kentin gelişen bölgeleri ve yapıları ile bağlantı kuramamasından 
kaynaklanan zayıf yönlerine yönelik çözümler içerecek şekilde 
plan hazırlıkları gerçekleştirilmeliydi. Bizim yaptığımız çalışmaya 
göre belirlediğimiz zayıf yönleri de zaten burada ekranda sizlere 
sunuyoruz. Bunun dışında bizim Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
olarak, ‘’Atatürk Orman Çiftliği’nin ne gibi olanakları vardır.’’ diye 
tespitler yapmaya çalıştık.

Bu tespitler ışığında, ulaşılabilirlik, Ankara’nın sembolü olma, 
marka olmailk elden öne çıkan tespitlerdi. Ankara’nın yeşil alan 
ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olması, teknolojik araş-
tırma ve geliştirme çalışmaları yapılarak pilot bölge olabilecek 
bir konuma sahip olması ve duruma sahip olması, Ankara’nın 
ekolojik dengesi üzerinde önemli bir yerinin olması bizim belirle-
yebildiğimiz diğer olanaklardır. Ve Atatürk Orman Çiftliği’ne dair 
bir takım tehditler de belirledik Bunlar da; şehrin genişlemesi 
ve haksız kazanç tehlikesini barındırması, bireysel ve kurumsal 
olarak yağma edilmesi, alanın düşen verimlilik kalitesi ile su kay-
naklarının kirlenmesi, parçalanmış yönetim sistemi, parçalanmış 
alan tekniğidir. Ve bunların hazırlanan planda hatta hazırlanacak 
alt ölçekli planlarda da dikkate alınması konusunda buradan tek-
rar bir uyarıda bulunmak istiyoruz. 

Ve bu saptamalarda bulunduktan sonra arazinin değerlendir-
mesi üzerine bir takım öneriler geliştirdik. Bu önerilerden Ben 
sadece önemli gördüklerimi buradan sizinle paylaşacağım, hep-
sini açabiliriz. Öncelikle AOÇ, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
denetiminde tutulması gerekmektedir. Alanın peyzaj ve tarım 
özelliklerinin korunarak tekrar değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 
Mimar olduğumuz için bu alanda önemli binalar var, çok önemli 
yapılar var kentlilerin ulaşamadığı çoğu zamanda çok fazla ilgisi-
nin çekmediği, “Marmara Köşkü” Atatürk Müzesi olarak kamu-
nun kullanımına açılması sağlanabilir. Atatürk Orman Çiftliği’nin 
merkezinde yayalaştırılmaların yapılması ve merkezin kimliğinin 
tanımlı hale getirilmesi önemlidir. Hamam, PTT, inzibat karakolu, 
gar binaları gibi tarihsel değeri olan binaların yeniden işlevlen-
dirilerek gerçek kimliklerine kavuşturulmaları, iyileştirmelerden 
sonra ama bütün o iyileştirmelerden sonra uzun erimde teknoloji 
geliştirme ve bilimsel faaliyetlere yönelik yeni bir odak alanı ola-
rak tekrar yaratılması sağlanabilir.

Ve bir kaç önerimiz daha var kendimizce çıkardığımız, üzerinde 
belki de en önemli durulması gereken konulardan birisi yıllardır, 
Mimarlar Odası olarak Atatürk Orman Çiftliği’ne dair her fırsatta 
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deklere ettiğimiz şey; Atatürk Orman Çiftliği alanının kuruluş 
ilkeleri de göz ardı edilmeden yeniden başkent Ankara’ya 
kazandırılmasının en sağlıklı yöntemi uluslararası veya ulusal 
ölçekte düzenlenecek bir master plan yarışmasıdır. Ve bu 
konuda her fırsatta söylediğimiz gibi, yıllardır söylediğimiz gibi 
biz meslek odaları olarak her türlü sorumluluğu almaya, her 
türlü bilgiyi, her türlü deneyimi paylaşmaya hazırız.

Ve son gelişmelere geldiğimizde ise Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin 1/25000’lik üst ölçek na-
zım planı ve 2/10000’lik koruma amaçlı imar planları hazırlanmış 
durumda. Ve bu planlar, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu 10 Ocak 2007 tarihli kararla 
birlikte şerhli olarak onaylanmış durumda. Şimdi kurulun aldığı 
kararla birlikte alt yapı ve kavşak projelerinin, detaylı projele-
rinin talep edilmeden yapılabilirliliği tüm uygulama projelerinin 
ve detaylı projelerin kurulun onayından geçmesi gerektiği ve 
1992 yılına tesciline kadar inşa edilmiş olan yapıların tümünün 
korunması, farklı bir işlevle işlevlendirilmemesi hobi bahçeleri-
nin kaldırılması yönünde alınmış kararlardır bunlar. 

Bu planın detaylarına dair çok fazla yorum yapmayacağım. Bu-
nun hakkında bir çok basın açıklaması yapıldı, biz de bir çok 
rapor yazdık ve hepsini web sayfasından yayınladık, hepsini il-
gili kamu kurumlarına yolladık. Eğer sonrasında bir sorununuz 
olursa plana dair, hani Mimarlar Odası’nın bu plana karşı neler 
düşündüğünü sorarsanız, olumlu ve olumsuz yanları ile değer-
lendirmemizi de iletebiliriz. Ben son söz olarak şunu vurgulamak 
istiyorum, bu aşamadan sonra Atatürk Orman Çiftliği’nin tarihsel 
özgün kimliğinin yok edilmemesi gerektiğini ve detaylı projenin, 
en azından detaylı projenin hazırlanmasında biraz önce değin-
diğimiz bizim kendimizce çıkarmış olduğumuz, geliştirilebilecek; 
üniversitelerdeki birikimlerden de yararlanarak geliştirilebilecek 
hususların göz önünde bulundurularak detaylı projenin hazır-
lanması konusunda yetkili tüm kurum ve kuruluşların duyarlılık 
göstermesi ve üzerine düşen vazifelerini gerçekleştirmelerini te-
menni ediyoruz. 

Atatürk Orman Çiftliği kaybedilmiş bir alandır diye bakmıyoruz, 
Atatürk Orman Çiftliği hepimizin alanıdır ve biz kamunun vicda-
nı olarak meslek örgütleri olarak bu alan üzerindeki gelişmeleri 
takip etmeye ve her anlamda, her durumda müdahale etme-
ye devam edeceğiz, bunu tekrar söylemek istiyorum. Teşekkür 
ederim.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Yeşim’e de çok teşekkür 
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ediyorum. Aslında çok önemli bir gerçeğin altını çizdi. Şimdi bu-
rada amaç kazma vurmak. Planlama da değil projelendirme de 
değil! Çünkü biz projelendirme aşamasına geldiğimizde de dişe 
dokunur bir proje ile karşılaşmayacağımızı daha önceki örnek-
lerden biliyoruz. Bu sebeple planlamayı yapan arkadaşlarımıza 
şahsen de tanıdığım için kendilerinin iyi niyetli olduğunu düşü-
nüyorum, belli mevzileri kurtarmak için en azından uğraştıklarını 
varsayıyorum. Burada ilginç bir noktaya değinmeden geçemeye-
ceğim; kamuoyunda takip ettiniz, 300 milyon dolar harcanacak 
5 yıl sürecek bir projeden bahsediliyor. Peki planda bu var mı? 
Yok! Peki proje nerede diyorsunuz? Proje henüz yapılmadı, dün-
yanın en iyisine yaptırmayı düşünüyoruz! Varolmayan bir proje 
üzerinden kaça mal olacağını ve ne kadar süreceğini nasıl tespit 
ediyorsunuz gibi bir soru aklıma geliyor ama sanırım bu sorunun 
buralarda kayda geçilmesi yeterli olacak. Şimdi son olarak Anka-
ra Barosu’ndan Fevzi arkadaşıma söz vermek istiyorum. Teşek-
kür ederim.

KATILIMCI : (mikrofonsuz) Pardon bir şey söylemek istiyorum.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Soruları Fevzi arkadaşımdan 
sonra alsak olur mu? 

KATILIMCI : (mikrofonsuz)… ilgilendirdiği için, konuşma için …

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Peki çok kısa alalım.

KATILIMCI / TÜLAY KORKMAZ : (mikrofonsuz) Adım Tülay Kork-
maz. Ayşegül Hanım …nasılsa dava açılacak, yürütmeyi durdur-
ma kararı çıkmış, çıkacak mı, yürütmeyi durdurmayacak o. İç hu-
kuk yolları tükendiğinde Avrupa Adalet Divanına gidilemez mi? 
Madem sözleşme onaylanmış. Bunu soracaktım. 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Peki. Teşekkür ederiz.

M. FEVZİ ÖZLÜER / Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Baş-
kan Yardımcısı: Sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Öncelikle üç tane projeksiyon, üç tane farklı bakış açısı birbiri ile 
çatışıyor. Bu çatışmaların da zemini maalesef mekanda, tarihte 
ve tüm yaşam alanlarımızda karşılık buluyor. Birincisi, bir üreti-
min başkentinden tüketimin başkentine geçiş süreci yaşıyoruz. 
Bunun çalkantıları tüm planlama sürecine, tüm tarihsel, toplum-
sal ilişkilerimize yansıyor. İkincisi, sosyal bir Ankara’dan sosyal 
niteliğini yitirmiş bir Ankara’ya daha bireyselleşmiş, bencilleş-
miş, kendi dünyasına kapanmış bir Ankara’ya geçiyoruz. Üçün-
cüsü ise, demokratik bir Ankara perspektifinden anti demokratik 
bir Ankara perspektifine geçme tehlikesi ile karşı karşıyayız. AOÇ 
birinci dereceden tarihi ve doğal bir sit alanıdır. Her şeyden önce 
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şunu söylemek gerekiyor ki tarihi ve doğal bir sit alanında, en 
azından birinci derecede bir sit alanında her şeyden önce plan-
lama yaparken turizm perspektifini arka planda tutmanız gerek-
mektedir, bu baştan söylenmesi gerekir. Fakat hemen burada 
bir parantez açıp söyleyelim, Sayın Melih Gökçek yaklaşık dört 
ay önce Ankara’ya ilişkin projeksiyonlarını açıkladı. Özel hasta-
nelerin yeşerdiği bir Ankara’yı, sosyal Ankara diye tanımladı. 
Aynı zamanda turizmin başkenti olacak bir Ankara, aynı zaman-
da da ‘’Disney Land’’larla süslenmiş bir Ankara olarak tanımladı. 
Bunların tamamı aslında bu yaşadığımız sürece, özgülenebilecek 
bir çelişki alanıdır. Şimdi bu çelişkilerin tamamı, bir planlama 
anlayışı üzerine asgari müştereklerde buluşabilir mi? Yani bu 
meslek odalarının ve değerli bilim insanlarının katkıları ile acaba 
Melih Gökçek’in katkıları arasında paradigma olarak bir çelişki 
var mı? Ben paradigma olarak temelde bir çelişki içinde oldu-
ğunu düşünmüyorum. Çünkü aslında bir kalkınma perspektifinin 
içinden konuşuyoruz hâli hazırda, sadece işlev değişiklikleri ile 
konuşuyoruz. Yani burası bir tarım alanı olarak işlevlendirilebi-
lir ve doğru bir kent-kır çelişkisini aşabilecek bir model olarak 
öngörülebilir. Fakat bu temel olarak aslında Melih Gökçek’in de 
sahiplenebileceği bir paradigmadır. Fakat aynı zamanda da rant 
getiren bir paradigmadır. Bu konularda hiçbir şüpheniz olmasın 
fakat, “Ben doğruyu bilirim, doğru benim etrafımda örülüdür.” 
anlayışından vazgeçildiği ve en temelde de hukukun ortak bir 
payda olarak, burada tartışılması gereken bir nokta olarak kabul 
edildiği sürece bu paradigmalar ortak bir planlama anlayışında 
bir araya getirilebilir. 

Şimdi her şeyden önce şunu baştan belirtmek gerekiyor; Haziran 
ayında yapılan kanun değişikliği ile bu planın yapılması mümkün 
değildir. Şimdi Koruma Kurulu toplantılarına pek çok arkadaşımız 
gitti, geldi. Uzun uzadıya süreçleri tekrar anlatmayacağım ama 
eğer biz planlamaya ve bir tahayyül kurmaya, hukuksal prosedür-
lerin tüketildiği bir süreç olarak bakmaya devam ettiğimiz sürece 
Ankara’da yaşayan insanlarla dalga geçmekten öteye gidemeyiz. 
Hukuk aynı zamanda insanların karşılıklı olarak oydaşma ve karar 
alma süreçlerini ürettiği bir mutabakat alanıdır. Biz bu mutabakat 
alanını bir prosedüre indirgediğimiz zaman bu oydaşma alanının 
ortadan kaldırılmasının, yani kılıçların çekilmesinin ön koşulunu 
hazırlamış oluruz. 

Ankara ve Atatürk Orman Çiftliği için olumlu bir adım atılması ge-
rekiyorsa, buradan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kararı onay-
layanlara ve Koruma Kurulu’ndaki arkadaşlara şunu hatırlatmak 
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gerekiyor: itiraz dilekçelerimizle ve itiraz dilekçelerimiz dikkate 
alınmazsa diğer hukuksal süreçlerle karşı karşıya kalacaklar. 

Bu nedenle kanun iyi ya da kötü, yorum yoluyla iyi hale getirile-
bilir, en iyi kanunlar en kötü yorumcular elinde mahvolabilir ya 
da kötü kanunlar iyi uygulayıcıların elinde iyi uygulamalara dö-
nüştürülebilir. O yüzden de buradaki temel oydaşma zemini üze-
rinde konuşmak gerekir. İkincisi; Koruma Kurulu, koruma amaçlı 
imar planını onaylarken koruma amaçlı imar planının emredici 
hükümlerinin dışında karar verdi. Yani aslında Koruma Kurulu da 
bir karar üretmedi. Çünkü koruma amaçlı imar planları nedir? 
İşte Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzu-
at gereğince, nazım ve uygulama planları ile bir bütün olan bir 
plandır. Peki siz neyi onayladınız? 1/10000 ve 1/25000’lik planla-
rı onayladınız ve şerh düştünüz, uygulama planları 6 ay içerisin-
de bize getirilsin, böyle bir karar üretemezsiniz. Yani Büyükşehir 
Belediyesi’nin basına erken ilan ettiği ve hukuksal süreçlerden 
meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin katılımcı ve 
uyarı süreçlerinden kaçırıldığı o plan, hukuka da aykırıdır.

O yüzden uzun uzadıya burada bir kent perspektifi sunmak 
istemiyorum, buradaki değerli katılımcıların konuşmalarını 
pek çoğuna katılıyorum, özellikle, Ankara için Atatürk Orman 
Çiftliği’nin bir kır-kent modelinin perspektifi ile kurgulandığı 
sürece Türkiye’nin gelişme politikasına model olabileceğini dü-
şünüyorum. Bu modeli iyi değerlendirmek gerekir, bu modeli 
değerlendirebilmek içinde her aklın birer oydaşma zeminin bile-
şeni olduğunu görmek gerekir.

Her şeyden önce hukukun, ortak paydaş zeminlerimizden birisi 
olduğunu ve bu paydaş zeminleri çiğneyerek Ankara’da sosyal, 
demokratik bir Ankara kurulamayacağının altını çizmek gerekir. 
Evet, biz Atatürk Orman Çiftliği içinde, Ankara içinde sosyal, de-
mokratik bir Ankara ve AOÇ istiyoruz. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Konuşmacılarımız konuş-
malarını tamamladılar, bizden önceki Oturumun bizden çaldığı 
süreyi düşünerek bir 10 dakika soru-cevap için harcayalım istiyo-
rum. Mikrofon dolaştırabilirsek, önce beyefendiden başlayalım, 
isminizi ve sorunuzu kime yönelttiğinizi de söylerseniz.

KATILIMCI / ALHAS ÖĞRETMEN : Efendim, sunumunuz için 
teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. 
Efendim, şunu belirtmek isterim, Sayın Necdet Topçuoğlu Bey 
çok detaylı biçimde tablolarla bir şey izah etmeye çalıştı, ancak 
sanıyorum gözlerden kaçtı, yalnız işin farkında olanlar muhakkak 
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görmüşlerdir onu; şimdi Atatürk Orman Çiftliği’ni Sayın Hasan 
Muhammed Güldaş Bey ölçtürdü, biçtirdi, O’na ayrıca teşekkür 
ediyoruz, elinde 33 bin 350 dekar, dönüm arazi var. Ancak 
bunun % 30-40’ları büyük bölümü yine Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elinde olmak üzere zaten 
işgal altında, geriye kalan 19 bin, 20 bin dönüme yakın bir arazi. 
Şimdi de bahsediyoruz, yine işte Ocak’ta yeni imar planı Koruma 
Kurulu’ndan da geçti ve yarında uygulanmaya başlayacak. Sayın 
Fevzi Bey diyor ki, bu iptal edilebilir, neden efendim, Tarım 
Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmadı. Kanun çıkaran Sayın 
Başkan’ın Tarım Bakanı’ndan izin alınması tam 15 saniyelik iştir, 
o prosedür kesinlikle tamamlanacaktır. Sorum şu; bu zaten ben 
şurada herkesin yüzüne bakıyorum, bir çoğu da aşina, bunlar 
24 saati Atatürk ile yatıp, Atatürk’ün hatırasını anan, bunu, 
Atatürk’ü içinde, kalbinde yaşayan insanlar. O zaman bu çok 
önemli konuyu Ankara için, Türk Halkı için çok önemli bir konuyu 
sivil toplum örgütleri olarak sizin daha geniş bir platforma 
taşımanız gerekmez mi? Bunun oradalar da tartışılması tüm 
Ankara Halkına, Türk Halkına mâl olacak şekilde tartışılması 
gerekmez mi? 

Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü elimizde kalan 20 bin 
dönümlük arazide, ben elimizde derken Ankara Halkı olarak, Türk 
Halkı olarak ben de onun bir sahiptaşıyım, bir paydaş olarak ken-
dimi düşünüyorum, bu yarın, bu imar planı uygulanması ile işte, 
bahar gelince başlayacak belki, o da elimizden gidecek, el elde 
baş başta, geriye hiçbir şey kalmayacak, teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkürler. Soruları alalım, 
sonra kime olduğunu, buyurun, sonra size vereceğim,

KATILIMCI / AV. YAŞAR ÇATAK : Sayın Başkan, değerli arkadaşlar 
ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Par-
tisi Grup Başkan Vekili Avukat Yaşar Çatak. Sayın Zafer Başkan’ın 
Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkiler yönünden yasanın çıkması 
sürecindeki konuya kısaca değinmek istiyorum; şimdi, öncelikle 
buradaki ilk oturumda ve daha sonraki oturumda, şimdiki Otu-
rumdaki Konuşmacıların görüşlerinin tümüne katıldığımı önce-
likle ifade edeyim. Ancak buradaki bir ilişkiyi açıklamak adına bu 
sözü almış bulunuyorum; Sayın Başkan kendisi de konuşmasında 
ifade ettiler, sunulan teklif ile çıkan Yasa arasındaki farklılıkların 
ayrıntılarına girdiler ve kendi girişimlerini de bazı mevzileri kur-
tarmak adına bu girişimleri sürdürdüklerini, sürdürmeye çalıştık-
larını ifade etmişlerdi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ilk metinde Salih Kapusuz’un tekli-
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finde tüm arazinin Ankara Büyükşehir Belediyesine devri belir-
li bir mukabilde mümkündü, tüm Çiftliğin. Ayrıca rekreasyon, 
park, ağaçlandırma, spor, kültür alanı olarak Büyükşehir Bele-
diyesine tahsis, bedelsiz, yine bu mümkündü. Ayrıca tüm arazi-
nin % 5’i kapalı tesis alanı olarak kullanıma açılması mümkündü, 
1.674000 bin metre karelik bir alanda yapılaşma söz konusu idi. 
Cumhuriyet Halk Partisinin müdahalesi ile bütün bu söyledikle-
rimin üçü de ortadan kaldırılmış durumdadır. Öncelikle, artı, üst 
ölçekli ve koruma amaçlı imar planının yapılması öngörülüyor, 
teklifte bu yoktu, sadece Hayvanat Bahçesi üzerinde 10 yılı aş-
mamak üzere Büyükşehir intifâ hakkı Büyükşehir’e verilmekte-
dir, ayrıca arazi üzerinde konut, ticaret, sanayi amaçlı yapılaşma 
yapılamaz şeklinde Kanunun sonunda da hüküm vardır. Bunlar 
Cumhuriyet Halk Partisinin girişimleri sonucunda ortaya çıkan 
durumdur. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu girişimlerde bulunmamasıydı yahut 
bu diyalogu geliştirmeseydi birçok kanunda olduğu gibi yine AKP 
çoğunluğuyla bu Yasa ilk gelen şekliyle, Salih Kapusuz’un önerisi 
doğrultusunda çıkacak diye biz düşünüyoruz ve bu nedenle bu 
girişimler sürdürülmüş oldu. Yine değerli arkadaşlarım, yine şu 
ifade edeyim, bu planlar Büyükşehir’e geldiği zaman Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak biz karşı çıktık, karşı görüş ifade ettik 
ve karşı oy kullandık yani Meclis’te planların geçmesi Cumhuri-
yet Halk Partisinin muhalefeti ile olmuştur, bunun da bilinme-
sini istiyorum. Bundan sonraki süreçte yasal süreçte Ankara Ba-
romuzun Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarıyla 
ilgili devam eden davaları vardır, o davalardan bir tanesi de bu 
da olabilir, değerli odalarımız Baromuz ile birlikte bu yasal süreci 
sürdürürler diye düşünüyorum. Hemen bir de Melih Gökçek ile 
ilgili bir şeyi sizinle paylaşayım,

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Sorunuzu alabilir miyiz? 
Açıklamanızı aldık,

KATILIMCI / AV. YAŞAR ÇATAK : Ben, soru değil siz sorduğunuz 
için bu soruyu yanıtlarlar mı dediğiniz için, ben o bakımdan 
yanıtlama ihtiyacı duydum. Sizin beyanınız üzerine söz almış 
bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım bir diğer husus, evet, 
arkadaşlarımızın hepsi ifade ettiler, Sayın Gökçek’in böyle 
demokratik kitle örgütleriyle, odalarla ilişkisi falan yok ama 
dayandığı, demin arkadaşlarımız söyledi, Ankara Halkının 
duyarlılığı da bu konuda bir olumlu neden olarak düşüncesine 
ilave etti. Şimdi bunları, meslek odalarını, kitle örgütlerini 
dışarıda bırakarak yeni bir yöntemin peşinde; bu kendisinin 
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gayretiyle çıkartılan Büyükşehir Yasasının bir maddesinde 
ilave olarak belirtilen, işte, referandum yaptırmak. Şimdi, tırlar 
çıkacak, onların hazırlıklarında, belli mahallelerde, belli alanlarda 
o tırlarda insanlar oylarını kullanacaklar ve bu odaların görüşleri 
değil, bizlerin görüşleri değil ama işte, halkın desteğini bu şekilde 
aldım diyerek öyle kendi düşüncelerini meşrulaştırma yolunda 
bir başka girişimi de var. Ben bu düşüncelerle arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Çok teşekkür ederiz. Arkada 
bir arkadaşımızın el kaldırıyor uzun süredir, onu alalım sonra si-
zinle devam edeceğiz,

KATILIMCI / SELİM KAPLAN : Teşekkür ederim Zafer Bey. Ben 
Selim Kaplan, Orman Mühendisiyim, Atatürk Orman Çiftliği de-
niliyor ya, niçin acaba Atatürk ziraat, tarım çiftliği değil de Orman 
Çiftliği deniyor, merak ediyorum aslında. Bunu da eğer bilen var-
sa, açıklarsa memnun olurum. Şimdi hem 1. Oturumdaki hem II. 
Oturumdaki konuşmaları dinledim, gerçekten çok yararlandım. 
Ben de gerek katılımcılara gerek konuşmacılarla aynı saftayım. 
Hatta bu Kenti, bu yönetim anlayışı ile terk etmeyi düşünen bir 
bireyim. Yani o denli nefret ediyorum, her sabah sinirleniyorum, 
her sabah çok affedersiniz, küfür ediyorum Melih Gökçek’e ama 
yapacak bir şey yok. Biz yani bizim üslubumuzda bir arıza var 
bence yani bizim karşı çıktığımız noktalarda değil de çıkış biçimi-
mizde bir hastalık var yani ne bileyim bir eksiklik var, neden biz 
anlatamıyoruz yani bu toplum neden bizi dinlemiyor da Melih 
Gökçek’e % 53-54 oy veriyor yani ben bu soruyu bir kendimize 
sormamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası.

Şimdi, sabah ilk Oturumda konuşan konuşmacı ağaçlandırmaya 
karşı çıktı mesela yani arkadaşlar, ağaçlandırma bu şekilde ya-
pılan en masumane ve belki de en yararlı şey. Düşündüğünüz 
gibi de her gördüğünüz yeşili çam sanmayın, çam dikilmiyor 
artık. Ayrıca yani bunların ODTÜ Ormanı var önünüzde, şimdi 
ODTÜ Ormanı tehlike altında aslında, neden? Çevreci baskılar 
yüzünden tehdit altında. ODTÜ Ormanı aralanamazsa yani çok 
sık dikildi, dikim yapılırken sık dikilir ağaçlar, eğer bunlar zaman 
içerisinde aralanamazsa bunun ölüm tehlikesi vardır ama ODTÜ 
Yönetimine söylüyoruz, yapamıyoruz diyor, öğrenciler ayaklanı-
yor. Şimdi yanlış bilgilenmelerde, yanlış anlatımlarda bazen çok 
büyük yanlışlara neden olabilir. O açıdan şimdi ben, bazı şey-
leri söylemek istiyorum yani, şimdi karşı çıkacağımız noktalar 
var mesela, Gökkuşağı Rekreasyon alanı dedi adam yahu yani 
böyle ilan verdi, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İki tarafı 
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yol, otoban neredeyse, otobanın üzerinde rekreasyon alanı dedi 
bu adam ve hiç kimse, hiçbir oda, hiç kimse çıkıp televizyonlara 
böyle bir şey, yahu bu olabilir mi demedik arkadaşlar. Şimdi ka-
pandı diyoruz,

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Dendi de dinleyen olmadı, 
sorunuzu alabilir miyiz?

KATILIMCI / SELİM KAPLAN : Yani karşı çıkan olmadı. Hayır, ben 
biraz konuşmak istiyorum çünkü 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Hayır, vaktimiz çok kısa ol-
duğu için, çok yorduk dinleyenleri o anlamda, buyurun,

KATILIMCI / SELİM KAPLAN : Peki, tamam. İki sorum var, bütün 
bu TMMOB çatısında burada sunuş yapan odalara sormak istiyo-
rum, Mimarlar Odasına dahil, Şehir Plancıları Odasından da yani 
sizin bir alternatif planınız var mı? Mesela biz böyle bir şey ya-
pabilir miyiz? Bir araya gelelim, gelin şu ortak Çiftlik ile ilgili bir 
alternatif plan yapalım. Diyelim ki, bu böyle olsun. İkincisi, bakın 
çok tehlikeli bence, size örnekler vereceğim, en tehlikeli şey, o, 
Melih Gökçek’in söylediği yeni bir 40 metrelik yol açacağım diyor 
ya, Çiftliği parçalamanın, Çiftliği yok etmenin anahtarı orada. Bü-
tün toplumu bunun üzerine yoğunlaştıralım, bu yola karşı çıkalım 
hep beraber, her kesime, topluma bunu anlatalım. Üç tane oto-
ban var, aynı güzergahta, adam üçüyle yetinmiyor, dördüncüsü-
nü açacağım diyor, 40 metre. Orada çok güzel bir hat varken, bil-
mem kaç yıl önce yapılmış, o hattı ihya etmek yerine yani hemen 
onun paraleline yapalım diyor. Sorunun biri bu, bunu böyle bir 
şey yapabilir miyiz? 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: İkincisi?

KATILIMCI / SELİM KAPLAN : Birde ben Gökhan Bey’e sormak is-
tiyorum, mesela gerçekten şimdi organik tarım yani bunlar hep, 
ben diyorum Melih Gökçek kadar absurt buluyorum açıkçası, bu 
alanda organik tarım yapmayı, ondan sonra efendim, agrofo-
lester yapmak, bunlar olacak şeyler değil. Bunların mantığı yok 
yani bilimsel olarak da bence mantığı yok. Yani bunu tartışabi-
liriz yani bırakınız siz, hiç sanayinin uğramadığı, kent olmayan 
yerlerde 7-8 yıl toprakları dinlendiriyorlar organik tarımda, öyle 
şey olur mu? Benim söylemek istediğim şu; yani buralar acaba 
biz,açık alan, tarım müzesine dönüştürebilir miyiz mesela? Ya da 
o hobi bahçesi denen ucubeleri daha bilimsel, daha böyle ger-
çekten insanların gidip yararlanabileceği bir şey haline getirebilir 
miyiz? Bu tür bir planlama yapabilir miyiz? Ziraat Mühendisleri 
Odası bu tür bir şey yapabilir mi? Teşekkür ederim.



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

70

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ederiz. Necdet 
Bey’in bir sözü vardı, sonra Eser Bey, arkadaşımız ve İsa Bey, 
sonrada bitirelim. 

NECDET TOPÇUOĞLU : Sayın Başkanım ben öncelikle bu çalış-
maların baştan bu yana seyircisi, izleyicisi olduğum için bir te-
şekkürümü, tebrikimi arz etmek istiyorum. Hiç kimseye de bu 
sözlerim cevap değil. Birinci teklifin gerçekleşmeyip ikinci ehveni 
şerh teklifin kanunlaşmasının öncülüğünü sivil toplum platfor-
munda başta zatıaliniz ve Gökhan Günaydın’ın öncülüğünde-
ki platformda gerçekleşmiştir. Size şükranlarımı arz ediyorum, 
baştan bu yana izleyen, objektif bakan bir kamu görevlisi olarak. 
Şimdi sorularım iki tane, bizi zatıalinize, birisi de Sayın Özlüer’e; 
zatıalinize soracağım soru şu; bilgimi doğrulamak açısından, kul-
lanacağım bilgilerin doğru olması açısından soruyorum, 1928 
yılında Ulu Önder Atatürk Avusturyalı meşhur şehir plancısı 
Jansen’e 300 bin nüfuslu Ankara’nın şehir planını yaptırıyor, bu 
planda Ziraat Fakültesi Yerleşkesi, Gençlik Parkı, Bentderesi’nde 
bir baraj ve Atatürk Orman Çiftliğinden oluşan metropol kenti, 
Başkenti eksenini oluşturuyor fakat bu, bugün tamamen kesinti-
ye uğradı. Ben, şehir plancısı olarak sizden öğrenmek istiyorum, 
bu yapılan planın sonraki planlar için hiç mi bir geçerliliği yok, 
baz alınmak açısından? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Sayın Özlüer’e de soracağım soru; şimdi biz, sukutuhayali uğra-
dık, özellikle ben, denetim yapan birisi olarak Meclis’teki Plan, 
Bütçe ve Meclis Komisyonlarında da dile getirdim, “kedi yavru-
sunu yiyeceği zaman arkadaşlar, fareye benzetirmiş”, hiç kimse-
yi dinlemiyorlar, bu yavru değil faredir. Şimdi 5659 sayılı Kanu-
nun 10. maddesi “takasa imkan vermiyor” Sayın Özlüer ve Sayın 
Yılmaz Ateş’in Danışmanı da buradalar, bu Kanun çerçevesinde 
çıkan Yönetmeliğin 19, 20, 21. maddelerine dava açtılar, iptal 
ettirdiler ve takasa imkan vermiyor. Yeni çıkan 5224 sayılı Kanun 
ile gelen madde de takasa imkân veriyor. Ben Cumhurbaşkan-
lığından döneceğini umut ediyordum, maalesef, yanıldık, dön-
medi. Kanunun 10. maddesi ile Kanuna ek madde birbirine ters 
olabilir mi? Bu olur mu, olmaz mı? Bu konudaki bilgi eksikliğimi 
gidermek istiyorum. Teşekkür ederim, saygılar,

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ederiz. Eser Bey’in 
bir sözü vardı, sonra sizin, buyurun,

KATILIMCI / ESER ATAK : Teşekkür ederim. Eser Atak, Şehir 
Plancısıyım. Aslında Atatürk Orman Çiftliği süreçlerini daha önce 
Şehir Plancılar Odasında ben de yönetici iken beraber takip et-
tik, Gökhan Bey ile beraber, Meclis’te yoğun çabalarımız oldu 
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Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber, daha sonra işte Cumhurbaş-
kanı Genel Sekreteri Kemal Nevrozoğlu ile görüştük ve çok ciddi 
çalışmalarımız oldu. Gerçekten, burada iki yöntem seçilebilirdi, 
ya Meclis’te sert bir muhalefet yapacaksınız ve bunun kesinlik-
le karşısında olacaksınız ya da ehvenişere razı olacaksınız. İkinci 
yöntem seçildi, ehvenişere razı olundu, pek çok aslında, ilk tekli-
fe göre önemli bir kazanım elde edildi. Fevzi Bey’in de dediği gibi, 
aslında burada yasaların içeriğinden çok onun nasıl uygulandığı-
na bakmak lazım. Orada Hayvanat Bahçesi örneklendi, Hayvanat 
Bahçesi mevcut hali ile de bırakılırdı, bırakılabilirdi ama Yasada 
Büyükşehir Belediyesine devir edilecek arazi Hayvanat Bahçesi 
olacağı için o plandan alanın 1/3’ine çıkartıldı. 

Şimdi bir başka belki yönetim o alanı daha küçük kullanabilir-
di yani burada Yasanın nasıl kullanıldığı önemli. Atatürk Orman 
Çiftliğini tartışıyoruz ama burada aslında, Ankara’nın Kent yöne-
timini tartışmak lazım çünkü bu konular bizim karşımıza sürek-
li geliyor yani katlı kavşaklardan tutun işte, Gökkuşağı Projesi-
ne, yaya geçitlerinin kapatılmasından tutun işte, Kuğulu Park’a 
kadar sürekli hep önümüze gelen konular bunlar. Ne yazık ki, 
Ankara’da karanlık bir kent yönetimi var. Despot, kendini dev 
aynasında gören, hiç kimseyi önemseyen bir kent yönetimi var. 
Aslında kent yönetimini masaya yatırmamız lazım ve asıl öncelikli 
konumuzun bu olması gerektiğini düşünüyorum, bu Ankara’daki 
meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri olarak. Çünkü tek tek ko-
nularla artık baş edemez hale geldik. Bugün en borçlu Beledi-
yeyiz, adam doğalgaz paralarını bizden peşin alıyor ve Botaş’a 
hiçbir şekilde ödemiyor ve o paraların nereye gittiği belli değil. 
Ranttan korkmayalım diyor, ben sanayiciye diyor, ticaret yapa-
cak olana diyor, istediği katı veririm diyor, bu ranttan niye kor-
kuyorsunuz ki diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi yani şehircilik 
ilkelerini, şehirciliği, mimarlığı, peyzajı, ziraatı tüm bilimleri al-
tüst eden son derece vahim açıklamalar bunlar ve bunlar kent 
yönetimi anlayışından kaynaklanıyor. Peki bu kent yönetimi an-
layışına kim izin veriyor? İşte toplum olarak bizler. Ne yazık ki, az 
gelişmiş bir toplumuz, keşke daha fazla gelişmiş olsaydık ve daha 
demokratik bir toplum olabilseydik. Daha demokratik bir toplum 
olamadığımız için bugün Hrant Dink’ler öldürülüyor, daha de-
mokratik bir toplum olmadığımız için bugün işte, bu adamlar iş 
başında. Burada önemli olan etken yurttaş katılımı mümkün ol-
duğunca arttırmak ve burada sivil toplum örgütlerine ve bizlere 
büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim 
bu Paneli düzenleyen herkese çok teşekkür ederim.
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OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ederiz. Son, sizin 
sorunuzu alalım? 

KATILIMCI / AV. ÖMER ÇIRPAN : Avukat Ömer Çırpan. Şimdi, 
önceki Oturumda da bu oturumda da konuşmacıların ana fikri 
Atatürk Orman Çiftliği, “Atatürk’ün mirasıdır, Atatürk’ün vasiye-
tidir” dediler, tamamı, hep konuşmacılar bunu söylediler ama 
2006’ya yani şu Kanun yürürlüğü çıkıp bizde bu Platformda bir 
araya gelinceye kadar Atatürk’ün mirasına sahip çıkmamışız, 
şöyle ki sahip çıkmamışız; ben, 32 yıllık Ankaralıyım, 32 yaşında-
yım, 32 yıldır Ankara’da yaşıyorum, şunu görüyorum yani Ankara 
artık Ankara değil, Çiftlik, Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Orman 
Çiftliğidir çünkü 1925ler ve göçebe toplumdan tarım toplumu-
na, yerleşik düzene geçmeye çalışan bir ülkede böyle bir çiftliğe 
ihtiyaç varmış, Atamız da böyle bir çiftlik kurmuş, tarım toplumu 
olabilmek, o tarım toplumu ile birlikte endüstri toplumu olabil-
mek adına. İşte, süt endüstrisini kurmuş, şarap endüstrisini kur-
muş, birtakım şeyleri üretmiş çünkü üreten bir özel sektör yok. 
Günümüze geliyoruz, günümüze gelirken 1950lerde temelleri 
atılan, 1980lerde hat safhaya ulaşan bir köyden kente göç olgu-
su var. Atatürk Orman Çiftliğinin kurulduğu döneme bakıyoruz, 
Ankara’nın nüfusu 50 bin, akabinde yapılan en büyük plan işte, 
Jansen’e yapılan plan 300 bin kişilik bir plan, bugün geldiğimiz 
Kentin nüfusu, son işte mücavir alanların genişletilmesiyle bir-
likte 7 milyona, 8 milyona dayanmış olan bir kent. Ve şunu söy-
lemeye çalışıyorum; şehrin merkezinde kalan, şehrin göbeğinde 
kalan bir arazi parçası var, ha bunu biz organik tarım olarak de-
ğerlendirsek bana ütopik geliyor yani tabi ki, tarıma önem vere-
lim, tabi ki, tarımı geliştirelim, tarım toplumu da olalım ama bunu 
bu şehrin merkezinde yapmayalım veyahut ODTÜ’lü Hocamızın 
söylediği gibi teknoloji parkı da olsun Ankara’da, Ankara’daki 
teknoloji kenti de olsun ama o alanda olmasın. Ben şunu merak 
ediyorum, hem Zafer Bey hem Ayşegül Hanım’a sormak istiyo-
rum; Londra’da, New York’ta olan örnekleri gibi Atatürk Orman 
Çiftliği bir yaşam parkı, halkın tamamının kullanabileceği bir park 
haline getirilebilir mi? Sorum bu, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Çok teşekkür ederiz. Burada 
tamamlamak zorundayız, sorulara vaktinizi çok aştık çünkü. Yine 
Gökhan Bey’den başlayalım, sorulara cevapları vermeye,

KATILIMCI : Halkın içindenim,

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Peki, çok kısa alalım halkın 
içindensiniz, sanırım bütün salon halkın içinden ama, halktan 
biri var, buyurun.
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KATILIMCI / SADIK ŞAHİN : Mamak Kitle Örgütleri Sözcülerin-
den Sadık Şahin. Şimdi, bugün baştan beri izliyorum gerçekten, 
çok önemli konulara değiniyorsunuz. Eğer Ankara’yı bir insan 
vücudu olarak ele alırsak Cumhuriyetin kurulmasında sonra ci-
ğerin bir tarafı Atatürk Orman Çiftliği bir tarafı Çubuk tarafı ama 
bu akciğerin besleyen de bir boğazın, nefes borusuna ihtiyaç var. 

Bu nefes borusunun başı da İmrahor’dur bana göre. Ama bunu, 
bu İmrahor’u bugün hiç kimse gündeme almadı, bunu koymadı. 
Eğer İmrahor olmazsa ve İmrahor talan edilirse Atatürk Orman 
Çiftliği de ölecek, Ankara da ölecek. Bu nedenle benim önerim, 
elimde arkadaşımda şey var, halka inebilmek için biz bunun 
denemesini odalarla Mamak Belediyesi ile gerçekleştirdik, 3 
günlük bir sempozyum düzenledik, bunu gerçekten mahalleler 
yani ilçelere yayarak, sadece Kızılay’da değil. Zaten iktidarların 
istediği şu; herkes belli Kızılay’da, sinemasını Kızılay’da, tiyatro-
sunu Kızılay’da, panelini Kızılay’da, her şeyini Kızılay’da yapsın, 
Batıkent’i, Mamak’ı, bilmem nesi de, buralara nasıl olsa gelmi-
yorlar, kendi kendimize gülelim oynasınlar gibi bir politikası var. 
O zaman bu politikayı kırabilmek için burada odalara sesleniyo-
rum, meslek odalarına sesleniyorum; bunu ilçelere aktaralım, bu 
tür konuları oralarda halka iletelim, götürelim ki, bunun altından 
çıkalım. Yoksa Melih % 53 değil, % 70 de alır. Saygılar. 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ederiz. Gökhan 
bey buyurun.

GÖKHAN GÜNAYDIN : Arkadaşlar ben, kısaca birkaç açıklama 
yapmak istiyorum; Selim aynı zamanda benim kamu yönetimi 
yüksek lisansımdan, 1995’ti galiba değil mi, arkadaşım, Selim 
1995’ten beri böyle sorular sorar. Yani ne dedi Selim, organik 
tarım yapılamaz dedi, böyle bir şey bilimsel değil dedi. Organik 
tarımın buraya uygun düşmeyeceğini inanıyorum dersen olabilir 
ama bilimsel değil demek doğru değil çünkü yani bu topluluğun 
çok ilgili alanına girmeyecek ama çok kısaca söyleyeyim; kon-
vansiyonel tarım yaptığınız yani zirai mücadele ve gübre kullana-
rak bitkisel üretim ve hayvansal üretim yaptığını alanlarda 2 ya 
da 3 yıllık yerine göre değişir, geçiş süreleri sonucunda organik 
ürün alabilir ve oralara organik ürün olarak, o ürünleri satabilir-
siniz. Dolayısıyla bilimsel değildir lafı doğru değil yalnızca yoğun 
karbon-monoksit üreten otobanlara en az 400-500 metre mesa-
fede olmalıdır. 

Şimdi toplam 20 bin dekarlık bir alandan bahsediyoruz ve ina-
nın, bir Ankaralının kafasındaki çiftliği çizin desek çizeceği çiftlik-
le gerçek çiftlik arasında dağlar kadar fark var yani bizler çiftliği 
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küçücük bir yer olarak görüyoruz, Çiftlik çok büyük bir alan, 33 
bin dekardan bahsediyoruz, birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi, 
arkadaşlar, kimileri bu olmaz der, kimiler de yapar yani bu dar 
planlama anlayışının içine sıkışmaktan bir vazgeçsek de Atatürk 
Orman Çiftliği içerisinde organik domates yetiştirsek örneğin ve 
siz, dışarıda 1.5 Milyon Liraya satılan domatesi gelip dalından 
arabanızı yanına park ederek 3 Milyon Liraya toplama hakkına 
sahip olabilseniz, Ankaralının her sabah o domatesi yiyebilmek 
için oralara akacağından adım gibi eminim. Yani bu, aklımızdaki 
ön yargıları biraz değiştirip, yaşamın nereye doğru gittiğine bir 
bakalım. Şişli’de bir organik ürün pazarı kuruldu, insanlar orga-
nik ürün olup olmadığından bile emin olmadıkları ürünlere nor-
mal fiyatın beş katı fiyat veriyorlar. Artık zirai mücadele ilacı ve 
hormon kalıntısını insanlar vücutlarına almak istemiyorlar ve 
AOÇ bunun için tam da ideal bir yer. Dolaysıyla son derece ra-
hatlıkla kurgulanabilecek, yapılabilecek işler var. 

Şimdi bir son noktayı daha izninizle açmak istiyorum; bakın, biz 
nasıl süt içiyoruz, birkaç kaynaktan süt içiyoruz, ya Danone’nın, 
Nestle’nin şişeleyip önümüze getirdiği sütleri içiyoruz, kaç 
paradan içiyorsunuz arkadaşlar? 1.5 Milyon Lira veriyorsunuz 
litresine, 1.5 Milyon litresine. Kaç paraya o üreticiden alınıyor 
o süt biliyor musunuz? 350-400 Bin Liraya alınıyor. Arada tam 
dört katı fiyat farkı var. Danone’ye verirseniz u Fransa’ya gidiyor, 
Nestle’ye verirseniz İsviçre’ye gidiyor. Lütfen aldığınız markalara 
bir dikkat edin. Birtat marka eğer yoğurda, süte para veriyorsanız 
o da Danone’nin. Tikveşli markayı alıyorsanız o da Danone’nin. 
Yani bu ülke yoğurduna, sütüne, suyuna sahip çıkamayacak 
hale geldi. Peki, biz farklı, gerçekten bu ülkenin kurulduğu 
zamanki gibi farklı bir öykünün peşinde koşamayacak insanlar 
mıyız? Ben, soruyorum, gerçekten soruyorum arkadaşlar, sokak 
sütçüleri ne yapıyorlar? Köylülerden süt topluyorlar ama onlarda 
mikrop saçıyor, bir de böyle bir gerçeklik var yani sınıfsal olarak 
destekliyoruz ama bize ulaşan sütte mikrobiyolojik özellikler 
açıdan uygun sütler değil. Atatürk Orman çiftliği içerisinde 
böyle bir şeyi yapabiliriz diyorum ben. Ve bunu yapmak demek 
400 Bin liradan alınan sütün, 600 Bin liraya kent yoksulunun 
önüne konulabilmesi anlamına geliyor. Süt sektörünü böyle 
kurgularsınız ve bunu yapabilmek için de yeni bir ruha, yeni 
bir anlayışa ihtiyaç var. Atatürk Orman Çiftliği bunların içinden 
yapılır. Eğer siz, SEK’i, Et-Balık Kurumunu falan demode ilan 
edipte özel sektör geldi kardeşim artık bunlardan vazgeçin 
derseniz Almanya’dan çiğ süt ile o kutu sütü arasında 2.5 katı 



AOÇ’nin Geleceğini Tartışıyoruz

75

fiyat vardır, biz de 4 türlü fiyat var. Yani üreticinin ve tüketicinin 
kazıklandığı ve aradaki farkın çok uluslu şirketlere gittiği yeni 
bir sömürü sürecini bize dayatıyorlar. Sanki bu modaymış gibi 
sanki bu çağdaşlıkmış gibi. Oysa Avrupa Birliğinin kendisinde bile 
pazarlanan sütün % 95’i kooperatifler eli ile pazarlanıyor. 

Son sözüm şudur, Zafer Bey; yasal süreç ile ilgili bir tek şey söy-
lemek istiyorum, biz bununla ilgili olarak çalışmaya başladığımız 
zaman tam, yalnızca 1 hafta içerisinde ve o sayı binin çok üzerin-
deydi, çok büyük kalabalıktaki insanları ve çok farklı nitelikteki 
insanları yürütebilmiştik. Ankara Halkı Atatürk Orman Çiftliğine 
sahip çıkıyor ve eğer ben, bunu birazcık daha yani kendi kişisel 
görüşüm olarak söyleyeyim; eğer bu süreç bir meydan okumaya 
gitseydi ben AKP’nin bu Yasayı çıkartamayacağına inanıyorum. 
Bu benim kişisel görüşümdür, yanılıyor olabilirim ama burada 
asla bir uzlaşma aramamak ve karşı çıkmak gerekiyor idi. Bu ne-
denle Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığını, kendi kişisel görü-
şüm olarak doğru bulmuyorum, farklı davransaydı, AOÇ üzerin-
den çok büyük bir mücadele hattı kurulabilirdi ve bu mücadele 
hattı bugün maalesef, hukuk diye içine sıkışmak ve hapis olmak 
zorunda kaldığımız şeyi bize sağlamazdı. Koruma amaçlı nazım 
imar planını ne yapıyoruz, 5524’e göre değerlendirmek zorunda 
kalıyoruz. Yolu, 5524’e göre değerlendirmek zorunda kalıyor-
duk, eskiden çıkartabilir miydi o 40 metre yolu açabilir miydi? 
Şimdi, bu nedenle bunu yapabiliyor yani bir kez daha söylüyo-
rum; benim Odamı bağlamaz, bu benim kişisel görüşümdür ama 
orada mutlaka “ hayır, AOÇ ile ilgili böyle bir şey yapamazsın, 
AOÇ ile ilgili bir şey yapacaksan meslek odaları burada, halk bu-
rada, hep bir araya gelinir, alternatif bir plan oluşturulur, AOÇ 
arazisinin tümünü halka açar, halkın yararına bir plan herkesin 
önüne konulabilirdi”. Ben, gerçekten böylesinin çok daha doğru 
olacağına inanıyorum. Sağ olun.

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ederiz. Ayşegül 
Hanım, lütfen

AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN: Biraz evvel Atatürk Orman Çiftliği ya-
şam halk parkı yapılamaz mı, tıpkı New York’daki ve Londra’daki 
örnek gibi dendi. New York’da Cental Park var, Londra’da da 
Hyde Park var, ikisi de kentin merkezinde ve çok büyük alanla-
rı kapsıyor. Bugün eğer o alanlar Türkiye’de olsaydı bugün kal-
mazdı ama orada halkın kullanımına gerçekten de, yeşil alanlara 
olan ihtiyaç bilindiğinden ötürü olduğu gibi korunarak kullanıl-
makta o tür alanlar yani “hadi bu park eskidi, eski bir felsefey-
le kurulmuş, şurasına da bir kafeterya ilave edelim, işte buraya 
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da bir kafe yapalım” ya da başka kullanımlar getirilmiyor, aynen 
muhafaza ediliyor ve insanlar ona uyuyor. Yaşam halk parkı ya-
pılabilir ama başka bir yerde yapılabilir çünkü bu Çiftliğin bir fel-
sefesi var, en güzel bahane de şehrin, kentin içinde kaldığı. Bizim 
diğer parklarımızda Güven Park olsun, Abdi İpekçi Parkı olsun, 
önce bakımsızlaştırılıyorlar, bakılmıyorlar, ondan sonra bunlar 
çok kirlendi, bakılamıyor denilip başka kullanımlara dönüştü-
rülmeye çalışılıyor. Tıpkı Atatürk Orman Çiftliğinde yapıldığı gibi 
son derece bakımsız bırakıldı, parçalandı, çeşitli kurumlara ve-
rildi. Aslında çok uçsuz, bucaksız arazilere sahip. Gerektiği gibi 
kullanıldığında, çeşitli, felsefesine uygun kullanımlar getirildiğin-
de tüm Ankara Halkına yine hitap edebilir, bu alanlarda Ziraat 
Fakültesinin öğrencileri yine stajlarını yapabilirler, oradalar da 
çalışabilirler. Yine aslında bizim Oda olarak da bir sürü önerimiz 
var, isterseniz daha sonra sizinle paylaşırım bunu ama bunları şu 
anda burada söylemek istemiyorum, çok söylendi bunlar. Anka-
ra Halkı da bu işin içine katılabilir ama lütfen, şunu demeyelim, 
artık kentin içinde kaldı, burası çiftlik değil, burayı biz bırakalım 
çiftliği gidip başka yerde kuralım, bunlarda söylendi hep çünkü. 
Çiftlik lütfen, Çiftlik olarak kalsın, orada başka çalışmalar yapıla-
bilir ama yaşam halk parkı kendi içinde küçük bir alanda olabilir 
çünkü alanda rekreasyon yerleri de var, tesisleri de var. Ben bu 
şekilde düşünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ediyoruz. Fevzi, 
senin son sözlerini alalım.

M. FEVZİ ÖZLÜER : Atatürk Orman Çiftliği kuruluş Kanunu, 
5659 sayılı Kanunun 5524 sayılı Kanun ile değişik maddesin-
de kamu yararı gözetilmek suretiyle diyor, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni intifâ hakkı kurulur diye bir ek madde getir-
diler fakat Kanun, orijinal metinde yani 5659 sayılı Kanunun 10. 
maddesinde Kanun yayımı tarihi itibariyle Atatürk Orman Çiftli-
ği sınırları içerisinde bulunan gayrimenkulların gerçek ve tüzel 
kişilere devir ve kamulaştırılması özel bir kanunla düzenlenir 
demekteydi. Aslında bu açıdan Kanunda intifâ hakkına ilişkin 
bir düzenleme getirilmiştir. Kanunun bu değişik maddesi ile 10. 
maddesinin çeliştiği söylenemez. 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ediyoruz. Yeşim 
Hanım Buyurun.

YEŞİM UYSAL : Ben de şeyi söyleyeceğim, şimdi her zaman 
diyorlar ki, meslek odaları sadece eleştiriyorlar ve hiçbir şekilde 
hiçbir işin ucundan tutmuyorlar aslında, sadece oturdukları 
yerden önlerine ne gelirse, hep de aynı insanlar işte, şurada 
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oturanlar, biz, hepimiz işte, sürekli birtakım şeyleri eleştiriyoruz 
ve hiçbir önerme getirmiyoruz. Biz bunu ciddiye alarak bugünkü 
Panelin adının da “Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğini 
tartışıyoruz” olduğu için gerçekten, bir planın ön safhası gibi 
çalışma yaptık ve onu maddelerini size sunduk burada. Aslında 
bunları da yapıyoruz, bunun içine de bir plan hazırlamamız 
gerekmiyor ama o planın ön çalışmasını, nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini biz burada zaten belirtmeye çalıştık kendimizce. 
Ben bir şeyi söyleyeceğim, bu kent içerisinde tarımsal arazilerin 
kalması durumunu söyleyeceğim; şimdi, bu Versale’de Kral’ın 
sebze bahçesi şehrin göbeğinde yer alan bir yer, eskiden kralın 
tarım ürünleri için hani tarımsal gereksinimlerini karşılamak 
için kullanılırken bugün halka satış için kullanılan bir yer. Yine, 
Avrupa’da pek çok kurum kent içerisinde tarımı geliştirme 
yollarına gidiyor, bunlar işte, İngiltere’de var, European 
Institute for Substanable Development in Agriculture diye işte, 
Fransa’da “Falre” benim okuyamadığım, Lüksembourg’da “Fill”, 
Almanya’da “FNL” diyelim artık size, İngiltere’de yine Living 
Environment and Farming” diye ve İsveç’de de yine birkaç 
bu şekilde hani kent merkezinde tarımın geliştirildiği alanlar 
bunlar. Çeşitli denemelerin yapıldı alanlar. Bir de son olarak 
ben halka !!! seslenmek istiyorum; isminiz, Sadık Bey yani çok 
güzel konuştunuz, hani biz böyle biz, Ankara perspektifini çok 
güzel tanımladınız bize, iki tane ciğeri var, hakikaten ortada bir 
de boğazı var. Çok doğru konuştunuz, İmrahor’a dair de birçok 
çalışmamız yürüyor aslında, İmrahor’a dair de oradaki fabrikalara 
dair yaptığımız çalışmalar, oraya dair de bir proje hazır mevcut 
var, zaten burada Kavaklıdere’nin temsilcisi var, o da İsa Bey, 
çok yakından bilir, oraya dair çalışmalarımız devam ediyor ama 
bu, çok fazla merkeze sıkışmış olduğumuz eleştirinizi çok haklı 
buluyorum. Gerçekten çeperleri hiçbir zaman ulaşamıyoruz ama 
Mamak’a da az gelmedik, oraya da geldik, sizin yanınıza. 

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Teşekkür ediyorum. Son 
olarak ben, şahsıma yöneltilen soruları bir cevap vermeye çalışa-
yım; evet, gerçekten AOÇ konusunun daha geniş platformda tar-
tışılması gerekiyor. Bunu yapmaya da çalışıyoruz. Bahsettiğimiz, 
bu bin kişilik yürüyüşü zaten bu şekilde sağlayabildik ama inanın 
gücümüz çok sınırlı, “sözümüzden başka kılıcımızda yok”. Yaşar 
Bey’e açıklamaları için çok teşekkür ediyorum, birde söylediğim 
şeyler şahsıma ait birtakım çekincelerdi ve inanın o toplantılar-
da nelerin konuşulduğuna ilişkin biraz şeffaflığa ihtiyacımız var. 
Gerçekten de Gökhan Arkadaşımızın da belirttiği gibi o noktada 
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çok güzel bir ivme yakalanmıştı ve eğer daha iyi iletişim ile, daha 
iyi bir etkileşimle o süreci devam ettirebilseydik bu Yasanın hiç 
çıkmaması, bizim bugün bunları hiç tartışmıyor olmamız da olası 
idi. Bir de sizden, burada sizin vasıtanızla açık bir ricada bulu-
nuyorum; yürütülen plan, benim kanaatimce Yasaya aykırıdır, 
planda getirilen kullanımlar Yasada belirtilen intifâ hakkının üze-
rine çıkmaktadır çünkü getirilen kullanımlar yalnızca Büyükşehir 
Belediyesinin yapabileceği alanları işaret etmektedir, % 80’i, % 
90’ı. Bunun gibi bir çok konuda Yasaya aykırılıklar bulunmakta-
dır, lütfen sizden rica ediyorum, en azından bu planın Meclis’te 
tartışılması için bir gensoru verilmesine aracılık etmenizi rica 
ediyorum. Bu konuda sonuna kadar size, elimizdeki bütün bilgi-
leri sunacağımızdan da emin olun. Bununla ilgili daha önce Sayın 
Bülent Baratalı vasıtasıyla girişimlerde de bulunduk. 

“Alternatif plan var mı?”, alternatif plan, bu soruyu aslında şöyle 
cevap vermek mümkün, “evet var, yaptık, cebimizde, buyurun” 
denebilir. Ama bu sorunun arkasında şöyle bir şey var; biz, bura-
da Büyükşehir Belediyesinin alternatifi olduğumuzu iddia etmi-
yoruz hiçbir zaman ya da onlar yapmasın biz yapalım demiyoruz. 
Doğru yol ne ise onu söyleme yetkimiz ve etik olarak kabulümüz 
var. Doğrunun ne olduğunu söylemek gerekirse Ankara’da ya-
pıldı arkadaşlar, “katılımcı plan nedir”, Ankara Özel İl İdaresinde 
yapıldı, 11 bin paydaşla katılımcı bir stratejik plan yapıldı, iste-
yenlere ayrıntılarını sunabilirim. Yapılmamış olsaydı yapılmadı 
derdim ama yapıldı, katılımcı planların Ankara’da gerçekleştire-
bildiğini söylemek isterim.

KATILIMCI : (mikrofonsuz) …öngörüyor mu?

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Öngörüyor, birkaç maddesi 
var öngören. Necdet Bey’in sorusuna gelince, hani gıda madde-
lerinin üzerinde var, Gökhan Arkadaşımın uzmanlık alanı ama, 
“eser miktarda” diyelim, ayrıntılarını sizinle daha paylaşalım. 
Son olarak sormak isterim; yaşam merkezi dedi arkadaşımız, ya-
şam parkı, olimpiyat parkının içine herhangi bir Ankaralı girebi-
lecek mi acaba? 

KATILIMCI : ….(mikrofonsuz)

OTURUM BAŞKANI / ZAFER ŞAHİN: Aynen, aynen, aynı onu 
sorgulamak istiyorum. Acaba bu plan ile, giremezsiniz, acaba 
safari parka halk bir yaşam alanı olarak girebilir mi, dikenli tel-
lerden, cam bölmelerden, golf arabalarından bahsediyoruz. De-
mek ki, bu planda bir yaşam alanından bahsetmiyoruz, olması 
gerekir mutlaka. 
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Oturumu kapatmak istiyorum, sizleri de çok yorduk, son bir söz 
ile kapatmak istiyorum; David Harvey’in bizim meslek alanımızda 
çok tartışılan bir sözü vardır, “ Right to City”, herkes kendi hayal 
ettiği şehirde yaşama hakkına sahiptir diyor ama maalesef, biz 
Ankaralılar olarak nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz konusun-
da hayal kurmuyoruz. Lütfen, siz hayal kurun, biz de o hayallerini-
zi sunmanız gerçekli ve gerekli ortamları sunmaya çalışalım. Çok 
teşekkür ederiz.





EKLER

• Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı 
ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
Araştırma Raporu

• Atatürk Orman Çiftliği 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
Plan Açıklama Raporu
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ANKARA ONÜÇÜNCÜ İDARE MAHKEMESİ 
BAŞKANLIĞI’NA BİLİRKİŞİ RAPORU

Dava dosya no : 2007 /1928

Davacı  : Ankara Barosu

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

   Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Dava konusu :

1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 gün ve 3229 sayılı 
kararı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sevk edi-
len ve AKTVKBK’nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı kararı ile değiştirile-
rek onaylanan 1/25000 ve 1/10000 ölçekli nazım İmar planı ve koruma 
amaçlı nazım imar planının onayına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının

2. Bu planları uygun bulan Tarım ve. Orman ve Köyişleri Bakanlığının. 
16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı yazısındaki işlemin

3. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2007 
tarih ve 2039 sayılı kararı ile tesis ettiği işlemin iptali ve yürütmenin dur-
durulması istemi

DOSYA İNCELEMESİ

Dava Dilekçesi (02.04.2007)

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, şahsi 
malvarlığı ile ülkenin muhtelif yörelerinde edindiği arazileri 11.06.1937 
tarihinde hazineye bağışlamıştır. İşlem, Borçlar Kanunun 240. maddesi 
çerçevesinde yapılmış mükellefiyetli bağıştır. Bağış (hibe) senedinin ikinci 
paragrafındaki “...çiftliklerin araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini 
güzelleştirmek, halka gezecek eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, 
hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikarla 
fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak...” üçüncü paragrafındaki 
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“...bu müesseselerin ziraat usullerini düzeltme, istihsalatı arttırma ve 
köyleri kalkındırma yolunda devletçe alman ve alınacak olan tedbirlerin 
hüsnü intihap ve inkişafına çok birer amil ve mesnet olacaklarına kani 
bulunuyorum, ve bu kanaatle tasarrufumdaki bu çiftlikleri bütün tesisat, 
hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum...” 
cümleleri, taşınmazların ve bağışlamayı kabul eden Hazinenin 
mükellefiyetini teşkil etmektedir.

• Mülkiyeti bu suretle mükellefiyetli olarak hazineye intikal eden araziler, 
ilkin 13.01.1938 tarih ve 3308 sayılı Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Hak-
kında Kanunla, ismi geçen kuruma devredilmiştir. Devredilenlerin içinde 
bulunan Ankara’daki çiftlik arazileri ise, 24.03.1950 tarih ve 5669 sayılı 
kanunla Tarım Bakanlığına bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü isimli 
tüzel kişiliği haiz iktisadi devlet teşekkülüne intikal ettirilmiştir. 5659 sayılı 
10. maddesi, Müdürlüğe ait, taşınmaz mallar mülkiyetinin tapuda, Müdür-
lük adına amir olduğundan Mustafa Kemal Atatürk’e ait olup ta, hazineye 
mükellefiyetle bağışlanan taşınmazlar, tapuya, Atatürk Orman Çiftliği Mü-
dürlüğü adına tescilli olmalıdırlar. Keza mülkiyetin hazineye intikali, mü-
kellefiyetli bağışla gerçekleştiğinden, mükellefiyetler, tapuya tescil edilmiş 
olmalıdır. 1/10000 ölçekli Plan Açıklama Raporunun birinci sayfa üçüncü 
paragrafında yazılanlar, bu arazilerin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
11.06.1937 tarihli yazılı belgeyle bağışlandığının ve mükellefiyetlerle yüklü 
olduğunun, işlemleri tesis edenlerce bilindiğini göstermektedir. Mülkiyet 
konusunda ihtilaf yaratılırsa tapu kayıtlarının Yenimahalle ilçesi Tapu Sicil 
Müdürlüğünden celbine karar verilmesini talep ederiz, 

• Başlangıçta 52000 Dekar yüzölçümlü olan Atatürk Orman Çiftliğinin % 42 si 
süreç içinde çeşitli sebeplerle yitirilmiş olup, 2004 yıl sonu itibariyle yüzöl-
çümü 33.393 dekardır. Arazilerin kaybedilmesi ve parçalanması sebebiyle 
“...Çiftlik, Atatürk’ün düşüncesine aykırı bir yapıya dönüşmüştür....” Anka-
ra Atatürk Orman Çiftliği arazisi Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kurulu’nun 02.06.1992 tarih ve 2436 sayılı kararıyla doğal ve tarihi sit 
alam olarak tescil edilmiş; 20.07.1992 gün ve 3097 sayılı kararla sit sınırları 
belirlenmiş; 16.11.1993 tarih ve 3280 sayılı kararla A.O.Ç. ile ilgili her tür-
lü öneri, ve başvurunun A.O.Ç. ile ilgili öneri başvuruların planlama süreci 
tamamlana kadar değerlendirilmeyeceğine; 07.05.1998 gün ve 5742 sayılı 
kararla, birinci derece doğal ve tarihi sit olduğuna karar verilmiştir. 

• Koruma Kurulunun bu kararları ile Atatürk Orman Çiftliği arazileri kültür 
ve tabiat varlığı statüsünü kazanmış olup, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi 
uyarınca her türlü yapılaşma yasaktır. Kuruluş Kanununda 21.06.2006 
tarihinde 5524 sayılı kanunla değişiklik yapılarak, arazilerinin % 42 sini 
kaybetmiş Atatürk Orman Çiftliği için, imar planları yapılması süreci 
başlatılmıştır. Böylece 2004 yılı itibariyle 33.393 dekar yüzölçümüne 
gerilemiş arazilerin bu kez, üçüncü kişi lehine bedelsiz intifa hakkı tesisi 
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ve bedelsiz yapılaşmalara izin verilmesi nedeniyle kıymetini neredeyse 
tamamen kaybetmesi; nihai kayıplarla bağışlananın mükellefiyetlerini 
ifa edemez hale getirilmesi; mükellefiyetlerin ifa edilemez olduğundan 
bahisle arazilerin hazineye intikal ettirilmesi; hazineye İntikal eden A.O.Ç. 
arazilerinin Atatürk’ün bağış- senediyle koyduğu mükellefiyetlerden 
kurtularak serbestçe tasarruf edilmesi olasılığı hasıl olmuştur. Bu olasılığın, 
idare tarafından tercih edildiğini gösteren yaşanmış örnekler mevcuttur.

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Yalova’daki Atatürk Tarım İş-
letmesi arazileri de, yukarıda andığımız 11.06.1937 tarihli mükellefiyetti 
bağış işlemiyle hazineye bağışlanan topraklardandır. Başbakanlık Yüksek 
Planlama Kurulu 14.03.2005 tarih ve 2005/T-3 sayılı kararıyla Atatürk Ta-
rım İşletmesi’nin kapatılarak tasfiyesine ve arazisinin hazine adına tesciline 
karar vermiştir. İşlemin iptaline karar veren Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 
26-12-2006 tarih ve E.-2005/1080 K: 2006/2562 sayılı kararında davalı 
T.C. Başbakanlığının işletmenin kapatılmasını birçok sebep yanında, “...
işletmenin verimlilik ve kârlılık esasına göre faaliyet göstermeyerek zarar 
ettiği..” savunulmuştur. Sunduğumuz Mahkeme kararıyla sabittir ki, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün hibe a mükellefiyetler yükleyerek bağışladığı ara-
zilerin, “...zarar ettiği...” gerekçesiyle intikal ettirilmesi uygulaması, fiilen 
yaşanmıştır. Hazineye intikal eden taşınmazların üçüncü kişi konumundaki 
kamu veya özel hukuk kişi veya kuruluşlarına, Atatürk’ün bağışlamayı yap-
maktaki amacı ile örtüşmesi şartı aranmaksızın, milli emlak hukuku ve uy-
gulamaları çerçevesinde tahsisen teslimi, kullanılması veya satışı suretiyle 
tasarruf olasılığı, ancak idari işlem, yargı kararıyla ilkin durdurulmuş, sonra 
iptal edilmiştir. 

• Bu bağlamda sunulabilir başka bir örnek de Dalaman Devlet Üretme Çift-
liği idari işlemlerdir. Bakanlar Kurulu arazilerinin ilkin kısmen, sormadan 
çevresindeki arazilerle birlikte tamamını Turizm Bölgesi olarak ilan etmiş, 
Danıştay 6. Dairesi E-2005/999 sayılı, keza 2006/922 sayılı dosyalarla kayıt-
lı olarak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 

• Atatürk Orman Çiftliği İşletmesi, arazi kayıplarına rağmen kâr etmeyi sür-
dürmektedir.

• Bu nedenle huzurdaki davanın konusunu teşkil eden idari işlemler, 
Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliğinin var veya yok olma sürecinde, dönüm 
noktasıdır. Bütün bu nedenler ve aşağıda ayrıntılı olarak sunulan nedenler 
ve kanıtlar çerçevesinde ;

• T.C. Tarım Köyişleri Bakanlığının 14.11.2.006 Tarih ve 11259 sayılı yazı ile 
oluşturduğu işlemin,

• Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2007 
tarih ve 2039 sayılı kararla oluşturduğu işlemin,

• Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 12.01.2007 tarih ve 207 
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numaralı kararla oluşturduğu işlemin,

• Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Atatürk Orman Çiftliği Alanla-
rına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım planının,

• Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Atatürk Orman Çiftliği Alanla-
rına ilişkin 1/10000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının iptali isten-
mektedir.

• Anılan nedenlerle 5524 sayılı yasanın Anayasaya aykırılık taşıdığı görüşü-
nün ciddi ve yerinde bulunarak Anayasa Mahkemesine gönderilmesi, 5524 
sayılı yasa kapsamında oluşturulan Bakanlık işlemleriyle, üst ölçekli nazım 
plan ve koruma amaçlı imar planının iptali istenmiştir.

• Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım Kö-
yişleri Bakanlığının uygun görüşü ile; Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 
üst ölçekli plan, koruma amaçlı imar planı yapmaya ve yaptırmaya yetkili 
olduğu; kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar üçüncü şahıslarla A.O.Ç. 
arasındaki hukuki ihtilafların konusunu oluşturan ihtilafları giderici şekilde 
imar haklarının belirli parsellerde toplanabileceği; yol, meydan, alt geçit, 
üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, yer altı tünelleri dere ıslahı yapılması 
planlanan araziler üzerinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alın-
mak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir. Belediyesi lehine intifa 
hakkı tesis edilebileceği hükme bağlanmaktadır.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği ara-
zilerinin onaylı imar planlarında görülen hayvanat bahçesi; 10 yılı aşmamak 
üzere; herhangi bir şekilde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve A.O.Ç. 
tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemesi kaydıyla; A.O.Ç. Mü-
dürlüğü ile A.B.B, Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle A.B.B. lehine 
intifa hakkı tesis edilebileceği; Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı’nın uygun 
görüşü üzerine Hayvanat Bahçesi içerisindeki işletmelerin tahsis amacına 
uygun olarak A.B.B. tarafından üçüncü kişilere kiraya verilebileceği de hük-
me bağlanmıştır.

• Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen arazilerin hiçbir şekilde mad-
dede belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacağı; amaca aykırı kullanımın 
veya teşebbüsün tespiti halinde intifa ve işletme hakkının A.O.Ç.. Müdür-
lüğüne derhal iade edileceği, A.O.Ç. arazileri üzerinde konut, ticaret ve sa-
nayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağı; hükümlerini içermektedir, 

• 5524 sayılı yasanın tamamı anayasaya aykırıdır. 5524 Sayılı yasadaki Ata-
türk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile; Ankara Büyükşehir Belediyesi-
nin, üst ölçekli plan yapabileceğine ilişkin düzenleme, bu arazilerin özel 
statüsü nedeniyle Anayasaya aykırıdır.

• 5524 sayılı yasanın ikinci ve üçüncü paragraflarındaki düzenleme, 
anayasanın 18, 35, 44, 45 ve 46.. maddelerine aykırıdır. Tarım Orman 
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Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile imar planlarına uygun olmak şartıyla 
yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, yer altı tünelleri 
ve yer altı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapılması planlanan 
araziler üzerinde, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınmak 
suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı 
tesis edilir hükmüyle, tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasına 
olanak sağlanmıştır. Hüküm, Anayasanın 44 ve 45. maddelerine aykırıdır.

• Yol ve sayılan diğer yapılaşmaların inşası için gerekli intifa hakkının Atatürk 
Orman Çiftliğine ait arazileri üzerinde bedelsiz olarak tesisine ilişkin hü-
küm, Anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet ve 46. maddesindeki kamu-
laştırma hükümlerine aykırıdır.

• Üçüncü paragraftaki düzenleme mutlak tarım arazilerinin, tarım dışı amaç-
la hayvanat bahçesi olarak kullanılmasına, daha da önemlisi üçüncü kişile-
re tarım dışı amaçla kullanılmak üzere kiralanarak kullanılmasına olanak 
sağlamakla Anayasanın 44. ve 45. maddelerine aykırıdır.

• 5524 sayılı yasanın iki ve üçüncü paragraflarındaki düzenleme, Anayasanın 
63. maddesine aykırıdır. 07.05.1998 gün ve 5742 sayılı kararla derecesinin, 
birinci derece-doğal ve tarihi sit olduğuna karar verildiği için A.O.Ç. tescilli 
tarih, kültür ve tabiat varlığıdır. Anayasanın 63. maddesi uyarınca korun-
ması zorunludur.

• Hukuken doğal ve tarihi sitlerin topoğrafîk yapısının bozulması dahi-
mümkün değilken, 5524 sayılı yasanın ikinci paragrafındaki düzenleme, 
Atatürk Orman Çiftliği arazilerini koruma ile telif edilemeyecek nitelikte 
genel amaçlı yol, alt üst geçit ve benzer kalıcı nitelikli yapılaşmaya izin 
vererek ve üçüncü paragrafıyla da yine kalıcı nitelikli hayvanat bahçesi 
yapılaşmasına izin verip, bu alanların üçüncü kişilere kiralanarak kullanıl-
masına olana korunması sözleşmesine aykırıdır. Avrupa Konseyi üyesi dev-
letler, Avrupa mimari mirasım nasıl koruyacaklarını 3 Ekim 1985 tarihinde 
Granada’da yaptıkları bir anlaşmayla belirlemişlerdir. Antlaşmanın birinci 
maddesiyle akit devletler sit alanlarını, dördüncü maddeyle de bunları ko-
ruyacaklarını birbirlerine taahhüt etmişlerdir. Atatürk Orman Çiftliği arazi-
leri yukarıda üç sayılı paragrafta takdim edildiği üzere usulüne göre tespit 
ve tescil edilmiş 1. derece Doğal ve Tarihi sit alanlarıdır.

• T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görme işlemi olmasaydı, iptali 
istenen plan yapılamayacaktı. Dolayısıyla planların dayanağı olan işlemin 
de iptali gerekmektedir. 

• 1/25000 Ölçekli A.O.Ç. Nazım İmar Planı ve 1/10000 Ölçekli Koruma amaçlı 
Nazım İmar Planının, A.O.Ç. arazilerinin korunması amacıyla yapıldığı iddia 
edilmektedir. Bu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun beşinci maddesinde 
tanımlanan genel amaçlı nazım imar planı değil, 5524 sayılı yasanın yol-
lama yaptığı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uya-
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rınca doğal ve tabii sit olarak tescilli arazilerin korunması için yapılması 
gerekli koruma planlarıdır. Bu nedenle diğer şartlar mevcut olsa bile yollar, 
meydanlar ve diğerleri ancak 1. Derece Doğal sit ve Tarihi sit statüsündeki 
A.O.Ç. arazilerinin korunmasına hizmet etmek üzere planlanabilirler. Oysa 
Tarım Köyişleri Bakanlığınca uygun görülen yollar, A.O.Ç. arazilerinin ko-
runması için değil, plan açıklama raporunda açıkça yazılı olduğu gibi genel 
kullanım amacı ile tasarlanmıştır.

• Planda tasarlanan yolların üzerinden geçeceği topraklar, Başbakanlık Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünün 
2002 tarihli 1 numaralı raporuna göre 1,2,3,4. derecede tarım toprağıdır.

• Mutlak tarım arazisi niteliğindeki A.O.Ç. arazilerinden, 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 5578 sayılı yasa ile değişik 13/e 
bendi uyarınca genel amaçlı yol geçirilmesi tasarımının, Bakanlıkça uygun 
bulunması dayanaksızdır.

• Bakanlığının 14.12.2006 tarih ve 11259 sayılı yazısındaki işlemde, plan 
taslağındaki yollar konusunda toprak koruma kurulunun uygun görüşü-
nün alındığına, yollar ve diğer yapılar için alternatif araştırması yapıldığı 
ve bulunamadığına, keza yolların Ankara İli için yapılması kanun gereği 
olan, toprak koruma projelerine uygun bulunduğuna dair tespitler mev-
cut değildir.

• Dava konusu planlarda tasarlanan yollar, meydanlar, alt üst geçitler ve 
hayvanat bahçesi inşası ile ilgili tasarımların uygun bulunmasına dair dü-
zenleme, Anayasanın 43. ve 44. maddeleriyle 5403 sayılı yasanın 5. ve 13. 
maddelerine aykırıdır.

• Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli Ata-
türk Orman Çiftliği Arazileri Nazım İmar Plan ile 1/10000 ölçekli Atatürk 
Orman Çiftliği Arazilerini Koruma Amaçlı Nazım imar Planı, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu-
nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Kararın ikinci 
paragrafının bir ve ikinci bentlerinin tamamının, dördüncü bendinin bir 
kısmının iptali istenmektedir.

• 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 57. maddesi uya-
rınca koruma bölge kurulları, “Koruma Yüksek kurulunun ilke kararları çer-
çevesinde olmak kaydıyla görevli ve yetkilidir...” Dava konusu olayla ilgili 
Koruma Yüksek Kurul 19.04.1996 tarih ve 421 sayılı ilke kararına göre Tari-
hi sit, ”Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların 
cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır” şek-
linde tanımlandıktan sonra kullanma koşulları sıralanmıştır. Buna göre:

a) Bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata 
yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına,

b) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam 
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ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına...” 
ilişkin hükümlerini taşımaktadır.

• Yüksek Kurulun doğal sitlerle ilgili 05.11.1999 tarih ve 659 sayılı ilke karar-
ma göre doğal sitler “Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait 
olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve özellikleri bakımından korun-
ması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması 
gerekli alanlar...” olarak tanımlanmış ve kullanma koşulları sıralanmıştır. 
Buna göre:

1. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri 
olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nede-
niyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli- olan,- korunma-
ya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.

Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek, tah-
ribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına, ancak; 1/25000 öl-
çekli Çevre Düzeni Planı veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultu-
sunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan izin alınmak 
koşulu ile halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, 
kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi yolu, açık otopark ve benzeri) ile 
alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması 
ve geliştirilmesi amacına yönelik ..yapıların (iskele, balıkçı barınağı, bek-
çi kulübesi ve benzeri) yapılabileceğine ilişkin hükümler taşımaktadır.

• 2863 sayılı yasanın 57/1. maddesi uyarınca, Ankara Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu, Atatürk Orman Çiftliğinin birinci derece doğal 
sit ve tarihi sit statüsündeki topraklarının planlaması ve kullanımı ile ilgili 
olarak Koruma Yüksek Kurulunun yukarıda andığımız ilke kararlarını dik-
kate almak durumunda ve zorundadır. Oysa kurul kararının bazı bölümleri 
Koruma Yüksek Kurul kararlarına aykırıdır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

1/25000 ölçekli plan bir ve 1/10000 ölçekli plan iki ve üç numaralı pa-
ragrafında, olimpiyat oyunları spor parkı açık ve kapalı spor alanları ve 
benzeri rekreasyon işlevleri yer alır; bu işlevlerin gerektirdiği tesislerin 
yapılaşma koşulu ihtiyaca göre alt ölçekli koruma amaçlı imar planların-
da belirlenecektir şeklindeki işlevlendirme ve yetkilendirmenin koruma 
kurulunca uygun bulunmasına dair karar aşağıdaki nedenlerle iptal edil-
melidir.

1/25000 Ölçekli plan notlarının birinci 7 paragrafında Atatürk Orman 
Çiftliği alanlarında “(...) olimpiyat köyü (...) açık ve kapalı spor alanları”nın 
yer alabileceği, 1/10000 ölçekli plan notlarının iki numaralı paragrafın-
da ise: “Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetindeki alanlarda: (...) olimpiyat 
oyunları spor parkı, açık ve kapalı spor alanları ve benzeri rekreasyon 
işlevleri yer alır” düzenlemesi yapılmıştır.

5524 sayılı yasada Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Atatürk Orman Çift-
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liği arazileri üzerinde olimpiyat köyü ve spor alanları tesis etmek yetkisi 
ve görevi verilmemiştir. Bu nedenle 5524 sayılı yasanın verdiği yetkilen-
dirmeden hareketle yapılan planlarda, yasada yer almayan işlevlendir-
melerle ilgili planlamaların yasal dayanağı yoktur.

“Olimpiyat Köyü” yaz ve kış olimpiyatları için atletizm, su sporları, te-
nis, kayak, futbol, jimnastik, güreş, halter ve benzeri diğer branşlar için 
kapalı-açık tesisleri, seyirciler, basın mensupları, protokol erkanına seyir 
olanağı sağlayacak tribünleri, gelenlerin otomobillerini park edecekleri 
geniş otoparkı, sporcuların, hakemlerin soyunma-giyinme, banyo, tu-
valet ihtiyaçlarını’ gidermeye elverişli kapalı tesisleri-inşaatları-yapıları, 
keza sporcu, yönetici ve hakemlerle diğer görevlilerin konaklaması için 
otel, motel, pansiyon ve benzeri kapalı tesisleri-inşaatları-yapıları gerek-
tirmektedir.

Oysa planlarda bu tesislerin inşa edileceği yerler olarak gösterilen arazi-
ler, ‘Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02.06.1992 
tarih ve 2436 sayılı kararıyla tarihi ve birinci derece doğal sit olarak 
tescillidirler. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
19.04.1996 tarih ve 421 sayılı, tarihi sitlerde keza 05.11.1999 tarih ve 
659 sayılı Doğal sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen “...
Bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı, silueti bozabilecek, tahribata yönelik 
hiçbir eylemde bulunulamayacağına...” dair kararı, 1/25000 ölçekli pla-
nın yapılıp askıya çıktığı tarihte yürürlüktedir. Sözü edilen ilke kararla-
rına göre arazinin topoğrafik yapısını bozmak dahi mümkün değil iken, 
1/25000 ölçekli plan notlarının birinci paragrafında ve 1/10000 ölçekli 
plan notlarının iki- numaralı paragrafındaki cümleyle Yenimahalle İlçesi 
tapusuna Susuz mevkiinde kain Kadastral 2086, 2084, 2082 parsel sayılı 
toplan 5.526.138 metrekare yüzölçümlü alanlarda (5526 Dekar, başka 
anlatımla Gençlik Parkı toplan alanının 23 misli alanlı arazi) bina türü 
yapılaşmaya olanak sağlayan işlevlendirmenin Koruma Kurulunca “...uy-
gun...” bulunması, 2863 sayılı yasanın 57. maddesinin gönderme yaptığı 
Koruma Yüksek Kurulu kararlarına aykırıdır.

20000 Kişi seyirci kapasiteli olimpik ölçülerde bir futbol stadyumu 
200x250 metre ebatlı, olup 50000 metrekare (50 Dekar) yüzölçümlü 
arazi gerektirir. Otopark ve diğer tesisler için 50000 metrekare (50 dekar) 
gerekir. Sonuçta bir olimpik futbol stadı inşası için yaklaşık olarak en az 100 
dekar arazi gerekmektedir. Planda bu işler için ayrılan arazi 5526 dekar 
olup 5526 : 100 = 55 hesabıyla 55 adet futbol stadı ve eklentilerine yetecek 
kadar yer bu işlere tahsis edilmiştir. 55 adet futbol stadı ve eklentileri 
inşa edilecek kadar geniş bir arazinin bu işe tahsisiyle elde edilmesi 
beklenen gelirin ne olduğunu gösteren fizibilite, öngörü, Plan Açıklama 
Raporunda mevcut değildir. Esasen bu sayıda futbol stadı tasarımı, 
makul ve reel değildir. Arazilerin bağış mükellefiyetleri”ifa etmekle 
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yükümlü olduğu hatırlanarak, olimpiyat oyunlarına tahsis edileceği 
beyan edilen bu tesislerde ancak amatör spor, yani para ile ölçülemez, 
değerlendirilemez spor yapılacağı için, gelir elde edilemeyecek ve bağlı 
olarak araziler bağışlamadaki mükellefiyetlerini yerine getiremeyecek 
hale düşeceklerdir. Tasarımlardaki amaç, korumayı sağlamayacaktır. 
Planlardaki tasarım ve Ankara Koruma Kurulunun bunu uygun bulma 
işlemi hukuka, amaç unsuru itibariyle bu sebeple aykırıdır. 

• Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi üyesi Devletler Granada’da 
03.10.1985 tarihinde Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin 
1. maddesiyle korunacak mimari mirası belirlemişlerdir. Antlaşmanın 
T.B.M.M.’ce uygun bulunmasına ilişkin kanun, 20.04.1989 tarihinde ya-
yınlanmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 23.07.1983 tari-
hinde yayınlanmıştır. Antlaşmanın birinci maddesinde korunacak varlıklar 
anıtlar, bina gurupları ve sitler olarak tanımlanmıştır. Dördüncü maddede 
taraflar “Tüm korunan varlıkların bozulmasını, hasar görmesini veya yıkıl-
masını önlemeyi taahhüt...” etmişlerdir.

• Yargılanan davada 1/25000 ölçekli planda tasarlanan yol, meydan, alt 
geçit vd. yapılarla olimpiyat oyunları ve spor parkı alanlarındaki zorunlu 
yapılaşmalara izin veren tasarımlar, anılan uluslararası antlaşmanın bir ve 
dördüncü maddesine aykırıdır. Bu nedenle ortada, doğal ve tabii sit statü-
sündeki arazilerinde yapılaşmayı öngören 5524 sayılı yasa, bu yasaya göre, 
yapıldığı iddia edilen planlamalarla, diğer yanda, bunun yapılmamasını 
öngören ve sonraki tarihli olduğu için öncelikli uygulanma hakkına sahip 
3534 sayılı yasa hükmünde Avrupa Mimari Mirasının Korunması sözleşme-
si bulunmaktadır. Başka anlatımla, yol, meydan ve diğer yapılar konusunda 
birbirleriyle çelişen iki kanun mevcuttur. 5524 sayılı yasa ulusal mevzuat 
olup, eski tarihli, 3534 sayılı yasa ise, uluslararası antlaşma olup sonraki ta-
rihli olduğu için ve Anayasanın 90. maddesi ile birlikte dikkate alındığında 
öncelikle uygulanmalıdır.

• 1/25000 ölçekli planın birinci ve 1/10000 ölçekli planın iki ve üçüncü mad-
delerindeki bu yapılanmalara dair plan notlarının ve buna ilişkin Ankara 
Koruma Kurulu kararının iptaline karar verilmesi istenmektedir.

• 1/25000 Ölçekli Planın, üç numaralı plan notunda “planda öngörülen yol-
lar, kavşaklar ve kentsel teknik altyapı alanları şematik olup, alt ölçekli 
planlarda düzenlenebilir. Kentsel teknik altyapı kapsamında yol, meydan, 
alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, yer altı tünelleri, içme suyu 
ve kanalizasyon, dere ıslahı, doğalgaz, elektrik, PTT hatları vb. yapılabilir” 
hükmü bulunmaktadır. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu-
nun uygun bulduğu bu plan notu yukarıda anılan Koruma Yüksek Kurulu-
nun ilke kararlarına aykırıdır. 

• 5524 sayılı yasanın ikinci paragrafında sayılan yapılaşmalar için A.O.Ç. ara-
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zileri üzerinde 10 yıl süreyle irtifak hakkı, münhasıran Ankara Büyükşehir 
Belediyesine verilmişken, 1/25000 ölçekli planın üç numaralı plan notunda 
5525 sayılı yasanın ikinci paragrafında sayılmayan yer altı tünelleri, içme 
suyu ve kanalizasyon yapılaşmaları Belediye dışındaki bir tüzel kişi olan 
ASKİ lehine yasaya aykırı olarak ilave edilmiştir. Keza yasada yer almayan 
doğalgaz (BOTAŞ), elektrik (BEDAŞ) ve PTT hatları (PTT) için yapılaşmalar 
öngörülüp, bu üç tip hizmetin ifası için üçüncü kişi durumundaki BOTAŞ, 
BEDAŞ ve PTT lehine yapılaşmalar tasarlanmıştır. Bu paragraftaki tasarım-
lar yasada bu bağlamda hüküm bulunmaması sebebiyle yetkisizlikle malul-
dür. Keza bu planlamaları uygun bulan Ankara Koruma Kurulu kararı aynı 
gerekçeyle ve Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına aykırılığı sebebiy-
le iptal edilmelidir.

• 1/25000 Ölçekli planın bir numaralı notunda ve 1/10000 ölçekli planın, iki 
ve dört numaralı plan notlarında, hayvanat bahçesi tasarımı yer almakta-
dır. 5524 Sayılı yasadan hareketle dava konusu üst ölçekli plan ve koruma 
amaçlı nazım planında, yeni hayvanat bahçesi düzenlemesi yapılamaz.

• 21.06.2006 tarihli 5524 sayılı yasanın üçüncü paragrafında “...onaylı imar 
planlarında görülen hayvanat bahçesi (...) için bir protokolle Ankara Büyük-
şehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilebilir...” hükmü bulunmaktadır. 
Yasa, 21.06.2006 tarihinde yayınlandığına ve 1/25000 ölçekli ve 1/10000 
ölçekli planlar, yasanın kabulünden sonra yapılıp, 02.02.2007 tarihinde as-
kıya çıkıldığına göre, yasanın yapılması sırasında mevcut olmayan planlar-
daki hayvanat bahçesi tasarımının yasa yapıcı tarafından görülmesi fiilen 
mümkün değildir. Dolayısıyla yasadaki “...onaylı imar planlarında görülen 
hayvanat bahçesi...” ifadesi, yasa koyucunun yasanın çıktığı tarihte A.O.Ç. 
arazilerinde fiilen mevcut olduğu için gördüğü hayvanat bahçesini tanım-
layabilir. Bağlı olarak 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, plan notlarının bir 
numaralı F paragrafında A.O.Ç. alanlarında “yeni hayvanat bahçesi” nin 
5524 sayılı yasadan yararlanarak planlanmasına olanak yoktur. Yapılanın 
yasal dayanağı mevcut değildir. Davalı, 3194 sayılı yasadaki genel planlama 
yetkisini kullanarak 1/25000 ve 1/10000 ölçekli planlardaki tasarımı yapa-
maz. Çünkü A.O.Ç. arazileri sit alanıdır ve bu nitelikli arazilerde, 2863 sayılı 
yasanın 17/a maddesi uyarınca genel amaçlı imar planlaması yapılamaz. 
Yeni hayvanat bahçesi ile ilgili düzenlemenin ve bunu uygun bulan Ankara 
Koruma Kurulu kararının bu bölümünün iptali gerekmektedir.

• Onaylı imar planındaki hayvanat bahçesi 320 dekar (320000 m2) yüzölçüm-
lüdür. Planlarda yer alan yeni hayvanat bahçesinin yüzölçümü 7.633.876 
metrekare, 7633 dekardır. Başka anlatımla, tasarlanan yeni hayvanat bah-
çesi, eskisinin “yaklaşık 24 mislidir. Kent merkezindeki “Gençlik Parkı’nın 
230 dekar alanı olduğu dikkate alınırsa, yeni hayvanat bahçesi 33 adet 
Gençlik Parkı kadar veya 24 adet eski hayvanat bahçesi kadar yüzölçüm-
lüdür. Kentin ortasında insanların dinlenmesi ve eğlenmesi için 230 dekar 
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yüzölçümü ayrılırken, hayvanlara bunun 33 katının ayrılması, insan hakla-
rına aykırı olup, Ankara da yaşayanlara haksızlık ve saygısızlıktır. Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin kendisine 5524 sayılı yasa ile tanınan planlama 
yetkisini yanlış yere kendi lehine ve makul olmayan ölçüde kullandığı gö-
rülmektedir. 

• Yeni hayvanat bahçesi ile ilgili tasarım, bu alanda yeni binaları, kalıcı tesis 
ve yapıları gerektirmektedir. Oysa mutlak tarım arazisi niteliğindeki arazi-
de inşaat yapılması Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına aykırıdır. 

• 7633 Dekar yüzölçümlü hayvanat, bahçesinin inşa, maliyet bedeli ile işle-
tilmesinden elde edileceği umulan getirişinin ne olacağım gösterir fizibili-
te, plan açıklama raporunda mevcut değildir. 7633 Dekar alanlı hayvanat 
bahçesinde dış sınır güvenliğinin nasıl sağlanacağı, içerideki güvenlik ön-
lemlerinin neler olacağı ve bunların hiç değilse kavramsal olarak tanımlan-
masına, maliyet hesaplarına plan açıklama raporunda yer verilmemiştir. 
Medeni ve demokratik ülkelerde hayvanat bahçelerinin 12-45 hektar yü-
zölçümlü oldukları dikkate alınırsa 7633 dekar yüzölçümlü hayvanat bah-
çesi tasarımının gerçekçi olmadığı kolayca anlaşılabilir. 

• 1/10000 Ölçekli planın, beş numaralı plan notunda “Tarihi çekirdek ala-
nında (...) arası yaya yolu (...) birlikte servis yolları ve genel otopark ...uy-
gulama imar planı ve kentsel tasarım projesi kapsamında bir bütün olarak 
düzenlenecektir...” cümlesi yer almaktadır. Yapılaşmalar arası yollar ve ge-
nel otopark ihtiyaçlarının uygulama projeleri ile tasarlanabileceğine dair 
düzenleme ve bunu uygun bulan Koruma Kurulu kararı Koruma Yüksek Ku-
rulu ilke kararlarına aykırıdır. 

• 1/10000 Ölçekli planın yedi numaralı plan “Olimpiyat oyunları ve spor par-
kı alanında Ulusal ve uluslararası ölçekte spor faaliyetlerinin gerçekleştiri-
lebileceği alanlar düzenlenecektir. Bu alandaki yapılaşma koşulları Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir” cümlesi yer almaktadır. Yedi numaralı 
plan notundaki tasarımın Ankara Koruma Bölge Kurulunca “uygun” bulun-
ması, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına aykırıdır. İlaveten, Kuru-
lun, eğer yapılaşma mümkün olacaksa bina ve tesis projelerinin koruma 
hukukuna “uygunluk” denetim yetkisini Tarım Köyişleri Bakanlığına dev-
retmesi, 2863 sayılı yasaya aykırıdır. 2863 Sayılı Kanunun Kurula verdiği 
yetki, üçüncü kişiye devredilemez. Pursaklar veya Akyurt için hazırlanan 
imar planlarında Olimpiyat Oyunları Spor köyü için planlama yapıldığı da 
istihbar edilmiştir. Daya açmak için gereken sürenin kısıtlılığı, sebebiyle 
bu plan incelenememiştir. Bağlı olarak Ankara’da iki ayrı yerde Olimpiyat 
oyunları spor tesisleri planlaması gerçekçi değildir.

• 1/10000 ölçekli planın 12 numaralı plan notunda “5659/5524 Sayılı kanu-
nun Ek/l. maddesinin 2: fıkrası gereğince, planda öngörülen yollar, kav-
şaklar ve kentsel teknik alt yapı alanları şematik olup alt ölçekli planlarda 
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düzenlenecektir. Kentsel teknik altyapı tesisleri kapsamında yol, meydan, 
alt geçit, üst geçit, ve raylı toplu taşım araçları, yer altı tünelleri, içme suyu 
ve kanalizasyon, dere ıslahı, doğalgaz, elektrik, PTT hatları ve benzeri pro-
jeler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulünü takiben Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda ayrıca kurul kararma 
gerek kalmaksızın uygulama yapılacaktır” şeklindeki Koruma Bölge Kuru-
lunca uygun bulunan düzenleme iptal edilmelidir. 

• 5524 Sayılı yasadaki yol ve benzeri yapılaşmanın Anayasaya aykırılığı iddia-
mızı yineleriz. Keza yol ve benzeri yapılaşmaların Koruma Kurulunca uygun 
bulunmasının Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına aykırılığı sebebiyle 
hukuki dayanaktan yoksundur. Planın 12 numaralı paragrafındaki yapılaş-
maya dair projelerin “...ayrıca kurul kararına gerek kalmaksızın ...” uygula-
nabileceğine dair hüküm de, Kurulun yasa ile verilmiş görevini yapmaktan 
kaçınarak, uygulamaya peşinen izin vermesi anlamına gelmektedir. 

• Eğer 5524 sayılı yasanın ilgili hükmü Anayasaya, planların yol ve benzeri yapı-
laşmalarla ilgili notları Yüksek Kurulun ilke kararlarına aykırı değilse, yani yol 
ve benzeri yapılaşmaların inşasına herhangi bir engel yoksa bile, yapılar, salt 
1/25000 ve 1/10000 ölçekli planlardan hareketle inşa edilemezler. Zira plan-
larda yazılı olduğu gibi bunlar “...gösterim amaçlı...” ve “...şematik...”tirler. 
Dava konusu 1/25000 ve 1/10000 ölçekli planlarda koordinat ve nirengi siste-
mi yoktur. Bu nedenle planlar, yolların arazide fiilen hangi noktalardan geçe-
ceğini göstermemektedir. Yollar ve benzeri yapılaşmaların yerinde fiilen inşa 
edilebilmeleri için, yolun tam ortasından geçen noktaları birleştiren “miğfer 
hattı” olarak isimlendirilen hattın nereden geçtiğinin 15.07.2005 tarih ve 
25876 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği uyarınca hazırlanmış haritalarda gösterilmesi zorunludur. 
Oysa dava konusu planların teknik karşılıkları “kroki”dır. Bir mühendise dava 
konusu 1/25000 ve 1/10000 ölçekli planlar verilerek, yolları inşa et denilse, 
planlarda koordinat ve nirengi sistemi mevcut olmadığından, miğfer hattının 
nereden geçtiğinin belli olmadığı, bağlı olarak yolların nerede inşa edileceği-
nin bilinemez olduğu, cevabı alınacaktır..Gerçekten de 1/25000 ölçekli plan-
daki bir santimetre, arazide 25000 santimetre (25 metre) demektir. Bu plana 
göre yol yapmaya kalkışılması demek, yolun 25000 santimetre (25 metre) 
yanılma payıyla, istenilen yerden geçirilmesi demektir. Keza 1/10000 ölçekli 
plana göre yol yapmaya kalkışmak, plandaki bir santimetre, 10000 santimet-
reyi gösterdiğinden, yolun 10000 santimetre yani on metre yanılmayla iste-
nen yerden geçirilmesi demektir, işte bu sebeplerle dava konusu 1/25000 ve 
1/10000 ölçekli planlar, yol ve diğer yapılanmaların nerede inşa edileceğini 
göstermezler.

• 12 Numaralı plan notunda “projeler” olarak yazılan ve esasen 1/1000 veya 
1/250 ölçekli olması gereken projelerle tanımlanacak yollar ve en kötüsü 
1/50 ölçekli uygulama projeleriyle tanımlanabilir bina türü yapılanmaların, 
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nereye ve hangi tasarıma göre inşa edileceğini gösteren planların, kurulun 
“kararma gerek kalmaksızın” uygulanabileceğine dair plan notunun, Koru-
ma Bölge Kurulunca uygun bulunması, yolları 25 veya 10 metre yanılmayla 
dilediği yere yapılmasının uygun bulunduğu anlamına geldiği için, inşaat 
ilmine, tekniğine ve hukuka aykırıdır.

• Planlardaki yol ve hayvanat bahçesi yapılarıyla ilgili intifa hakkı, 5524 sa-
yılı yasa uyarınca tapuya tescil edileceğinden, planların 06.08.1973 tarih 
ve 14617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması gereklidir. Oysa 1/25000 
ve 1/10000 ölçekli planlar, yönetmeliğin birinci maddesindeki “...imar 
planları ile (...) tescile konu olacak her türlü harita ve planların yapımı (...) 
işlemlerine uygulanacak esasları kapsar ...” hükmü ile keza 21. maddesin-
deki “ Planın yapımına ve aplikasyon Ölçü (röleve) krokilerine esas olan 
nirengi ve poligon belgelerinden (...) ların birer nüshası şeffaf verilecek-
tir,,.” hükmüne. aykırıdır, planlar. Yönetmeliğin gerektirdiği ilkelere aykırı 
olduğundan, bunların tapuya tesciline olanak yoktur. Buna rağmen plan-
ların Koruma Kurulu kararma gerek kalmaksızın uygulanabileceğine dair 
12 numaralı plan notunun ve bunun Koruma Kurulu tarafından uygun bu-
lunması, yönetmeliğe aykırı plana göre işlem yapılmasına izin verdiği için, 
hukuka aykırıdır. 

• Koruma Kurulu kararının birinci paragrafının ilk fıkrasında- “...sit alanı içeri-
sinde yapılacak yollar ve yol ile ilgili alt yapı çalışmaları- ile kavşak düzenle-
melerinin detaylı projelerinin Kurula sunulmadan onaylı planlar doğrultu-
sunda yapılabileceğine ...” dair bölüm iptali edilmelidir. Ek olarak, kararın, 
yollar ve yol ile ilgili alt yapı çalışmalar ile kavşak düzenlemeleri detaylı 
projelerinin Ankara Koruma Bölge Kuruluna sunulmadan onaylı planlar 
doğrultusunda yapılabileceğine dair bölümü de iptal edilmelidir. Kararın 
verildiği tarihte onaylı planlar, huzurdaki 1/25000 ve 1/10000 ölçekli iki 
adet plandır. Başka plan mevcut değildir. Yollar ve benzeri yapıların kroki 
niteliğindeki bu planlarla inşa edilemeyecekleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 
İnşası için 1/5000 ölçeğinde planlarla uygulama projelerine ihtiyaç olduğu 
ilmen sabittir. Dolayısıyla Kurul somaki tarihlerde yapılacak 1/5000 ölçekli 
planlarla daha büyük ölçekli uygulama projelerini görmeden ve bunların 
koruma amacına hizmet edecek nitelikte olup olmadıklarını araştırmaktan 
feragat ederek, uygulama yapılmasına peşinen izin veremez. Aksi yöndeki 
karar yetki devri olup, hukuken buna olanak yoktur. 

• Ankara Koruma Bölge Kurulu kararının gerekçesi bulunmamaktadır. Koru-
ma Kurulu 2863 Sayılı yasanın 57/3. maddesindeki, “...kararlar, bu kanun 
ve ilke kararlarındaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazı-
lır...” hükmü uyarınca kararlarını, yasal, bilimsel ve yüksel kurul kararları 
yönünden gerekçeli olarak almak durumunda ve zorundadırlar. 

• Plan açıklama raporlarından birisi hiç askıya çıkartılmamış, diğeri ise eksik 
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süreyle askıya çıkartılmıştır: 1/25000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları 
Nazım İmar Planının, İmar Kanununun 5/2. maddesine göre hazırlanması 
gereken detaylı “açıklama raporu” askıya çıkartılmamıştır. Açıklama raporu 
mevcut olmadığı için plan okunamamaktadır. Planın, kendisine özgü 
“açıklama raporu” var da askıya çıkartılmadıysa veya “açıklama raporu” 
yoksa, ilgilileri tarafından yeterince okunması ve incelenmesine olanak 
verilmemiştir. 

• 1/10000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planına ait plan açıklama rapo-
ru ise, planla birlikte 02.02.2007 tarihinde değil, aradan 12 gün geçtikten 
sonra askıya çıkartılmıştır. 

• Planlar tarihi ve doğal sit statüsündeki A.O.Ç. arazilerini korumak için de-
ğil, genel amaçlı imar planları olarak tasarlanmışlardır. Bu nedenle işlem, 
2863 sayılı kanuna, maksat unsuru itibariyle aykırıdır. Koruma kavramı ilk 
kez Fransa da ortaya çıkmıştır. 1789 Fransız ihtilali sırasında halkın krallığa, 
aristokrasiye, kiliseye karşı beslediği kin ve nefret, bu kurumları simgele-
yen saray, şato, kilise gibi yapıları yakıp yıkmakla, onlara zarar vermekle 
sonuçlanmıştı (Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY; Tarihi Çevre Koruma ve Resto-
rasyon, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul-1999). İhtilal sonrasında 
bu yapılar uzun müddet zarar görmüş haliyle kaldılar. Zamanla ihtilalde 
doruğa varan duygusal tepkiler yatıştı. 1830 Yılında tahrip olmuş yapıla-
rın onarılmak suretiyle kazanılmaları gündeme geldi. Onarımların nasıl ya-
pılacağı, zarar gören yapıların yıkılıp yeniden mi yapılacağı, yoksa sadece 
yıkılan bölümlerin mi yeniden yapılacakları, yeniden inşa sırasında eskiye 
ne oranda ve nasıl ve ne kadar sadık kalınacağı veya kalınmayacağı; yı-
kıntıların sadece tamir mi edileceği; sorularına verilen yanıtlar, literatürde 
koruma kavramım oluşturmuştur. 

• Atina Kartası: Dünya savaşlarıyla tahrip olan Avrupa’nın yeniden kazanımı 
çabaları koruma kavramım, tekniklerini, ilmini bugüne taşıdı. 1961 yılında 
Atina da toplanan “Tarihi Anıtların Korunması İle İlgili Mimar ve Teknisyen-
lerin 1. Uluslararası Konferansı” sonrasında yayınlanan kapanış bildirgesi 
literatüre “Atina Kartası” ismiyle geçti. Dava konusunu ilgilendiren hüküm-
leri özetle :

Dünyadaki tüm abideler korunmalı ve bu bütün devletlerin işbirliği ile 
yapılmalıdır.

Anıt çevresi ile birlikte korunmalıdır.

• Carta Del Restaur : Atina Konferans bildirgesindeki ilkeler daha sonra geliş-
tirildi. Bunlar İtalyan Eski Eserler ve Sanatlar Yüksek Kurulunca benimsen-
mekle “Restorasyon Kuralları” ismiyle resmi doküman niteliğine, ulaştılar. 
literatürde Carta, Del Restaur ismiyle anılan ilkelerin konu ile ilgili hüküm-
leri şöyledir.

Bir anıtın bütünlenmesi gerektiğinde bu tahmin ve tasavvurlarla değil, 
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anıtın bünyesinin verdiği mutlak mevcut verilere dayanmalıdır.

Yaşayan yapılarda zorunlu değilse kullanım şekli değiştirilmemelidir.

Tarihi ve estetik değerini muhafaza eden orijinal her yapı elemanı 
mutlak olarak korunmalı, restorasyonunu yapan kişinin şahsi 
tercihlerine göre değil, tarihsel belgelere dayanmalıdır.

Anıt çevresi ile birlikte önemlidir ve çevresi yeni yapılarla 
bozulmamalıdır.

Restorasyonlara başlamadan önce yüksek kurulun fikri alınmalıdır.

• Venedik Bildirgesi: Atina Bildirgesi ve Carta Del Restaur yaşayan anıtlar için 
sağlamlaştırma, kullanılamaz durumda olanlar için birbirinden ayrılmış par-
çaların başka malzeme kullanılmadan bir araya getirilmesini öngörüyordu. 
Yeniden yapım reddedilmekteydi. Oysa özellikle ikinci Dünya savaşından 
sonra İngiliz ve Alman kentleri hava bombardımanı ile ağır tahribata uğra-
mış, anıtlar ve kent dokusunu oluşturan öğeler kullanılamaz hale gelmişti. 
Bunların Atina Bildirgesi ve Carta Del Restaur ilkeleri ile korunması halinde 
kent merkezleri harabe olarak kalmaya devam edecekti. Anıtların ve kent 
merkezlerinin yaşamla bütünleşmesini sağlamak üzere “yeniden yapılma-
ları” gerekmekteydi. İşte bu ihtiyaçtan kaynaklanan yeni “koruma” kav-
ramı tek yapıdan anıta, anıttan konuta, konuttan kente, kentten site ve 
doğaya doğru genişleyerek çağdaş anlamına ulaştı.

• 1964 Yılında Venedik’te toplanan II. Uluslararası Tarihi Anıtlar ve Teknis-
yenler Kongresinde yeni ilkeleri belirledi. Konuyu ilgilendiren hükümleri 
aşağıda sunulmuştur.

Anıt, sadece tek yapıdan oluşan sanat eserleri değil, bir uygarlığı, 
bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel veya kırsal 
yerleşmeleri kapsayan basit eserleri de kapsar.

Korumada amacın gerçekleşmesine yardımcı» olabilecek tüm bilim 
ve tekniklerden yararlanılır.

Anıtlar, sanat eseri veya tarihi belge oldukları için korunmalıdırlar.

Koruma kalıcı ve sürekli bakımla sağlanmalıdır.

Plan ve bezemelere müdahale edilmemek kaydıyla yapı, günün 
yeni ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeniden işlevlendirilerek 
kullanılabilir.

Anıt çevresi ile birlikte korunacaktır.

Tarihi yerler (sitler) aynı ilkelerle korunacaktır.

Yeniden inşa yapılmayacaktır.

Böylece Venedik Bildirgesi ile korumanın sınırları, tek sanat eserinden, 
tarihi belge niteliğindeki eser ve sitlere doğru genişlemiştir.

• Türkiye’de kültür ve tabiat varlıkları Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
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1869, 1874, 1884, 1906 tarihli Asar-ı Atika Nizamnameleri, 1944, 1961 ve 
1973 tarihli Eski Eserler Kanunu; 1961, 1982 tarihli Anayasalar ve 2863 sayılı 
Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunuyla ve bu konuda çıkartılmış tüzük 
ve yönetmeliklerle oluşan hukuki mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. 

• 1982 Tarihli Anayasanın 35. maddesi: “Herkes mülkiyet ve miras hakkına 
sahiptir, bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabi-
lir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”, 63. 
maddesi “ Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerin - ko-
runmasını sağlar, bu amaçla destekleyici-ve teşvik edici tedbirleri alır...” 
hükümlerini amirdir. 

• Anayasal görevin ifasını teminen çıkartılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat var-
lıklarını Koruma Kanunu özetle, üçüncü maddesinde tanımlar başlığı altında 
korunacak kültür ve tabiat varlıklarının neler olduğunu belirleyip, bu incele-
menin konusunu teşkil eden sit alanlarının koruma amaçlı imar planları ile 
korunabileceğini; 17. Maddede ise, sit alanlarındaki kullanma koşulları ile 
koruma amaçlı imar planlarının tabi” oldukları hükümleri düzenlemektedir.

• Dünya kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi: Korunacak kültür ve tabi-
at varlıklarının mahalli hükümetler ve devletlerin yerel tercihleriyle değil, 
evrensel boyutta korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve 
Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim 21 Kasım 1972 tarihleri arasında 
Paris’te yaptığı toplantıda Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması-
na Dair Sözleşme’yi yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmayı 
imzalamış ve 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla (20.04.2002 tarih ve 
17670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) uluslararası, anlaşmaya katı-
lım kararı, uygun bulunmuştur. 

• Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi: Avrupa-Konseyi üyesi 
devletler, Avrupa mimari mirasını nasıl koruyacaklarını 03 Ekim 1985 tari-
hinde Granada’da yaptıkları bir anlaşmayla belirlemişlerdir. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti de bu anlaşmaya 22.07.1989 tarihinde taraf olmuştur. 
(22.07.1989 tarihli 20229 sayılı Resmi Gazete) ve bu husus T.B.M.M.’ce 
de 13.04.1989 tarihinde 3534 sayılı kanunla uygun bulunmuş (20.04.1989 
tarih ve 20145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır). 

• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi: Avrupa Konseyi üyesi devletler ve Türkiye Cum-
huriyeti Devleti Avrupa’daki tüm peyzajların “...kalitesinin, çeşitliliğinin 
ortak bir kaynak oluşturduğunu ve korunması, yönetimi, planlaması ve 
işbirliği...” için Floransa’da bu antlaşmayı 20.10.2000 tarihinde imzalamış-
lardır. Sözleşme 10.06.2003 tarih ve 4881 sayılı kanunla uygun bulunmuş 
ve 27.07.2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kanun 
hükmünü kazanmıştır. 

• Koruma Yüksek Kurulunun tarihi sitlerle ilgili 19.04.1996 tarih ve 421 sayılı 
ilke kararma göre Tarihi Sit “Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından 
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önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması 
gerekli alanlardır.” “...Bu alanlarda , bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini 
bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı...” hük-
me bağlanmıştır. 

• Koruma Yüksek Kurulunun doğal sitlerle ilgili 05.11.1999 Tarih ve 659 sa-
yılı ilke kararma göre doğal sitler “Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi 
devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve özellikleri bakımın-
dan korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan 
korunması gerekli alanlar...” olarak tamamlanmıştır. Konumuzu ilgilendi-
ren hükümleri, “...kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, 
korunmaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. 
(...) Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek, tah-
ribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı...” hükme bağlanmıştır.

• Atatürk Orman Çiftliği, Türk Ulusunun Kurtuluş Savaşı sonrasında Musta-
fa Kemal Atatürk önderliğinde yürüttüğü kalkınma hamlesi içinde tarım 
sektöründe neler yaptığını gösteren maddi tarih varlığıdır. Bu sebeple ko-
runup, gelecek nesillere tarihi belge niteliği kaybedilmeksizin, kaybettiril-
meksizin intikal ettirilecek değerlerimizdendir. Bilerek veya bilmeden bu 
değerin hukuki tanımıyla aşırı, hor ve kötü kullanımı suretiyle yok edilmesi 
riski bulunmaktadır. Ankara’daki bu kültür varlığı her hal ve şartta korun-
malıdır. Dava konusu işlemlerle yapılanlar, koruma değil, bu değeri, süreç 
içinde yok edebilecek hatalı tasarımlardır. İşlemler amaç unsuru itibariyle 
koruma hukukuna aykırı oldukları için de, iptal edilmelidirler.

• Literatürde koruma, tarihi kültürel değerlerin olduğu gibi muhafazası ve 
gelecek nesillere bu haliyle veya iyileştirilerek devredilmesi anlamlarına 
gelmektedir. Avrupa Konseyine üye devletlerin katıldığı Amsterdam Bildi-
risinde (1975) “...tarihsel mirasların koruma ve canlandırılmasında, yaşam 
çevrelerini oluşturan fiziksel, ekonomik ve sosyal değerler göz ardı edile-
mezler” denilmiştir. Bu nedenle kültür varlığı ya olduğu gibi hiç değişik-
lik yapılmadan korunacak veya-fiziksel, ekonomik ve sosyal canlandırma 
suretiyle korunacaktır. Fiziksel canlandırmayla tarihsel çevrelerin tarihi 
kimliklerini bozmadan çağdaş yaşam gereksinmelerine karşılık vereme-
yen eskimiş işlevleri, yeniden yapılandırma, yenileme veya çeşitlendirme 
ile sağlanabilecektir. Bunun için varsa eskimeyi yaratan sebeplerin neler 
olduğunun, bölgenin gelişme dinamiklerinin belirlenmesi; uygun gelişme 
stratejisinin geliştirilmesi gereklidir. (Daha fazla bilgi için Dr. Beşer OKTAY, 
Dr. Şebnem Önal HOŞKARA ; Tarihsel Kentsel Alanların Korunmasında 
“Sürdürülebilir Canlandırma” Yaklaşımı, ve Tarihi Kentsel Alanlarda Sürdü-
rülebilirlik Düzeyinin Ölçülmesi için Bir Model Önerisi; Yapı Dergisi; İstan-
bul 2006, Sayı 296, Sayı 299).

• Ekonomik canlandırma, tarihsel çevrede günlük gereksinimleri karşılaya-
cak servis olanaklarının yaratılması, alanların çekiciliği ve canlılığın arttırıl-
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ması ile mümkün olacaktır.

• Sosyal canlandırma, ekonomik canlandırma ile birlikte uygulanır. Farklı 
gelir düzeyine sahip kullanıcıların yöreden istifadeyi tercih etmelerini 
sağlayacak yapılanmalar; çevrenin her türlü sosyal gurup yönünden 
güvenirliğinin sağlanması; eğitim ve iş olanakları yaratılması; sağlıklı ve 
ucuz alışveriş olanaklarının yaratılması, bu tür uygulamalardır.

• Oysa 1/10000 ölçekli planın Araştırma Raporunda, iptali istenen işlemlerle 
oluşturulan tasarımlar için anılan araştırmaların, veri tespitlerinin ve fizi-
bilitenin yapıldığını gösteren belge yoktur. Araştırma raporunda tarihsel 
tespitler, arazilerin jeolojik, jeomorfolojik yapısı, içme suyu, elektrik, do-
ğalgaz, atık su şebekesi, toprak kabiliyet sınıflandırması, ulaşım olanakla-
rı ile ilgili araştırmalar ve veriler yer almaktadır. Bunların yapılması doğru 
ancak eksik ve yetersizdir. Zira yukarıda anılan fiziki, sosyal ve ekonomik 
canlandırma konusundaki zorunlu araştırmalar yapılmamış veya yapıldılar-
sa plan açıklama raporunda gösterilmemiştir. Örneğin mevcut hayvanat 
bahçesinin yıllar itibariyle ziyaretçi sayısı, maliyetler, gelir gider tabloları ve 
varsa kâr zarar hesapları gösterilmemiştir. Eskisi ile yenisi arasındaki fark-
ların nasıl ve ne şekilde oluşacağı, yeni hayvanat bahçesinin gelir-giderinin 
eskisine kıyasla farkının ne olacağım gösterir işletme projesi ve fizibilite 
raporu; olimpiyat köyü spor parkı için keza işletme projesi ve fizibilite ra-
poru, plan notlarında veya plan araştırma raporunda yer almamıştır. İnşası 
tasarlanan yolların trafik sayımlarını gösterir istatistikler ve ulaşım plan-
larıyla çiftlik arazilerinin korunması arasındaki uygun illiyet gösterir bilgi 
ve belgeler raporda yer almamıştır. Tarım arazisinde tasarlanan yollar için 
Toprak Koruma Kurulunun varsa uygun görüşü; yollar ve diğer yapılar için 
alternatif araştırması yapıldığı ve bulunamadığına dair tespit, mevcut de-
ğildir. Tam aksine, raporda trafik yolları için yazılanlar, yolların, çiftlik ara-
zisini korumak için değil, çevrenin genel ulaşım politikasını şekillendirmek 
üzere tasarlandığını kanıtlamaktadır.

• Bu nedenlerle A.O.Ç. arazilerinin dava, konusu işlemler ve bunlar çerçeve-
sinde hazırlanan planlarda öngörüldüğü gibi kullanılması halinde, sürdü-
rülebilir canlandırmalı korumayı gerçekleştirebileceğini gösteren araştır-
ma ve veri mevcut değildir. Planlar bu haliyle varsayımlardan ibarettir. Bu 
planlar uygulandıklarında “Atatürk Orman Çiftliği” tarihi-kültürel varlığının 
yeni olarak neyi, nasıl kazanacağı; neyin nasıl canlandırılacağı ve neyin na-
sıl korunacağı belli değildir. Ancak ne kaybedileceği bellidir. Bu planlar uy-
gulandığında:

a) Önce tüm arazi kaybedebilecek, böylece fiziki varlığı son bulabilecek,

b) Takiben ekonomik ve sosyal varlığını kaybedebilecek, böylece manevi 
varlığı son bulabilecek,

c) Zarar ettiği gerekçesiyle işletme tasfiye edilip, mevcutları hazineye 
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intikal ettirilebilecek, 

d) Böylece bu tarihi ve kültürel değer, kaybedilmiş olabilecektir.

Bu nedenlerle mevcut idari işlemler ve planlar, Atatürk Orman Çiftliği ara-
zilerini koruyamayacaklardır. Planlar ve işlemler koruma konusunda kıs-
men yetki, sebep, şekil, maksat unsurları itibariyle hukuka aykırıdırlar.

• Mustafa Kemal Atatürk tarafından Borçlar Kanunun 240: maddesi çerçeve-
sinde ammenin menfaati için bağışlanan arazilerin mükellefiyetleri, üçüncü 
diğer kişiler gibi Baro üyelerinin de menfaatlerini teşkil etmektedir. Oysa;

a) 1/25000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Plan;

b) 1/10000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı; 
ve bu planları uygun bulan;

c) Tarım ve Orman Köyişleri Bakanlığının 16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı 
yazısındaki işlemi,

d) Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2007 
tarih ve 2039 sayılı kararı ile tesis ettiği işlem ;

e) Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı ka-
rarı ile tesis ettiği işlem; 

Anayasa’ya, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 
ve 57. maddelerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Kullanım Kanununun 13/1 
ve 25. maddelerine, Borçlar Kanununun 240. maddesine yetki, sebep, şekil 
ve maksat unsuları itibariyle aykırıdır ve arazilerin Hazine yerine görev yapan 
A O.Ç. Müdürlüğünün mükellefiyetlerini yerine getirmesini engelleyecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Savunması (30.05.2007)

Aynı konu için açılan bağlantılı davaların birleştirilmesi istenerek aşağıdaki 
görüşlere yer verilmiştir.

• Söz konusu alan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
02.06.1992 gün ve 2436 sayılı kararı ile sit alanı olarak ilan edilmiş; yine 
aynı Kurulun 16.11.1993 gün ve 3280 sayılı kararı ile A.O.Ç., 1. Derece Do-
ğal ve Tarihi Sit Alam olarak belirlenmiştir. Ankara Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2005 gün ve 756 sayılı kararı ile de 
bu sınırları kapsayan bir Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiği 
belirtilmiştir.

• 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “A.O.Ç. Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun’un Ek-1 Maddesi’nin 1. Fıkrasında yer alan A.O.Ç. dahilinde bulu-
nan arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili mer’i mevzuat uyarınca öncelikle üst 
ölçekli plan ve Koruma Amaçlı İmar Planı ve bunlara uygun her türlü imar 
planlarını yapmaya ve yaptırmaya yetkili olduğu öngörülmüştür” hükmü 
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uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca A.O.Ç. alanlarıyla ilgili 
olarak 1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazım Plan ile 1/10000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.

• Hazırlanan bu planlar, ilk olarak Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 27.11.2006 gün ve 1954 sayılı kararı ile değerlendirilerek-
ara-karar-hükmünde bir karar alınmış; bu karar doğrultusunda gerekli ek-
sikliklerin tamamlanarak konunun yeniden sunulması üzerine Kurulunca 
10.01.2007 gün ve 2039 sayılı karar alınarak; hazırlanan 1/25000 ölçekli 
Üst Ölçek Plan ile 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı üze-
rinde yapılan düzeltmelerle uygun bulunmuştur. Kurulca uygun bulunan 
bu planlar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2007 gün ve 207 
sayılı kararı ile onanmıştır.

• Bahis konusu Kurul Kararları ile uygun bulunan planlar uygulamaya yönelik 
olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı niteliğinde olmayan planlardır. Dava 
dilekçesinde de belirtildiği gibi bu alanların etaplar halinde 1/5000 ölçekli 
Nazım Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması gerekmektedir. 
Ancak, henüz bu aşamaya gelinmemiş durumdadır. Ayrıca, aynı dilekçede 
belirtildiği şekilde üst ölçekte getirilen bazı plan kararlarının anlaşılır olma-
dığı hususu da, planlama ilkeleri açısından alt ölçekli planlarla çözüme ge-
tirilecek bir konudur. Bu açıdan, alan için herhangi bir yapılaşma şartı veya 
tam bir kullanım getirilmemiş olan bu üst ölçekli planlarla ilgili olarak yapı-
lan bu itirazların ne amaçla yapıldığı konusu net olarak anlaşılamamaktadır.

• Dava dilekçesindeki iddialar ele alındığında, henüz gerçekleşmemiş olay ve 
olguların belirli doğrultularda gerçekleşmesi halinde ortaya hukuka uygun 
olmayan sonuçların çıkabileceği iddia edilmektedir. Bu türden iddiaların 
mesnetsiz olduğu aşikardır. Nihayetinde idarece gelecekte tesis edilecek 
işlemler veya gerçekleşecek işlerin hukuka aykırı olma ihtimalleri düşünü-
lerek dava açılamayacağı izahtan varestedir. Gelecekte vukuu bulacak her 
türlü işlem veya işlerin hukuka aykırılık içermesi doğal olarak mümkündür. 
Gelecekte vukuu bulacak iş ve işlemlerin, hukuka aykırılık taşımayacağının 
bugünden garanti edilmesine olanak yoktur. Gelecekte ortaya çıkacak her 
türlü iş ve işlem doğal olarak hukuka aykırılık taşıyabilir. İdarenin yargı-
sal denetiminin var oluş amacı da zaten budur. Gelecekte vukuu bulacak 
iş ve işlemler ortaya çıktıklarında idari yargının denetiminden geçecektir. 
Bugünden-bu işlemlerin hukuka aykırılık ihtimalleri göz önüne alınarak en-
gellenmesi mantık dışıdır.

• Yine dava dilekçesinde belirtilen alanın bir bölümünün Olimpiyat Köyü ola-
rak düzenlemesinin hukuka aykırı olduğu hususu da gerçek dışıdır. Onayla-
nan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında olimpiyat köyü olarak belirlenen 
alanda herhangi bir yapılaşma olup olmayacağı ve yapılanma koşulları he-
nüz belirlenmemiş olduğundan; henüz var olmayan bir olgu için itiraz edil-
mesinin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Henüz, uygulama imar planı 
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yapılmamış olduğundan, bu alanda siluet etkisinden veya tahribattan söz 
etmek de mümkün olmamaktadır.

• Mevcut durumuna bakıldığında zaten topoğrafik ve doğal açıdan çok fazla 
özellik gösteren bir alan olduğu tartışılabilecek bir alan olan A.O.Ç. alanının 
hazırlanan bu planların uygulanması halinde daha çok yeşil alana sahip 
olacağı, doğal güzelliklerinin artacağı, spor ve rekreasyonel amaçlı olarak 
kullanılacağı kesindir.

• Dava dilekçesinin son kısmında tarihi çevrelerin ekonomik olarak canlan-
dırılması için günlük gereksinimleri karşılayacak servis olanaklarının yara-
tılması, alanların çekiciliği ve canlılığın arttırılması ile mümkün olacaktır 
denilmektedir. Bu doğrultuda, halen hiç kullanılmaması nedeniyle canlılığı 
olmayan, altyapının eksikliği nedeniyle ulaşımın zor olduğu bu alanların 
hazırlanacak imar plânları ile ekonomik olarak canlandırılması ve korun-
ması sağlanacaktır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Savunması (07.06.2007)

Davacıların bir çıkar ilişkisi bulunmadığı için davanın reddi istenerek aşağıdaki 
görüşlere yer verilmiştir.

• 08/07/2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Ata-
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa eklenen EK-1. madde-
sinde; “24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanunu hükümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili 
mer’i mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar 
planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarım yapmaya ve yaptırmaya 
yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar üçüncü şahıslarla Ata-
türk Orman Çiftliği arasındaki hukuki ihtilafların çözümü için imar planla-
rının uygulanmasında sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılama-
yan Atatürk Orman Çiftliğine ait araziler, imar uygulamalarında bütünlük; 
sağlanması açısından mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer 
kaybına, sebebiyet vermemek kaydıyla, hukuki ihtilafların olduğu plan böl-
gesindeki ada ve parsellerde toplanabilir.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile imar planlarına uygun ol-
mak şartı ile yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, 
yer altı tünelleri ve yer altı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapıl-
ması planlanan araziler üzerinde, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikka-
te alınmak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine 
intifa hakkı tesis edilir.
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• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği ara-
zilerinin onaylı imar planlarında görülen hayvanat bahçesi 10 yılı aşmamak 
üzere herhangi bir şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Atatürk Orman 
Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemesi kaydı ile Ata-
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine inti-
fa hakkı tesis edilebilir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü üze-
rine Hayvanat Bahçesi içerisindeki işletmeler tahsis amacına uygun olarak 
Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü şahıslara kiraya verilebilir.

• Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen araziler, Büyükşehir Belediyesince 
hiçbir şekilde maddede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen amaca aykırı kullanımlara teşebbüsün ve/veya kulla-
nımın tespiti halinde bu arazilerin intifa ve/veya işletme hakkı Atatürk Or-
man Çiftliği Müdürlüğüne derhal iade edilir. Atatürk Orman Çiftliği arazileri 
üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmü yer 
almaktadır.

• 08/07/2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla 24/3/1950 tarih ve 5659 sayılı Ata-
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa eklenen EK-1. Maddesi 
ilgili kurumların görevlerini ve yapılacak işlemleri belirlemiştir.

• Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının başvurusu üzerine söz konusu üst 
ölçekli ve koruma amaçlı imar planlarının Bakanlık yetkilileri ile koordineli 
olarak yapıldıktan sonra Bakanlık onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir.

• Daha soma “uygun görüş” verilmesi talep edilmiş ise de/söz konusu “uygun 
görüş verilmek üzere yapılan son değerlendirmeler sonucunda mutabakata 
varılan ve yapılması kararlaştırılan değişiklikler planlara işlenip onaylanması 
için- Bakanlığa gönderilmediğinden talep yerine getirilememiştir.

• Müzakereler sürmüş ve sonuçta, Ankara Büyükşehir-Belediyesi tarafından 
hazırlanan 1/25000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım Planı (Üst 
Ölçekli) ve 1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Plânı 
ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, istenen düzenlemeler ve değişiklikle-
rin göz Önünde bulundurulması ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulunun da uygun görüşünün alınması koşuluyla, 21.06.2006 
tarih ve 5524 sayılı Kanun ile değişik 5659 sayılı Kanunun EK 1 maddesinin 
L fıkrası uyarınca Bakanlığın 14.12.2006 tarih ve M.2006.400/11259 sayılı 
yazısı ile uygun bulunmuştur.

• Dava konusu işlemle A.O.Ç. arazilerinin kamu yararına, uygun olarak de-
ğerlendirilmesi amaçlanmıştır.

• Çiftlik arazisi 24/03/1950 tarih ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdür-
lüğünün Kuruluş Kanunu çerçevesinde Bakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip, 
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bitkisel ve hayvansal üretim yapılan, gıda sanayisi konusunda iki fabrikanın 
üretim yaptığı, daha çok kira gelirleri ile giderlerini karşılamaya çalışan bir 
çiftlik konumundadır.

• A.O.Ç. kurulduğu tarihlerde kentin dışında iken giderek yerleşim alanı 
içinde kalmış ve başka kullanımlara dönüşmesi yönündeki eğilimle ağırlık 
kazanmıştır. Ankara’nın merkezinde Gençlik Parkı ile başlayarak batı 
yönünde uzanan üniversite arazileri kentin hava koridoru niteliğindedir. 
Ancak eski hipodromun kaldırılarak yapılaşmaya açılması ve A.O.Ç.’den 
alınarak yapılan hal, marşandiz garı ve sanayi kuruluşları bu yapıyı 
bozmuştur. Dava konusu edilen planlar, bu değerlerin geri kazanımını 
öngörmektedir. 

• Planda; temel olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait mevcut idari, 
ticari ve sosyal tesisler ile üretim alanları korunmakta, diğer alanlarda ise 
rekreasyon işlevlerine yönelik kullanımlar düzenlenmektedir. Ayrıca met-
ropoliten alan kentsel ulaşım sistemini oluşturan trafik yolları ve raylı toplu 
taşım ağı plana işlenmiştir.

• Atatürk Orman Çiftliğinin yoğun olarak kullanılan çekirdek alanı (İstasyon 
ve idare yapıları) çevresi yaya öncelikli odak olarak kurgulanacaktır. Ata-
türk evi ile istasyon arasındaki yol yaya promenatı olarak düzenlenecektir. 
Bu alanda yapılacak modern düzenlemelerle A.O.Ç.’nin korunmasına yö-
nelik bilincin oluşturulması için sine vizyon gösterisi ve müze oluşturula-
caktır.

• Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin toprak kabiliyet sınıfları açısından verimli 
arazileri tarımsal üretim alanları olarak ayrılmıştır. Bu alanlarda; fidancılık, 
seracılık faaliyetleri sürdürülecek ve Botanik Park olarak düzenlenecektir.

• AŞTİ bağlantı yolunun kuzeyinde hayvancılık sürdürülecek, yeni ARGE mer-
kezi ile, tarihsel önemi bulunan süt, şarap ve bira fabrikalarına ait yapılar 
orijinallarine sadık kalınarak korunacaktır.

• Doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan Türk Traktör, Fişeksan, Çimento sa-
nayi faaliyetleri uzun dönemde kaldırılacaktır. Bu alanların yeni kullanım 
kararları Atatürk Orman Çiftliği ile üniversiteler veya bu alanları kullanan 
firmalar ile işbirliği yapılarak AR-GE merkezlerine dönüştürülecektir.

• Atatürk Orman Çiftliğinin kent bütünü içindeki en erişilir ve algılanır yeri 
bölge parkı olarak ayrılmıştır. Bu alanlarda yapılacak peyzaj düzenlemeleri 
ile Atatürk Orman Çiftliğinin tarihsel sürecine uygun temalar işlenecektir. 
Ankara Çayının suyu da arıtılarak bölge parkına temiz su olarak verilmelidir.

• Bu alanlar içerisinde kalan mevcut hayvanat bahçesi; eğitime yönelik bi-
limsel araştırma ve gözlem amacıyla “Arboretum”, “Herbaryum” ve çiçek 
pazarının da yer alabileceği bir Botanik-Bahçesi olarak kurgulanacaktır.

• Etimesgut-Şaşmaz bağlantı yolu arasında, halen kuru tarım yapılan, ancak 
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tarımsal verimi ve toprak kabiliyet sınıfı düşük, yapılan kazı ve dolgularla 
doğal yapısı bozulmuş arazi Hayvanat Bahçesi olarak düzenlenecektir. Bu 
alan içerisinde tarih öncesi hayvanların sergilendiği bir tarih öncesi doğa 
parkı da yer almalıdır.

• Planda rekreasyon alanı olarak gösterilen yerler piknik ve mesire yeri ola-
rak düzenlenecektir.

• Sportif faaliyetler iki ana başlık altında kurgulanmıştır. Bu alanlardan bi-
rincisi; metropoliten alan gelişme kurgusuyla uyumlu olacak şekilde, 
Ankara’nın Spor aktivitelerinde de Başkent Kimliğinin ön plana çıkarılaca-
ğı, metro güzergâhı ve istasyonuyla da desteklenebilecek, uzun dönemde 
olimpiyat oyunlarının Başkente kazandırılması ve aynı zamanda- uluslara-
rası karşılaşmaların Ankara’da yapılması ile Ulusal Başkent ile Ulusal Futbol 
Takımı kavramlarının bütünleştirildiği “Atatürk Olimpiyat Oyunları Spor 
Parkı “dır. Diğer spor alanları ise yerel ölçekte halkın sportif ihtiyaçları için 
ayrılmıştır.

• Devlet Mezarlığı korunmaktadır.

• A.O.Ç. içindeki ağaçlandırılmış alanlar korunmuştur.

• Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin çıplak olan kısımları ağaçlandırılacaktır.

• 5659/5524 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi 1. fıkrasında öngörüldü-
ğü şekliyle; üçüncü şahıslarla Atatürk Orman Çiftliği arasındaki huku-
ki ihtilafların çözümü için imar planlarının uygulanmasındaki sınırla-
malar dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan A.O.Ç. arazileri, 
imar uygulamalarında bütünlük sağlanması açısından’ Atatürk Orman 
Çiftliği mülkiyetindeki kadastro parseline eklenebilir / bütünleştirilebilir 
konumdaki kamu mülkiyetindeki alanlardan karşılanacak şekilde ve 5393 
sayılı yasada öngörülen kentsel dönüşüm yaklaşımı çerçevesinde alt ölçekli 
planlar ile çözülecektir.

• Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetindeki araziler üzerinde yer alan ve: günü-
müze kadar çeşitli kurum ve kuruluşlara kiralanarak yapılaşan alanların 
mevcut kullanımları devam ettirilecektir. Bu tesislere ilave yapı yapılamaz.

• Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin ortasından geçen ve demiryolu Ankara 
Kent bütünü metro ağına entegre edilerek kapasitesi artırılacaktır. Bu sis-
tem üzerinde bulunan mevcut istasyon binalarından özellikle Gazi İstasyo-
nu ve Behiçbey istasyonu çevreleri yeniden düzenlenerek aktif rekreasyon, 
kültürel etkinlik ve sportif faaliyetlerle birlikte ele alınmalı ve özgün mimari 
tasarımları geliştirilecektir.

• Demiryolu hattı boyunca gerekli peyzaj düzenlemeleri yapılmalıdır. Aynıca, 
Batıkent-Sincan metro projesinin çiftlik arazisi üzerinden geçmesi zorunlu 
olan güzergâhı, planda önerilen olimpik spor kompleksine -de hizmet ve-
recek şekilde bir adet istasyon ile birlikte plana işlenmiştir.
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• Atatürk Orman Çiftliği arazileri Başkentin giriş koridorları olarak kabul edi-
len İstanbul Yolu, Eskişehir Yolu ve Konya Yolu gibi önemli arterler çevre-
lenmiştir. Ankara kent bütünü üst ölçekli planlama çalışmaları kapsamında 
öngörülen önemli trafik arterlerinin çiftlik arazilerinden geçmesi zorunlu-
luğu bulunmaktadır.

• Demiryoluna paralel olarak geçirilen 40 metrelik yol yeni bir bölünme 
yaratmamakta, buna karşılık alanın içi bütünleşmeyi sağlamaktadır. 
Böylece Etimesgut, Sincan, Eryaman, Batıkent gibi kentin nüfus yoğunluğu 
yüksek gelişme alanlarında yaşayanların yoğun olarak kullandığı İstanbul 
Yoluna alternatif bir güzergâh yaratılmaktadır. Mevcutta Gazi mahallesi 
içerisinden geçen transit trafik yeni güzergaha yönlendirilerek mahalle 
içerisindeki trafik rahatlatılmaktadır. Aynı zamanda Çiftlik arazilerinin 
algılanamayan yerleri fark edilebilir mekânlara dönüştürülmektedir.

• Batıkent ile Çayyolu yerleşimleri arasında kalan ve Şaşmaz sanayi bölgesin-
den geçen yol kuzey güney istikametinde kent parçalarını birbirine bağla-
maktadır.

• Eryaman toplu konut alam ile İstanbul Yolu güzergâhı boyunca yer seçen 
kentsel çalışma alanlarım, Yenimahalle, Keçiören bölgeleri- ile bağlayan İs-
tanbul Yoluna paralel-ve alternatif ikinci yol . güzergâhı oluşturulmuştur. 
Bu yol Ölimpik spor kompleksini kente de bağlamaktadır. Yeni Hipodrom 
ile TRT vericileri arasında açılan ve mevcut yol güzergâhını izleyen yol ile 
havaalanı bağlantısı güçlendirilmiştir.

• Tarihi köprüden güneye uzanan yol S şeklinde tasarlanarak Gazi İstasyo-
nunun uzağına alınmaktadır. Böylece hem trafik rahatlatılmakta hem de 
istasyon çevresinde yayalaştırma olanağı yaratılmaktadır.

• Atatürk Orman Çiftliği arazileri içerisinden geçen Ankara Çayı boyunca ku-
şaklama kanalları yapılarak suyun kirlenmesi önlenecektir. Ayrıca, Atatürk 
Orman Çiftliğine giriş noktası olan Hipodrom caddesi kenarında yapılacak 
olan arıtma sistemi ile su arıtılmış olarak A.O.Ç. arazisine verilecektir. Mev-
cut ve yeni ağaçlandırılacak alanlarda yangın yolları da yapılabilecektir.

• “Bozkırın ortasında bir Başkent yaratmak”, “Bataklık bir alanda tarım yap-
mak”; Ulu Önder Atatürk’ün bir Anadolu kasabası olan Ankara’ya verdiği 
en büyük armağanlar olmakla birlikte, Türk halkına genç Türkiye Cumhu-
riyetinin “her alanda bilimsel uğraşlar vermek” şeklinde tarif edilebilecek 
yeni yaşam biçimini de işaret ediyordu. Bu yaklaşım bilimsel yöntemler 
kullanılarak bataklık alanın dahi verimli tarım arazisine çevrilebileceğini 
kanıtlamış, Cumhuriyetin yeni Başkenti öncü, Örnek rolünü üstlenmişti}

• Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede ise A.O.Ç. 
örneğine karşın tarımsal verimliliği artırılması çalışmaları bir türlü haya-
ta geçirilememiştir. Türkiye’de 18 milyon hektar tarım arazisi ve yaklaşık 
3,1 milyon tarım işletmesi olduğu göz önüne alındığında ülkemizdeki ta-
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rımsal yapının iyileştirilmesi hedefindeki- temel unsur işletme büyüklüğü 
kavramında aranmaktadır. Türkiye’de mevcut tarım işletmelerini belirli 
büyüklüğe getirdiğimizde bir ailenin yıllık geçimini sağlayacak işletme bü-
yüklüğünü sağlayabiliriz. Bölgelere göre değişmekle birlikte kuru tarım 
alanlarında 200 dekar, sulu alanlarda 100 dekar olması gerekmektedir. 
Buna göre hesaplandığında Türkiye’de 1,5 milyon işletme olması gerekir. 
Bu işletmelere diğer tarımsal faaliyetler yapan 450 bin işletme ilave edil-
diğinde, Türkiye’nin olması gereken işletme sayısı 2 milyon olarak hesap 
edilmektedir.

• Ülkemizde tarım işletmelerinin sayısal fazlalığı, dağınık ve küçük olması, 
teknoloji kullanımını kısıtlamakta ve buna bağlı olarak birim alanda alman 
verim de düşük kalmaktadır. Küçük alanlarda yapılan üretim faaliyetleri ile 
sadece çiftçi ailesinin geçimi sağlanmaktadır. Türkiye tarım sektörünün di-
ğer bir sorunu tarımsal üretim planlaması olmamasına bağlı olarak tarım-
sanayi bütünleşmesinin eksikliğidir.

• Tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artışı için uygun yetiştirme ortamları-
nın belirlenmesi, iç ve dış pazar taleplerine göre tarımsal üretim planlama-
sının yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin her tarafında tarım sektörünün 
sorunlarını bir anda çözmek zordur. Bu nedenle kaynakların etkin kullanımı 
ve öncelikli alanlara göre faaliyet gösterilmesi ancak tarımda planlı bir or-
ganizasyonla mümkündür.

• Tarım sektöründe hedeflere varabilmek, optimum işletme büyüklüklerine 
sahip, ileri teknoloji kullanabilen, nitelikli eleman istihdam edebilen veya 
ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışardan satın alabilen, iç ve dış pazarın ihtiyaç 
duyduğu tarımsal ürünleri sürekli arz edebilen tarımsal işletmelerin kurul-
ması ve sayılarının artırılması ile mümkündür. Bu amaçla, tarımsal ekoloji, 
ürün deseni, kapasite, potansiyel, iç ve dış pazar imkânları, yetiştiricilerin 
üretim konusunda yeterliliği, bölgenin sorunları, üretim yapılan bölgenin 
kalkınması ve ülkenin dengeli gelişmesi gibi faktörler göz önüne alınarak 
tarım havzaları oluşturulması ve tarımsal desteklerin bu çerçevede yönlen-
dirilmesi gerekmektedir

• Başkentin bu alandaki öncü, örnek rolünün ortaya çıkarılması bakımın-
dan; Atatürk Orman çiftliği Müdürlüğü ile üniversitelerin işbirliği çerçeve-
sinde çiftlik bünyesinde kurulacak olan laboratuarlarda; Ankara’nın yakın 
çevresindeki Çubuk, Kazan, Bala, Kalecik gibi önemli tarım havzalarının 
toprağının veriminin artırılması ve ürün çeşitliliği elde edilmesi yönünde 
araştırmalar yapılacak, genetik mühendisliği alanında çalışmalarda bulu-
nulacaktır. Bu alanda yapılacak olan bilimsel çalışmalarda elde edilen so-
nuçlara göre yöre çiftçisinin eğitilmesi sağlanacak, buradan edinilen dene-
yimler ülkenin diğer yörelerinde yapılacak tarım havzalarının geliştirilmesi 
kapsamındaki çalışmalarda model olacaktır.
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• Bu açıklamalar çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca- 
hazırlanan ve; Bakanlıkça uygun bulunan 1/25000 ölçekli Nazım Planı ve 
1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının Atatürk Orman Çift-
liği arazilerini korumaya, geliştirmeye, günün koşullarına göre rekreasyon 
amaçlı yeşil alan kullanımına dönüştürmeye ve kentin imar planıyla bütün-
leştirilmesine yönelik olduğu ve sadece kamu yararının amaçlandığı açıktır.

• Bakanlıkça uygun bulunan planlar uygulamaya yönelik olarak hazırlanan 
Uygulama İmar Planı niteliğinde olmayan planlardır. Bu alanların etaplar 
halinde 1/5000 ölçekli Nazım Planlarının ve Uygulama İmar Planlarının ha-
zırlanması gerekmektedir. Ancak, henüz bu aşamaya gelinmemiştir. Ayrı-
ca, henüz üst ölçekte detaylı olarak çözülmeyen bazı plan kararlan, planla-
ma ilkeleri açısından alt ölçekli planlarla çözülecektir. Bu açıdan, herhangi 
bir yapılaşma şartı veya tam bir kullanım getirilmemiş olan bu üst ölçekli 
planlarla ilgili olarak yapılan itirazlar anlaşılamamaktadır.

• Hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planında leke çalışması olarak belir-
lenen kullanımlar ağaçlandırılacak alanlar, bölge parkı, hayvanat bahçesi, 
park ve rekreasyon alanı gibi A.O.Ç. Doğal ve Tarihi Sit Alanının özellikleri-
ne uygun kullanımlardır.

• Yüksek Denetleme Kurulu da 2005 Yılı Raporunda; A.O.Ç. arazilerinin yeni-
den düzenlenmesi konusunun Çiftlik idaresinin tek başına üstesinden ge-
lebileceği bir iş olmadığı, bunun maliyeti çok yüksek olan. bir havza projesi 
konusu olduğu; sağlam finans kaynakları ile desteklenen ‘ böyle bir ulusal 
projenin gerçekleşmesi halinde, A.O.Ç. arazilerinin daha iyi korunması, 
arazi kayıpları ve işgallerin önlenmesi, çevre kirliliğinin engellenmesi, sos-
yal yapıyı rahatsız eden olayların ortadan kalkmasının mümkün hale gele-
ceği öngörülmüştür.

• Mevcut durumuna bakıldığında zaten topoğrafık ve doğal açıdan çok fazla 
özellik gösteren bir alan olduğu tartışılabilecek bir alan olan A.O.Ç. alanı-
nın hazırlanan bu planların uygulanması halinde daha çok yeşil alana sahip 
olacağı, doğal güzelliklerinin artacağı, spor ve rekreasyonel amaçlı olarak 
kullanılacağı kesindir.

• Dava dilekçesinin son kısmında tarihi çevrelerin ekonomik olarak canlan-
dırılması için günlük gereksinimleri karşılayacak servis olanaklarının yara-
tılması, alanların çekiciliği ve canlılığını arttırılması ile mümkün olacaktır 
denilmektedir. Bu doğrultuda, halen hiç kullanılmaması nedeniyle canlılığı 
olmayan, altyapının eksikliği nedeniyle ulaşımın zor olduğu bu alanların 
hazırlanacak imar planları ile ekonomik olarak canlandırılması ve korun-
ması sağlanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Savunması (11.06.2007)

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2006 tarih ve 3229 sayılı kararı 
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ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sevk edilen 
Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili koruma amaçlı nazım imar planlarının onayına 
ilişkin Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemi ile açılan dava hukuki dayanaktan yoksun 
olup reddedilmesi gerekmektedir

• Söz konusu davanın yasal dava açma süresi içinde açılıp açılmadığının 
re’sen incelenmesi ve süresi içinde açılmamışsa süre aşımı sebebiyle dava-
nın reddi gerekmektedir.

• 08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazetede, yayımlanan 5524 sayılı 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik yapılma-
sına ilişkin Kanunla eklenen Ek 1. maddesinin birinci fıkrasında Öngörülen 
“24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ku-
ruluş Kanunu hükümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi il-
gili mer’i mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı 
imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarım yapmaya ve yap-
tırmaya yetkilidir” hükmü doğrultusunda, idare eşgüdümünde Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile birlikte ha-
zırlanan Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ait “1/25000 ölçekli üst ölçek 
Nazım Planı” ve “1/10000 ölçekli Nazım imar Planı ve. Koruma Amaç-
lı Nazım imar Planı” Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14.12.2006 gün ve 
M.2006-400/11259 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2007 gün ve 2039 sayı-
lı kararı ile plan notlarında yapılan düzeltmelerle uygun görülerek Anka-
ra Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 gün ve 207 sayılı kararı ile 
onaylanmış, söz konusu planların 02.02.2007 - 04.03.2007 tarihleri arasın-
daki ilan-askı süreci tamamlanarak, ilan süresinde plana yapılan itirazlar 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 gün ve 807 sayılı kararı 
ile reddedilmiştir.

• Öte yandan, Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ait 1/10000 Ölçekli Na-
zım İmar Planı ve Koruma amaçlı Nazım İmar Planının “Plan Açıklama 
Raporu”nda “Ankara’nın Akciğeri” vizyonu çerçevesinde Atatürk Orman 
çiftliği alanlarına ilişkin planlama yaklaşımı ile amaç ve hedefler çok açık 
bir şekilde ortaya konulmuş, bu kapsamda;

Ankara Metropoliten Alam kentsel gelişme ilkelerine uygun olarak, A.O.Ç. 
alanını koşullarına göre rekreasyon amaçlı açık ve yeşil alan kullanımına 
dönüştürmek ve kentin imar planıyla bütünleşmesini sağlamak üzere,-
öncelikle 1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazım Plan ve 1/10000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.

1/10000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile Metropoliten Alan 
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ortasında kentin avlu-bahçesi niteliğinde bulunan, kentin dışında ama 
içinde bir bölge olarak, A.O.Ç. arazisinin açık ve yeşil alan potansiyelinin, 
Atatürk’ün bağışı doğrultusunda modern tarım tekniklerinin araştırıldığı, 
geliştirildiği ve uygulandığı “modern tarım-alanları”- ile-halkın eğlenmesi 
ve dinlenmesi için “rekreasyon işlevleri”ne yönelik olarak değerlendiril-
mesi amaçlanmıştır. 

Planın, alt Ölçekte 1/1000 uygulamalar planları ve kentsel tasarım projele-
rini yönlendirmesi açısından mekansal işlev/kullanım ve ulaşım bağlantı-
ları ile ilgili ana kararları içeren kavramsal tasarım veya fikir projesi bağla-
mında temel “çerçeve plan” niteliğinde ele alınmış, doğrudan uygulamaya 
yönelik plan kararları oluşturulmuştur.

Planda; temel olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait mevcut idari, 
ticari ve sosyal tesisler ile tarımsal üretim alanları korunmuş, diğer alanlar-
da ise rekreasyon işlevlerine yönelik öneri kullanımları düzenlenmiş, ayrıca 
metropoliten alan kentsel ulaşım sistemini oluşturan ana trafik yolları ile 
raylı toplu taşım ağı plana işlenmiştir.

• Planın hazırlık süresince; İdarenin 11.08.2006 gün ve 1429-R.305(631) 
sayılı yazısı ile 5524 sayılı yasa ile eklenen Ek- l maddesinin birinci fıkrası 
hükmüne göre söz konusu planların Başkanlıkça yapılması veya yaptırıl-
ması hususunda “uygun görüş” verilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 
istenmiştir.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14.08.2006 gün ve 18185 sayılı yazısı ile 
anılan hüküm uyarınca üst ölçekli imar planı ile koruma amaçlı plan çalış-
malarına başlanmasının uygun olduğu, ancak hazırlanan imar planlarının 
Bakanlık yetkilileri ile koordineli olarak yapıldıktan sonra onaya sunulması 
gerektiği bildirilmiştir.

• İdare,.24.08.2006 .gün ve (631)1440-R.320 sayılı yazısı ile Atatürk Orman 
Çiftliği Koruma amaçlı imar Planına yansıtılması gerekli görülen, anılan 
yasanın Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kentsel ulaşım ve tek-
nik altyapı tesislerine yönelik yürütülen projelere ilişkin bilgi ve belgelerin 
gönderilmesini ASKİ Genel Müdürlüğü, EGO Genel müdürlüğü ve Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığından istemiştir.

• İdare, 25.08.2006 gün ve (631)1504-9245 sayılı yazısı ile Atatürk Orman 
Çiftliği alanlarına ilişkin olarak daha önce A.O.Ç. Müdürlüğünce yapılmış 
ve/veya yaptırılmış arazi kullanımı, mülkiyet durumu, toprak kabiliyeti, 
jeolojik etüt vb. dokümanları ile birlikte ilgili diğer kurum ve kuruluşların 
görüşlerine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesini Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğünden istemiştir.

• İdare, 01.10.2006 gün ve (631) 1761-R.354 sayılı yazısı ile Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2006 gün ve 1816 sayılı 
kararında istenen ve “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme 
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Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müellifleri-
ne ilişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik’in 6. maddesinin (f) bendi uyarın-
ca, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Plan taslağının görüşülmesi amacıyla 
düzenlenen iki toplantıya, A.O.Ç. Müdürlüğü ve Müdürlük eliyle A.O.Ç. 
alanı içerisinde faaliyet gösteren işyeri sahipleri ile üniversiteler ve ilgili 
meslek odalarına çağrıda bulunmuştur.

• Planın hazırlık süresince; İdarenin 11.08.2006 gün ve 1429-R.305(631) sa-
yılı yazısı ile 5524 sayılı yasa ile eklenen Ek 1. maddesinin birinci fıkrası 
hükmüne göre söz konusu planların Başkanlıkça yapılması veya yaptırıl-
ması hususunda “uygun görüş” verilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 
istenmiştir.

‘• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14.08.2006 gün ve 18185 sayılı yazısı ile 
anılan hüküm uyarınca üst ölçekli imar planı ile koruma amaçlı plan çalış-
malarına başlanmasının uygun olduğu, ancak hazırlanan imar planlarının 
Bakanlık yetkilileri ile koordineli olarak yapıldıktan sonra-onaya sunulması 
gerektiği bildirilmiştir.

• İdare, 24.08.2006 gün ve (631)1440-R.320 sayılı yazısı, ile Atatürk Orman 
Çiftliği Koruma amaçlı imar Planına yansıtılması gerekli görülen, anılan 
yasanın Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kentsel ulaşım ve tek-
nik altyapı tesislerine yönelik yürütülen projelere ilişkin bilgi ve belgelerin 
gönderilmesini ASKİ Genel Müdürlüğü, EGO Genel müdürlüğü ve Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığından istemiştir.

• İdare, 25.08.2006 gün ve (631)1504-9245 sayılı yazısı ile Atatürk Orman 
Çiftliği alanlarına ilişkin olarak daha önce A.O.Ç. Müdürlüğünce yapılmış 
ve/veya yaptırılmış arazi kullanımı, mülkiyet durumu, toprak kabiliyeti, 
jeolojik etüt vb. dökümanları ile birlikte ilgili diğer kurum ve kuruluşların 
görüşlerine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesini Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğünden istemiştir.

• İdare, 02.10.2006 gün ve (631) 1761-R.354 sayılı yazısı ile Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2006 gün ve 1816 sayılı 
kararında istenen ve “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme 
Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müellifleri-
ne ilişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik’in 6. maddesinin (f) bendi uyarın-
ca, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı taslağının görüşülmesi amacıyla 
düzenlenen iki toplantıya, A.O.Ç. Müdürlüğü ve Müdürlük eliyle A.O.Ç. 
alanı içerisinde faaliyet gösteren işyeri sahipleri ile üniversiteler ve ilgili 
meslek odalarına çağrıda bulunmuştur.

• Aktif rekreasyon faaliyetleri kapsamında Gazi üniversitesinin eleştiri 
ve görüşleri de dikkate alınarak, metropoliten alan gelişme kurgusuyla 
uyumlu olacak şekilde, Ankara’nın spor aktivitelerinde de Başkent 
Kimliğinin ön plana çıkarılacağı, İstanbul Yolunun doğusu ile Batıkent 



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

198

yerleşme alanının batısında, güneyindeki mevcut Hipodrom alanıyla 
bütünleşebilecek nitelikteki açık ve kapalı spor bölgesinde; yapım 
aşamasındaki metro güzergahı ve istasyonuyla da desteklenebilecektir. 
Uzun dönemde olimpiyat oyunlarının Başkente kazandırılması ve aynı 
zamanda Ulusal Futbol Takımının uluslararası karşılaşmalarının sürekli 
olarak Ankara’da yapılmasıyla Ulusal Başkent ile Ulusal Futbol Takımı 
kavramlarının bütünleştirilmesi, Türkiye’de organize edilmesi muhtemel 
uluslararası spor karşılaşmaları takviminde Ankara’nın baş rol üstlenmesi 
amacına yönelik olarak spor tesislerinin yer alabileceği “Atatürk Olimpiyat 
Oyunları ve Spor Parkı” alanı ayrılmış bu alanda olimpiyat köyü türü 
faaliyet ve yapılaşma yer almayacaktır.

• Planda öngörülen “Olimpiyat Oyunları ve spor parkı” kullanımı mekansal 
bir işleve yönelik olup, 5524 sayılı yasayla eklenen Ek 1. maddesinin 5. fık-
rasında getirilen “Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret, 
sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmüne aykırı olmadığı gibi, sporun 
bir eğlence türü olarak değerlendirilerek, Bağış Mektubundaki vasiyete 
de uygun bir rekreasyon faaliyeti olup ve bu alanın A.O.Ç. mülkiyetin-
den çıkarılması c mümkün değildir. Ayrıca, tesislerin kamu veya özel gi-
rişimciler eliyle işletilmesiyle ilgili planın herhangi bir kararı olmayıp ilgili 
mevzuat çerçevesinde değerlendirilebileceği; kaldı ki, “Olimpiyat Köyü ve 
spor tesisleri inşaatı bittikten sonra, kullanımın işletmeciler eliyle işletil-
mesi durumunda, bu tesislerin birer ticari işletme olacağı” iddiasından 
hareket edilmesi halinde, aralarında davacı Belediyenin de yetki alanında 
bulunan kamu mülkiyetindeki tüm mevcut spor ve park alanlarındaki te-
sislerin özel kişilere kiralanması nedeniyle “ticari bir işletme” olduğu gibi 
bir çıkarsama mantıksız ve yersizdir. Bu duruma en güzel örneğin A.O.Ç. 
mülkiyetindeki Hipodrom alanının ve diğer spor alanlarındaki tesislerin 
verilebileceğidir.

• A.O.Ç. mülkiyetinde iken el değiştiren ancak doğal ve tarihi sit alam sınırla-
rı içerisinde kalan, mevcut A.O.Ç. arazileri ile mekansal bütünlük gösteren 
Türk Traktör Fabrikası, Çimento Fabrikası, Fişeksan, Tekel (Mey), Mitaş, 
Tigem gibi kullanımların yer aldığı alanların, Ankara Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulunun 20.07.1993 gün ve 3097 sayılı kararıyla belirle-
nen A.O.Ç. 1. derece Doğal ve Tarihi Sit sınırları içerisinde “Uzun Dönem-
de Kaldırılması Düşünülen Alanlar” kapsamında kalmıştır. 1/10000 ölçekli 
Nazım İmar Plan ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan’nda ise, söz konusu 
alanlar ile ilgili olarak Kurulun 10.01.2007 gün ve 2039 kararıyla Plan Not-
larına “A.O.Ç. alanına geri kazandırılacak alanlar (Özel Proje Alam) ola-
rak belirlenen alanlar için hazırlanacak alt ölçek plan ve projeler AKTVKB 
Kurulu’nasunulacaktır” şeklinde ilave edilmiştir. İşlevsel ve Fiziksel dönü-
şüm Alanları olarak nitelendirilen bu alanlarda; maliki kurumlar, firmalar, 
A.O.Ç. Müdürlüğü, Belediye ve Üniversiteler İşbirliği ile tarımsal, bitkisel 
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ve hayvancılığa yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabileceği, teknoloji parkı, 
gen bankası, genetik laboratuarları, rekreasyonel, kültürel ve turizm amaç-
lı yoğun yapı içermeyen kullanımların yer alabileceği hedeflenmiştir. Bu 
bakımdan davacının iddiasının aksine bu tür alanlara ölçeğin gerektirdiği 
içerik ve nitelikte plan kararlarının getirildiği, ayrıntılı mekansal kullanım 
ve yapılaşma koşullarına ilişkin koşullar alt ölçekte belirlenecektir.

• Yukarıda yapılan tüm açıklamalar çerçevesinde; şehircilik ilkeleri, planlama 
esasları ve kamu . yararına, İmar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Mevzuatlarına uygun olarak hazırlanan Atatürk Orman Çiftliği alanlarına 
ait “1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazım Plan ve “1/10000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”na ilişkin olarak, davacı tara-
fından özenli bir araştırma ve inceleme yapılmadan, üstelik icrai niteliği 
olmayan, prosedür gereği oluşturulan Belediye meclis karan gerekçe gös-
terilerek ve ilan-askı süresindeki itirazda bulunma olanağından yararlanıl-
madan, davacının öznel değerlendirme ve önyargılarıyla hukuki dayanak-
tan yoksun olan bu .davanın reddedilmesi gerekmektedir.. ...

Ankara Barosu’nun Yanıtları (19.10.2007)

Usul açısından yapılan savunmada belirtilen savların geçerli olmadığı belir-
tilerek, davalıların esasa ilişkin savunmalarının da temel olarak aynı olduğu 
ifade edilmiş ve” aşağıdaki görüşler yinelenmiştir:

• Dava konusu planlar üst ölçekli koruma amaçlı nazım planlardır. Bunların 
itirazsız kesinleşmesi halinde planlar ve açıklama raporlarındaki tanımlarla 
yapılan işlevlendirmeler, bu işlevlere tahsis edilen alanlar, miktar itibariyle 
kesinleşebilir. Sonradan yapılacak uygulama imar planlarında, üst ölçek-
li planlardaki tanımlanan işlere uygun tasarımlara, kullanım amacına ve 
kullanılacak alanın yüzölçümüne itiraz edilemez. Dava konusu 1/25000 ve 
1/10000 ölçekli planlar itirazsız kesinleştiğinde, bu planlardaki “Hayvanat 
Bahçesi” , “Atatürk Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı” ve “yollar” olarak 
tanımlanan işlere ait küçük ölçekli uygulama imar planlarındaki aynı isimli 
tasarımlara, artık tahsisin amacı ve tahsis edilen alanın yüzölçümü itibariy-
le itiraz edilemez. Bu nedenlerle davalıların aksi yöndeki savunması yersiz 
ve dayanaksızdır.

• Koruma Yüksek Kurulunun 659 sayılı kararma atıf yapılarak, koruma ku-
rullarından sit alanlarındaki alt yapı hizmetleri konusunda uygun görüş 
almak koşuluyla planlama yapılabileceği savunulup devamında “...alanda 
açılması düşünülen yollar A.O.Ç. nin tekrar kazandırılmasına yönelik olarak 
şehircilik ilkeleri açısından kamusal hizmet sayılacak, sit alanının sürdürü-
lebilir bir koruma anlayışı içerisinde hem kullanılmasını hem de korunma-
sını sağlayacak yollardır...” şeklindeki savunma doğruyu yansıtmamakta-
dır. Cevaplarda anılan Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 gün ve 659 sayılı ilke kararı, doğal sitlerin koruma ve kullanma 
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koşullarını belirleyen bir karardır. Bu kararı davalıların da biliyor olması ge-
rekir. Söz konusu kararda koruma kurullarının doğal (tabii) sitlerde genel 
amaçlı ulaşım yolu tasarımlarına olumlu görüş bildirmesine olanak veren 
bir düzenleme yoktur. Davalılar, Yüksek kurulun bu kararım A.O.Ç. arazi-
lerinden geçirilecek yollarla ilgili olarak anıp, zorunlu alt yapı hizmetleri 
için koruma kurulu kararları alınabileceği şeklinde savunurken, koruma 
kurullarının doğal sitlerde genel amaçlı ulaşım-yolları yapılmasını uygun 
görebileceğini, doğrudan değil ama üstü kapalı olarak (dolaylı şekilde) sa-
vunmaktadır.

• A.O.Ç. arazilerinden genel amaçlı yol geçirilmesi tasarımının koruma ku-
rulunca uygun bulunmasının 659 sayılı ilke kararına göre mümkün olabi-
leceğinin dolaylı olsa dahi savunması dayanaksız ve yargılamayı yanıltmak 
olasılığı nedeniyle de tehlikelidir. Davalıların böyle bir niyet taşımadıkları, 
savunmanın, amacı aşan bir yanılsama olduğu düşünülmektedir.

• Planlanan yolların genel kullanım amaçlı olmadığı savunması, “Plan Açık-
lama Raporu”nun dördüncü sayfasındaki “Hedefler “ başlıklı bölümün al-
tıncı paragrafında; keza açıklama raporunun 10. sayfasındaki Taşıt Ulaşım 
Sistemi başlıklı bölümde, 11,12 ve 13. sayfalardaki açık ifadeler karşısında, 
asılsızdır.

• Plan Açıklama Raporunun 10. sayfasında “Raylı Sistem” başlıklı paragrafta 
planlanan demiryolu ulaşım tasarımının “...Ülkesel demiryolu ulaşımı göz 
önüne-alındığında...Başkente olan dışsal demiryolu erişiminde artış olaca-
ğının dikkate alınarak...” yapıldığı yazılıdır. Açıklama Raporunda Ülkesel 
demiryolu ulaşımı ihtiyacı ve Başkentin dışsal demiryolu ihtiyacının, A.O.Ç. 
arazilerinden karşılanmasının planlandığı yazılıdır. Bu amacın A.O.Ç. arazi-
lerinin korunması ile ilgisi ve irtibatı bulunmamaktadır.

• Plan Açıklama Raporunun 11. sayfasının üçüncü paragrafında “...Atatürk 
Orman Çiftliğinin kentin ortasında konumlanmış olması nedeniyle, Anka-
ra kent bütünü üst ölçekli planlama çalışmaları kapsamında öngörülen, 
önemli trafik arterlerinin çiftlik arazileri üzerinden geçmesi zorunlu bulun-
maktadır...” ifadesi, plandaki yol tasarımlarının A.O.Ç. arazilerinin korun-
ması amacıyla yapılmadığının açıkça ikrarı niteliğindedir.

• Örnek olarak sunulursa, Plan Açıklama Raporunun 12. sayfasında “Batıkent-
Çayyolu Bağlantı Yolu” başlığında bu yolun niçin tasarlandığı “...Böyle bir 
güzergah ile; Şaşmaz sanayi alanları ile Batıkent Çayyolu gibi konut alanları 
arasındaki işlevsel ulaşım sağlandığı gibi uzun erimli olarak Sincan, Erya-
man, Batıkent gibi konut yerleşimlerinin Eskişehir Yolu ve Konya Yoluna 
gerekse Çayyolu toplu konut alanının İstanbul yoluna olan dışsal erimli 
ulaşımlarının mevcut arterlerde olan yükü azaltılmaktadır...” cümleleriyle 
izah edilmektedir.

• 3194 sayılı imar Kanunun 5/1. maddesi uyarınca nazım imar planları “...de-
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taylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan planlardır...” Bu 
hüküm uyarınca plan ve plan açıklama raporu, bir bütündür. Dava konuşu 
edilen Plan Açıklama Raporunda, demiryolu, karayolu ulaşımı tasarımların, 
kısaca yol tasarımlarının, A.O.Ç. arazilerinin korunması amacıyla değil, An-
kara kentinin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan üst ölçekli 
nazım planların gereği olduğu açıkça yazılıdır. Yolların, A.O.Ç. arazilerinin 
korunması için planlandığı savunması, Plan Açıklama Raporu isimli yazılı 
kanıttaki bu cümlelerle sabit olduğu gibi dayanaksızdır.

• Olimpiyat Köyü olarak tanımlanan alanda yapılaşma olup olmayacağı ve 
yapılaşmanın koşulları henüz belli olmadığından, henüz var olmayan bir ol-
guya itiraz edilemeyeceği belirtilmiştir. Plan Açıklama Raporunun sekizinci 
sayfasında “Spor Alanları” başlıklı bölümün ikinci paragrafındaki, “uzun dö-
nemde olimpiyat oyunlarını Başkente kazandırması ve aynı zamanda Ulu-
sal Futbol takımının uluslararası karşılaşmalarının sürekli olarak Ankara’da 
yapılması ile Ulusal Başkent ile Ulusal Futbol Takımı kavramlarının bü-
tünleştirilmesi, Türkiye’de organize edilmesi muhtemel uluslararası spor 
karşılaşmaları takviminde Ankara’nın baş rol üstlenmesi amacına yönelik 
olarak, spor tesislerinin yer alabileceği “Atatürk Olimpiyat Oyunları Spor 
parkı” alanı öngörülmüştür...” cümleleri, davalının anılan alanda yapılaş-
ma olup olmayacağının henüz belli olmadığı savunmasının tersini kanıt-
lamaktadır. Plan Açıklama Raporundan yapılan alıntı, bu alanın olimpiyat 
oyunları düzenlemesi amacıyla kapalı spor tesisi yapımına tahsis edildiğini 
ispatlamaktadır. Aynı sayfada alıntı yapılan paragrafın hemen altındaki pa-
ragrafta “...Diğer spor alanları ise kentsel ve yerel ölçekte halkın sportif 
ihtiyaçlarını’ giderebileceği açık spor alanları olarak ayrılmıştır...” cümlesi, 
spor tesislerinin planlarda açık ve kapalı olarak ayrı ayrı tasarlandığını ka-
nıtlamaktadır.

• Araziyi çimlendirir, iki başına taşınabilir - demontabl iki adet kale konulursa 
açık futbol sahası, açık spor tesisi yapılmış olur. Bu spor tesisidir. Bina ve 
inşaat değildir. Ancak bu sahanın yanma, sporcuların soyunma giyinme-
leri için kapalı mekânları içerir bina yapar, binaya duş ve tuvalet konur ve 
sporcunun aktivite sırasında kaybettiği suyu, mineralleri ve vitaminleri geri 
kazanabilmesini teminen su, çay, kahve e benzeri içecek ve yiyeceklerin 
satın alınıp tüketilebileceği bir pastane lokal cafe ilave edilirse bu bina, ka-
palı tesisli inşaattır. Ve üzerine inşa edildiği tarım toprağını yok eder. Bu 
nedenle koruma amaçlı imar planı yapılan arazide olimpiyat oyunları için 
spor tesisi yer alabilir denirse, bu, olimpik oyunlar kapsamındaki tüm yarış-
malar için kapalı spor tesislerinin binaların o arazide inşa edilebileceğinin 
uygun bulunması demektir.

• Olimpiyat oyunlarının açık spor alanlarında yapılanı da, kapalı spor alanla-
rında yapılanı da vardır. Örneğin okçuluk, kürek, atletizm yarışmaları açık 
spor tesislerinde yapılırken, futbol, voleybol, hentbol, eskrim, halter güreş 
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judo, tekvando, boks vb., branşlar kapalı spor tesisinde yapılabilirler. Keza 
bu spor’”yarışmalarına katılacak sporcular, hakemler, gözlemciler, basın-
yayın için soyunma, giyinme odaları, tuvalet banyo ihtiyacının karşılana-
cağı mekânların bulunduğu binalar kapalı tesislerdir. Sadece, spor yarış-
malarının yapılabileceği parkurları öngörüp, sporcuların yukarıda “Özetle 
sunduğumuz ihtiyaçlarını giderecek yapıların inşaatını öngörmemek müm-
kün değildir. Tuvaletlerin, banyoların açık olamayacakları iddiamızın, bili-
nenin ispatı olmaz kuralı çerçevesinde kanıtlanmasına gerek yoktur.

• Olimpik spor tesisleri demek, bu tesislerin (yapıların) olimpiyat oyunları-
nın düzenlenmesine elverişli olması demektir. Olimpiyat oyunlarının hangi 
nitelikli tesislerde yapılabileceğine Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar 
verir. Ulusal Olimpiyat Komiteleri de bunları uygular. Açık spor tesisinde 
güreş olimpiyat oyunları düzenleyeceğim denilemez. A.O.Ç. arazilerinde 
..olimpiyat oyunları düzenlemek üzere spor tesislerine toprak ayrıldı deni-
yorsa bu, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin belirlediği nitelik ve nicelikte 
açık ve kapalı spor tesisleri (inşaatlar) yapılmak üzere arazi tahsis edildiğini 
gösterir.

• Dava konusu planlarda ve plan açıklama raporlarında Atatürk Olimpiyat 
Oyunları ve Spor Parkı ismiyle tanımlanan arazide olimpiyat oyunlarının 
düzenleneceği açıkça yazılıdır. Bu yazım, bu cümleler, bu alanın Uluslarara-
sı Olimpiyat Komitesinin belirlediği nitelik ve nicelikte tesislerin yapımına 
tahsislendiğini, arazinin bu şekilde işlevlendiğini kanıtlamaktadır. Planda 
ve İmar kanunun 5/1. maddesi uyarınca plan hükmündeki Plan Açıklama 
Raporunda, dava konusu yerin, olimpiyat oyunları spor tesislerinin yapı-
mına tahsis edildikleri tereddüde yer vermeyecek açıklıkta yazılıdır. Bütün 
bu nedenlerle: A.O.Ç. arazileri tarım arazisidir; tarım arazisi üzerine kapalı 
spor tesisi için inşaata izin veren planlar, Toprak Kullanım Kanunu’na aykı-
rıdır. Davaların aksine savunması apaçık şekilde yersiz ve dayanaksızdır.

• Tarihi çevrelerin ekonomik olarak canlandırıp kullanılmalarının bölgeyi 
ekonomik olarak .canlanacağının dava dilekçesinde de yazılı olduğundan 
bahisle, halen hiç kullanılmayan bazı A.O.Ç. alanlarının plandaki tasarımlar 
doğrultusunda kullanılmasının yöreyi ekonomik olarak canlandıracağı için 
koruma kurulu kararının bu sebeple de hukuka aykırı olmadığı savunusu 
yapılmıştır. .Dava dilekçesinde çağdaş korumanın, tarihi ve kültürel varlık-
ların ya hiç değiştirilmeden aynen veya fiziksel, ekonomik ve sosyal can-
landırma şeklinde gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Ancak canlandırmalı 
korumanın nasıl yapılacağı dava dilekçesinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. 
Dava konusu planların “canlandırmalı korumayı” sağlayamayacağı, bu iş 
için gereken araştırmaların ve fizibilitenin yapılmamış, bağlı olarak plan 
araştırma raporunda gösterilmemiş olduğu belirtilmiştir.

• Davalılardan Tarım Köyişleri Bakanlığı cevabında A.O.Ç. arazilerinin korun-
ması amacıyla yapılan planları, 5524 sayılı yasanın Arazi Kullanımı ve Top-
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rak Koruma Kanununa göre hem ”özel” ve hem de “sonraki” kanun olması 
sebebiyle uygun bulduklarını, bu Kanunun hükümlerinin uygulanmasının 
söz konusu dahi edilmediğini belirtmiştir. 5524 Sayılı kanun, A.O.Ç. arazi-
lerinin korunması için yapılacak üst Ölçekli plan, koruma amaçlı imar planı 
ve bunlara uygun her türlü imar planının yapılabilmesini, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığının “uygun görüşü” şartına bağlamıştır. Uygun görme şartının 
sonraki tarihli kanunda yer alması Bakanlığı kendi kuruluş kanununu ve 
kendisini yetkili ve görevli kılan diğer kanunları dikkate almak yükümlülü-
ğünden kurtaran, bu görevinden beraat ettiren bir düzenleme değildir.

• Bakanlık uygun bulma sonucuna, planları, genel nitelikli Anayasa, kanun-
lar, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda 
varmalıydı. Oysa davalı cevabında incelemeyi Arazi Kullanma ve Toprak 
Koruma Kanunu hükümlerinin bağlamında hiç yapmadığını, bunun söz ko-
nusu dahi edilmediğini ikrar niteliğinde açıkça beyan etmektedir.

• Dava konusu planların yapıldıkları A.O.Ç. arazilerinin maliki tarafından 
mükellefiyetli olarak intikal ettirildiğine ve lehine bağış yapılanın bunu “...
bütün hukuk ve vecaibi ile...” kabul ettiği tapu akit tablosunda görülmek-
tedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yanıt Yazısı (23.11.2007)

• Davacı tarafın cevap dilekçesinde; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 659 sayılı ilke kararında, koruma 
kurullarının doğal sitlerde genel kullanım amaçlı yol inşasını uygun bul-
masına olanak veren bir düzenlemenin bulunmadığı, kaldı ki dava konusu 
plan kapsamında uygun bulunan yolların genel kullanım amaçlı olduğu ifa-
de edilmektedir. Ancak; söz konusu ilke kararında, Doğal Sit Alanlarında, 
Koruma Kurulu’nun uygun görmesi halinde zorunlu alt yapı hizmetlerin 
yapılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, açılan tüm yollar kamu alam sayıldı-
ğından, bir yolun Özel amaçlı kullanıma yönelik olması olanaksızdır. Diğer 
yandan, Ankara’nın göbeğinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği’nin konumu 
itibarıyla çevresinde birçok ana ulaşım ve bağlantı yolu bulunduğundan, 
böyle bir bölgenin içinden geçen yolların ana ulaşım yollarıyla bağlantılı 
olarak yapılmamasının kent ulaşımını imkansız kılacağı gibi, böyle bir uygu-
lama kamu yararı ilkesine de ters düşecektir.

• Davacının cevap dilekçesinde dile getirdiği Bakanlığın Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine riayet etmediği ve bu konuda ikrarda 
bulunduğu iddiası, savunmada zikredilen hususların davacı tarafça yanlış 
ve keyfi yorumlanmasından kaynaklanan gayri ciddi iddialardır.

• Savunmada da ayrıntılarıyla izah edildiği gibi dava konusu Nazım İmar Plan-
larına Bakanlıkça “uygun görüş” verilmeden önce bir çok kez incelenmiş, 
bir çok kez gerekli tadilatın yapılması için Büyükşehir Belediyesine iade 
edilmiş, bir çok kez söz konusu Planlarla ilgili Üniversiteler, Sivil Toplum 
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Kuruluşları- ve ilgili kurumlarla istişare toplantıları yapılmış ve ancak bu 
çalışmaların devamında Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluyla koordineli çalışılarak, 1/25000 ölçekli 
Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım Planı (Üst Ölçekli) ve 1/10000 ölçekli 
Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Plan ve Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı’na son hali verilerek gerek teknik, gerek mevzuat, gerekse de 
kamu yararı açısından uygunlukları sağlanmıştır.

• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinin 
birinci fıkrası: “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazi-
leri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. An-
cak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyet-
leri,

d) Bakanlıklarca kamu yaran kararı alınmış plan ve yatırımlar,

e) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak 
yatırımlar,

için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine 
uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.

• Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasının istisnaların düzenleyen bu 
madde hükmünün (e) alt bendinde yer alan düzenleme ile kamu yararı 
gözetilerek ve belirtilen şartlar yerine getirilmek kaydıyla yol, alt yapı ve 
üst yapı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar için tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanılmasına Bakanlıkça izin verilmesine olanak tanınmıştır.

• 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Mü-
dürlüğü Kuruluş Kanununa eklenen EK-1. maddesi çerçevesinde A.O.Ç. 
alanlarıyla ilgili yapılacak, üst ölçekli, planlar ve bunlara uygun her türlü 
alt ölçekli planların yapılışlarının her aşamasında Bakanlıkça uygun görüş 
verilmesi şartı getirilmiştir. Hazırlanacak olan bu planların tarım arazilerini 
ilgilendirmesi durumunda ise, her iki mevzuat açısından izin verme veya 
uygun görme yetkisi Bakanlığa ait olduğundan, daha özel nitelik taşıyan ve 
uygulanmasında Bakanlıkça geniş bir kontrol mekanizmasını işletilmesine 
olanak tanıyan A.O.Ç. alanlarıyla ilgili 5524 sayılı Yasa: kapsamında Bakan-
lıkça verilen uygun görüşü, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda’ 
düzenlenen Bakanlığın uygunluk iznini de kapsamaktadır.’

• Savunmada bu hususlara dikkat çekilerek bu yönde açıklama yapılmış ol-
masına rağmen davacı tarafın gerçek dışı yorumu ile Toprak Koruma ve 
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Arazi Kullanımı Kanununa uyulmadığının ve bu Kanunun uygulanmadığının 
Bakanlıkça ikrar edildiği iddiasının hukuki dayanağı bulunmadığı gibi kabul 
edilebilir bir yanı da yoktur.

• Sonuç olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve Ba-
kanlıkça uygun bulunan 1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazım Planı ve 1/10000 
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının Atatürk Orman Çiftliği ara-
zilerini korumaya ve geliştirmeye yönelik olduğu ve sadece kamu yararı-
nın amaçlandığı açıktır. Bu nedenle bu planların uygun bulunmasına ilişkin 
16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı Bakanlık işlemi hukuka ve mevzuata uy-
gun olup, iptal edilmesini gerektirecek bir neden bulunmamaktadır .

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

10.01.2008 Günü Naip üye Sayın ... ... denetimine keşif ve bilirkişi incelemesi 
yapılmıştır. Bilirkişi Kurulumuza:

Uyuşmazlığa konu Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin 1/25000 
ölçekli nazım imar planı, 1/10000 ölçekli nazım imar planı ve koruma amaç-
lı nazım imar planlarının taraf iddiaları da göz önünde bulundurularak imar 
mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararına uygun 
olup olmadığı sorulmuştur.

DEĞERLENDİRME

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2006 gün ve 3229 sayılı ka-
rarı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sevk edilen ve 
AKTVKBK’nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı kararı ile değiştirilerek onayla-
nan, Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin 1/25000 ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ve- Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarını (Şekil 11 ve Şekil 12; Ek-1) 
kabul eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 
sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davaya 
ilişkin olarak ayrı açılan 10 adet dava birleştirilmiş ve Ankara 13. İdare Mah-
kemesi üyesi Naip Sayın .... ... denetiminde 10.01.2008 günü keşif ve bilirkişi 
incelemesi yapılmıştır. Bilirkişi Kurulumuza her dosya için ayrı olmak üzere 
aşağıdaki soru yöneltilmiştir.

Uyuşmazlığa konu Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin 
1/25000; ölçekli nazım imar planı, 1/10000 ölçekli nazım imar planı ve 
koruma amaçlı nazım imar planlarının taraf iddiaları da göz önünde bu-
lundurularak, imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları 
ile kamu yararına uygun olup olmadığı sorulmuştur.

Konu için; beş tanesi plandan etkilenen kurumlar, iki tanesi Çankaya İlçe Beledi-
ye Başkanlığı, bir tanesi Ankara Barosu, bir tanesi Çağdaş Başkent Ankara Der-
neği, bir tanesi de TMMOB bünyesindeki Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj 
Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından ortak dava açılmıştır. 
Davaları açan kurumlar ve kuruluşlara ilişkin özet tablo aşağıda sunulmaktadır:
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Davacı Davalı Dosya No

Çankaya Belediye Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/2123

Çankaya Belediye Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/905

Ankara Barosu
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2007/1928

Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, Peyzaj Mimarları Odası ve 
Ziraat Mühendisleri Odası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/2394

Çağdaş Başkent Ankara 
Derneği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2007/2353

MKE Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/2392

MKE Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/2446

MITAŞ Enerji ve Maden 
İşletmesi TAŞ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/2330

Türk Traktör ve Ziraat’ 
Makineleri A. Ş.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2007/2363

SET Çimento Sanayi A.Ş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2007/2358

Birleştirilen 10 davadaki temel istem Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 
12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan:

• 1/25000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve

• 1/10000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 
iptali yönündedir. Yanı sıra;

• Tarım ve Orman Köyişleri Bakanlığının 16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı ya-
zısındaki işlemi ile

• Ankara-Kültür ve- Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10,01.2007 
tarih ve 2039 sayılı kararı ile tesis ettiği işlemin de iptali istenmiştir.

Plandan etkilenen kurumlar olan MKE Genel Müdürlüğü, MİTAŞ Enerji ve 
Maden İşletmesi TAŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve SET Çimento 
Sanayi A.Ş. daha çok kendi taşınmazları için getirilen Özel Proje Alanı göste-
riminin reddini isterken; Çankaya Belediye Başkanlığı, Ankara Barosu, Çağ-
daş Başkent Ankara Derneği, TMMOB bünyesindeki Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası davalı planlar, 
ve bu planlara dayanak oluşturan Tarım ve Orman Köyişleri Bakanlığının 
16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı işlemi ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
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Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı işleminin tüm alana 
ilişkin getirdiği kararların iptalini işlemişlerdir.

Dava dilekçelerinde-çok sayıda sav yer almakta ve bir çok konu yinelenmek-
tedir. Bilirkişi Kurulumuz bu savların temelde karşı çıktığı konuları aşağıda 
özetlemiştir.

A. İDDİALAR

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, şahsi 
malvarlığı ile ülkenin muhtelif yörelerinde edindiği arazileri 11.06.1937 ta-
rihinde hazineye bağışlamıştır. İşlem, Borçlar Kanunun 240. maddesi çer-
çevesinde yapılmış mükellefıyetli bağıştır, üçüncü kişi lehine bedelsiz intifa 
hakkı tesisi ve bedelsiz yapılaşmalara izin verilmesi nedeniyle kıymetini 
neredeyse tamamen kaybetmesi; nihai kayıplarla bağışlananın mükellefi-
yetlerini ifa edemez hale getirilmesi; mükellefiyetlerin ifa edilemez oldu-
ğundan bahisle arazilerin hazineye intikal ettirilmesi; hazineye intikal eden 
A.O.Ç. arazilerinin Atatürk’ün bağış senediyle koyduğu mükellefiyetlerden 
kurtularak serbestçe tasarruf edilmesi olasılığı hasıl olmuştur.

• 5524 sayılı yasanın tamamı anayasaya aykırıdır. 5524 Sayılı yasadaki Ata-
türk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 
üst ölçekli plan yapabileceğine ilişkin düzenleme, bu arazilerin özel statüsü 
nedeniyle Anayasaya aykırıdır.

• “Olimpiyat Köyü” yaz ve kış olimpiyatları için atletizm, su sporları, tenis, 
kayak, futbol, jimnastik, güreş, halter ve benzeri diğer branşlar için kapalı-
açık tesisleri, seyirciler, basın mensupları, protokol erkanına seyir olanağı 
sağlayacak tribünleri, gelenlerin otomobillerini park edecekleri geniş oto-
parkı, sporcuların hakemlerin soyunma, giyinme, banyo, tuvalet ihtiyaç-
larını gidermeye elverişli kapalı tesisleri, inşaatları, yapıları, keza sporcu, 
yönetici ve hakemlerle diğer görevlilerin konaklaması için otel, motel, pan-
siyon ve benzeri kapalı tesisleri inşaatları yapıları gerektirmektedir.

• Yapılan düzenleme mutlak tarım arazilerinin, tarım dışı amaçla hayvanat 
bahçesi olarak kullanılmasına, daha da önemlisi üçüncü kişilere tarım dışı 
amaçla kullanılmak üzere kiralanarak kullanılmasına olanak sağlamakla 
Anayasanın 44. ve 45. maddelerine aykırıdır.

• Onaylı imar planındaki hayvanat bahçesi 320 dekar (320.000 m2) yüzölçüm-
lüdür. Planlarda yer alan yeni hayvanat bahçesinin yüzölçümü 7.633.876 
metrekare, 7633 dekardır. Başka anlatımla, tasarlanan yeni hayvanat bah-
çesi, eskisinin yaklaşık 24 mislidir. Kent merkezindeki “Gençlik Parkı”nın 230 
dekar alam olduğu dikkate alınırsa, yeni hayvanat bahçesi 33 adet Gençlik 
Parkı kadar veya 24 adet eski hayvanat bahçesi kadar yüzölçümlüdür. Kentin 
ortasında insanların dinlenmesi ve eğlenmesi için 230 dekar yüzölçümü ay-
rılırken, hayvanlara bunun 33 katının ayrılması, insan haklarına, aykırı olup, 
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Ankara da yaşayanlara haksızlık ve saygısızlıktır. Ankara Büyükşehir Beledi-
yesinin kendisine 5524 sayılı yasa ile tanınan planlama yetkisini yanlış yere 
kendi lehine ve makul olmayan ölçüde kullandığı görülmektedir.

• Yeni hayvanat bahçesi ile ilgili tasarım, bu alanda yeni binaları kalıcı tesis 
ye yapıları gerektirmektedir. Oysa mutlak tarım arazisi niteliğindeki arazi-
de inşaat yapılması Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına aykırıdır.

• 7633 Dekar yüzölçümlü hayvanat bahçesinin inşa, maliyet bedeli ile işle-
tilmesinden elde edileceği umulan getirişinin ne olacağım gösterir fizibili-
te, plan açıklama raporunda mevcut değildir. 7633 Dekar alanlı hayvanat 
bahçesinde dış sınır güvenliğinin nasıl sağlanacağı, içerideki güvenlik ön-
lemlerinin neler olacağı ve bunların hiç değilse kavramsal olarak tanımlan-
masına, maliyet hesaplarına plan açıklama raporunda yer verilmemiştir. 
Medeni ve demokratik ülkelerde hayvanat bahçelerinin 12-45 hektar yü-
zölçümlü oldukları dikkate alınırsa 7633 dekar yüzölçümlü hayvanat bah-
çesi tasarımının gerçekçi olmadığı kolayca anlaşılabilir.

• Avrupa ülkeleri başkentlerindeki (ki bazı başkentlerde Hayvanat Bahçesi de 
bulunmamaktadır) Hayvanat Bahçelerinin büyüklükleri aşağıdaki gibidir.

Paris Hayvanat Bahçesi 14,5 ha
Londra Hayvanat Bahçesi 12 ha
Moskova Hayvanat Bahçesi 18 ha
Helsinki Hayvanat Bahçesi 22 ha
Berlin Hayvanat Bahçesi , 35 ha
Münih Hayvanat Bahçesi 36 ha-
Prag Hayvanat Bahçesi 45 ha
Sofya Hayvanat Bahçesi. .. 23 ha
Stockholm Hayvanat Bahçesi 30 ha
San Francisco Hayvanat-Bahçesi 32 ha
Kiev Hayvanat Bahçesi 40 ha
Dublin Hayvanat Bahçesi 12 ha
Antwerp Hayvanat Bahçesi 10 ha

• Dünyada bu ölçekte bir hayvanat bahçesi bulunmadığı gibi şu anda dahi 
A.O.Ç. kaynaklarını en çok zorlayan kalemi bu ölçekte özellikle belediye 
üzerine yükleyerek işletmek kesinlikle olası değildir. Bu büyüklükteki bir 
Hayvanat Bahçesinin yapımı ve bakımı hususunda hiçbir araştırma yapıl-
madığı anlaşılmaktadır. Her şeyin en büyüğüne sahip bir belediye olmak-
tansa kamu yararına akılcı - işleyen projeler ile hizmet vermek yerel ve 
evrensel - popülizmden daha önde gelen planlama ve belediyecilik hizmeti 
olmalıdır.

• Öncelikle Ankara’nın kurak ve çorak bölgesinde kendi gelirleri ile satın al-
dığı Çiftliği 13 yıl işleterek çağdaş bir işletmeye, yeşil bir üretim alanına 
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dönüştüren Atatürk, daha sonra bir vasiyet ile ulusa emanet etmiştir. Va-
siyete göre A.O.Ç.’de; tarım ve tarım ekonomisi alanında bilim ve teknik 
doğrultusunda uygulamalı tarım gerçekleştirilecek, verimli üretim yolları 
araştırılacak ve öğretilecek, ekolojiye uygun tarımsal üretim yanında, tarım 
sanayisi de geliştirilecek, tarım teknolojisi üretimi ve yayımı yapılacak, sağ-
lıklı bir kent çevresi sağlanacak, tarımsal ve kırsal kalkınmanın dayanağı ve 
yol gösterici organize edilecektir. Ancak çıkarılan Kanunlar ile 1950’li yıllar-
da 55.470 dekar olan Atatürk Orman Çiftliğinin 22.119 dekarının Resmi ve 
Özel Alanlara satışı yapılmıştır. Bu nedenle hiç değilse kalan alanın vasiyete 
uygun kullanımının sağlanması zaruridir.

• Devredilenlerin içinde bulunan Ankara’daki çiftlik arazileri ise, 24.03.1950 
tarih ve 5669 sayılı kanunla Tarım Bakanlığına bağlı Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğü isimli tüzel kişiliğe haiz iktisadi devlet teşekkülüne” intikal etti-
rilmiştir. 5659 sayılı 10. maddesi, Müdürlüğe ait taşınmaz mallar mülkiye-
tinin tapuda, Müdürlük adına amir olduğundan Mustafa Kemal Atatürk’e 
ait olup ta, hazineye mükellefiyetle bağışlanan taşınmazlar, tapuya, Ata-
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü adına tescilli olmalıdırlar. Keza ‘mülkiyetin 
hazineye intikali, mükellefıyetli bağışla gerçekleştiğinden, mükellefiyetler, 
tapuya tescil edilmiş olmalıdır. 1/10000 ölçekli Plan Açıklama Raporunun 
birinci sayfa üçüncü paragrafında yazılanlar, bu arazilerin Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 11.06.1937 tarihli yazılı belgeyle bağışlandığının ve mü-
kellefiyetlerle yüklü olduğunun, işlemleri tesis edenlerce bilindiğini göster-
mektedir.

Bu savlardan ve yapılan savunmalardan yola çıkarak Bilirkişi Kurulumuz konu-
yu aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmiştir:

B. GENEL TARTIŞMA ALANLARI

Dava Konusu Planların Atatürk’ün Bağış Senediyle Koyduğu Mükellefiyetle-
re ve Anayasaya Uygunluk Bağlamında irdelenmesi

21/06/2006 Günü Kabul Edilen 5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Davalı planların da-
yanağıdır:

Madde 1- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Mü-
dürlüğü Kuruluş Kanunu hükümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihte Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi ilgili mer’i mevzuat uyarınca Öncelikle üst ölçekli plan ve koruma 
amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapmaya ve 
yaptırmaya yetkilidir.
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• Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar üçüncü, şahıslarla Atatürk 
Orman Çiftliği arasındaki hukukî ihtilafların çözümü için imar planlarının uy-
gulanmasında sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan Ata-
türk Orman Çiftliğine ait araziler, imar uygulamalarında bütünlük sağlanması 
açısından mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına sebe-
biyet vermemek kaydıyla, hukukî ihtilafların olduğu plan bölgesindeki ada ve 
parsellerde toplanabilir.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile imar planlarına uygun 
olmak şartı ile yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, 
yer altı tünelleri ve yer altı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapıl-
ması planlanan araziler üzerinde, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate 
alınmak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa 
hakkı tesis edilir.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği 
arazilerinin onaylı imar planlarında görülen hayvanat bahçesi 10 yılı aşma-
mak üzere herhangi bir şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Atatürk Or-
man Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemesi kaydı ile 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa 
hakkı tesis edilebilir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Hayvanat Bahçesi içerisindeki işletmeler tahsis amacına uygun olarak Büyük-
şehir Belediyesi tarafından üçüncü şahıslara kiraya verilebilir.

Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen araziler, Büyükşehir Belediyesince 
hiçbir şekilde maddede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen amaca aykırı kullanımlara teşebbüsün ve/veya kullanımı-
nın tespiti halinde bu arazilerin intifa ve/veya işletme hakkı Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğüne derhal iade edilir.

Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı ya-
pılaşma yapılamaz.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bilirkişi Kurulumuz konunun yasal çerçeve içinde Borçlar Kanununa göre 
değerlendirilmesini ve Anayasaya aykırılığı konusunun irdelenmesini sayın 
Mahkemenizin yetkisinde görmektedir. Buna karşılık kurulumuz Atatürk Or-
man Çiftliğini Türkiye Cumhuriyetinin düşünsel yapısının oluşturulmasında 
önemli bir adım olarak görmekte ve Atatürk’ün Türk ulusuna armağan ettiği 
bir değer olarak irdelenmesi gerektiğini düşünmektedir.

Prof. Dr. Yüksel Öztan’a göre A.O.Ç.’nin kuruluş amaçları aşağıdaki gibi belir-
lenmiştir (Öztan Y. 1993; Atatürk Orman çiftliğinin Ankara Kenti ve Yeşil Alan 
Sistemi İçinde İşlevi: Dünü Bugünü ve Geleceği ile A.O.Ç. Ziraat Mühendisleri 
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Odası Sempozyumu):

• Hububat cinslerinin ıslahı için İç Anadolu Bölgesi koşullarına uygun 
yeni türlerin araştırılması, halka tanıtılması ve dağıtımı,

• İç Anadolu’da hayvancılığın yüksek gelir kaynağı olduğunu halka göster-
mek; halen yetiştiriciliği yapılmayan yeni hayvan cins ve ırklarının araştırıl-
ması, başarılı olanların halka dağıtımı,

• Elde edilen tarım ürünlerinin işlenerek değerlendirilmesi, halka tanıtı-
mı,

• İç anadolu iklim koşulları için uygun yerli ve yabancı meyve türlerinin 
üretimini yaparak halka göstermek ve bölgede yaygınlaştırmak,

• Bağcılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu kanıtlamak,

• Bilimsel yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yaparak yapay korular 
ve orman oluşturmak, bu konuda bölgesel ve ülkesel ölçekte ağaçlandır-
mayı özendirmek,

• Çiftlik ve bölge için gerekli meyve ve bağ fidanlarının üretimi amacıyla 
fidanlık kurmak,

• Makinalı tarıma geçiş ve büyük alanlarda tarım yapabilmek için ziraat 
alet ve makina üretimi amacıyla büyük bir atelye kurmak,

• Tarım öğretimini uygulamalı olarak halka aktarmak için pratik kurslar 
ve stajlar düzenlemek,

• Çiftliğin işleyerek ürettiği gıda maddelerini aracısız doğrudan halka 
satmak suretiyle, tarımda ticaretin önemini ve bir nevi kooperatifleşmenin 
esasını halka göstermek,

• Orman Çiftliğinde tarımın her şubesini kurarak, şubeler arasındaki iliş-
kileri yaratmak suretiyle ideal bir tarım işletmesini örneklemek.

• Halkın gezeceği, eğleneceği sosyo-kültürel ve rekreatif alanların oluş-
turulmasını sağlamak.

 Sonrasında ise 5 Mayıs 1925 tarihinde 150000 dekar arazi üzerinde ku-
rulan çiftliğin, 102000 dekarı 11 Haziran 1937 tarihinde Hazineye bağış-
lanmıştır. Yönetimi 7 Ocak 1938 tarihinde 3308 sayılı kanunla kurulan 
Devlet Ziraat İşletmeleri’ne devredilen A.O.Ç.’nin arazilerinin, böylece ku-
rumun idare meclisi kararıyla satılabilir duruma düşmesinin sonucu ola-
rak 1938’den 1948’e kadar büyük ölçüde arazi yitiren A.O.Ç. için çıkartılan 
7.6.1949 tarih ve 5433 sayılı yasayla 3308 sayılı yasa iptal edilmiştir. 1950 
yılında çıkan 5659 sayılı yasa ile toprak kaybının önüne geçilmeye çalışıl-
mıştır. Yasanın 10. Maddesine göre “A.O.Ç.’nin bu kanunun yapımı tari-
hindeki sınırlar içerisinde bulunan gayrimenkullerinin gerçek veya-tüzel 
kişilere devir ve temliki ve kamulaştırması özel bir kanunla izne bağlıdır” 
hükmü getirilmiştir.
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Bilirkişi Notu 1:

5524 Sayılı yasanın bütününün Anayasaya aykırılığı iddia edilmekte ve Ana-
yasa Mahkemesi’ne şevki istenmektedir. Bilirkişi kurulumuzun bu konuda 
yorum yapması olanaklı değildir ve bu konu mahkemenizce değerlendiri-
lecektir. Buna karşılık 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çift-
liği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu, gerek de bu davanın konusunu .oluşturan 
planların dayanağı olan 5524 sayılı yasada Atatürk Orman Çiftliğinin temel 
amaçlarına gönderme yapmamaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında 
A.O.Ç. Müdürlüğü, Tarım Bakanlığına bağlı bir tüzelkişilik olarak yarlığım.
sürdürmekte, buna karşılık toprak varlığının büyük bir bölümünü; davalı Ata-
türk Orman Çiftliğine ilişkin 1/25.000 ve 1/10.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ve Koruma” Amaçlı Nazım İmar Planlarını .kabul eden Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararı ile yitirmektedir. Bi-
lirkişi kurulumuz bu durumun A.O.Ç.’nin kuruluş amaçlarına aykırı olduğunu 
gözlemektedir.

2. Dava Konusu Planların Sit Alanı Kararları ve Sit Alanı Koruma Sının Bakı-
mından İrdelenmesi

A.O.Ç. ile ilgili 1950 yasasından sonra yapılan en olumlu girişim Ankara Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2.06.1992 tarih ve 2436 sayılı 
kararıdır ki, bu kararla A.O.Ç. Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. A.O.Ç. alanı ile 
Eskişehir Yolu arasında kalan bölge de Koruma Alam olarak belirlenmiştir.

02.06.1992 gün ve 2436 Sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Kararı

Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır:

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığının 15.8.1991 gün ve A.P.R.3889 
sayılı, Ankara Valiliği İl Kültür Müdürlüğünün 5.12.1991 gün ve 6092 sayılı, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün- 13.4.1992 gün 
ve 1312 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığının Acil 
Pl. 80.2086/92(691) sayılı günsüz yazıları okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;

Çiftçiye önderlik ederek modern tarım yönteminin yurdun her köşesinde uy-
gulanabilmesi ilkesinden hareketle tarım olgusu önemli-bir öğe olarak ele 
alman, bunun yanı sıra başkent Ankara’ya yeşil alan kazandırmak amacıyla 
1925 yılında Atatürk tarafından kurulan ve daha sonra Türk Ulusuna bağışla-
nan Atatürk Orman Çiftliğinin 1930 yılında toplam 10000 hektar olan arazisi-
nin 1991 yılında 34100 hektara düştüğünün ifade edildiğine;

Ankara’nın hızlı büyüme süreci göz önüne alındığında eldeki olanakların kul-
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lamlmasmda üretilen ve üretilecek uygulama kararlarının öneminin daha 
da arttığına’ve bu çerçevede Atatürk Orman Çiftliğinin kentin en önemli 
yeşil alan potansiyelini oluşturduğuna ve 2025 kent makroform planında 
A.O.Ç.’nin kullanış biçiminin Atatürk’ün vasiyetine ve çağdaş bir başkente 
uygun biçimde belirlenmesinin gerekli olduğuna;

Atatürk’ün mirası olan ve çağdaş; gereksinimlere göre geliştirilerek gelecek 
kuşaklara aktarılarak yaşatılması gereken Atatürk Orman Çiftliğinin içerdiği 
tarihi, kültürel ve doğal özellikleri nedeniyle sit alanı olarak tescil edilmesine 
ve sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli paftalarda belirtildiği biçimde kabulüne;

Ayrıca ekli 1/25000 ölçekli paftalarda belirtilen ve A.O.Ç. sit alanının geliş-
mesine ve yaşatılmasına katkıda bulunması düşünülen alanların koruma ala-
nı olarak belirlenmesine;

Gerek sit alanları içinde gerekse koruma alanlarında mevcut veya geliştirile-
cek olan uygulana planlarının değerlendirilmek üzere Kurulumuza gönderil-
mesine;

Bunun yanı sıra, ekli listede belirtilen taşınmazların korunması gerekli ta-
şınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine ve söz konusu taşınmazlarda 
basit onarımlar dışındaki her türlü inşai ve fiziki müdahalede 2863 ve 3386 
sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler uyarınca Kurulumuzun görüş ve onayının 
alınması gerektiğine karar verildi.

Bilirkişi Notu 2:

02.06.1992 gün ve 2436 Sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Kararının eki olan paftada koruma alanı ve sınırları belirlenmiştir. 
Buna karşılık bu davanın konusunu oluşturan planlarda bu Korunma Alam 
dikkate alınmamıştır ( Şekil 01),

2863 Sayılı (5226 Say âk Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanununun 3. madde 5.fıkrasında korunma alam tammlanmıştır: 
“Korunma Alanı”; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya 
tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan 
alanlardır.

Madde 8’e göre “Yedinci maddeye göre tescil edilen korunması gerekli kültür 
ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşa-
at ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi koruma 
bölge kurullarına aittir. Koruma bölge kurullarının kararma 61 nci maddenin 
ikinci .fıkrasına göre itiraz edilebilir.

Korunma alanlarının tespitinde, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkla-
rının korunması, görünümlerinin ve çevreleri ile uyumlarının muhafazası için 
yeteri kadar korunma alanına sahip olmaları dikkate alınır. Bu hususlarla ilgili 
esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.”
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3. maddenin 8. fıkrasına göre ise “Koruma amaçlı imar planı: Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın 
etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurmak zorundadır. Oysa, dava 
konusu planlarda Koruma alanı sınırı hiç gösterilmemekte bu alanın içinde 
yer alan bölgede değişik kullanımlar önerilmektedir.

7.5.1998 gün ve 5742 Sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ku-
rulu Kararı

Ankara ili, Yenimahalle ve Etimesgut İlçelerinde yer alan Ankara Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kurulunun. 2.6.1992 gün ve 2436 sayılı kararıyla doğal 
ve tarihi sit olarak tescil edilen 27.7.1993 gün ve 3097 sayılı Kurul kararıyla sı-
nırlan belirlenen Atatürk Orman Çiftliğinin sit derecesinin belirlenmesine iliş-
kin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 25.6.1997 gün 
ve 2709 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Yenimahalle ve Etimesgut İlçelerinde yer alan Atatürk Orman Çift-
liğinin derecesinin l.derece doğal ve tarihi sit olarak belirlenmesine, bu alan-
da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.4.1996 gün ve 
417, 19.4.1996 gün ve 421 sayılı ilke kararlarındaki korumaya yönelik şartla-
rın geçerli olduğuna karar verildi.

Sekil1
02.06.1992 gün ve 2436 Sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

Kararı Eki Olan Sit Alanı ve Koruma Alam Sınırları
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Bilirkişi Notu 3: 

Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede 1. derece doğal sit ve tarihi sit kavramlarının tanımı yapılmalı-
dır. Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
19.04.1996 gün ve 421 sayılı ilke kararı aşağıda verilmiştir:

Doğal (Tabii) Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları

Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 Esas, 19-97 / 4875 sa-
yılı kararı ile uygulamada çıkan sorunlar ‘ ve mevzuatla çelişen hususlar göz 
önüne alınarak, Kurulumuzun 16.6.1997 gün ve 541 sayılı, 14.7.1998 gün ve 
593 sayılı, 14.7.1998 gün ve 596 sayılı, 12.3.1999 gün ve 639 sayılı ilke kara-
ları yeniden düzenlenmiştir.

Doğal (Tabii) Sit : Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, 
ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması 
gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerek-
li alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine 
göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması esastır.

1- I. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri 
olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniy-
le kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik 
bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.

Bu alanlarda,””bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek, tahribata 
yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına ancak;

a)  Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve Özel kuruluşlarca zorunlu 
olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesi-
yej, teleferik, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı ve benzeri) uygula-
malarının Koruma Kurulunca uygun görüleceği şekliyle yapılabileceğine,

b) 1/ 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı veya. 1/5000, ölçekli. Nazım İmar 
Planı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan 
izin almak koşulu ile halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokan-
ta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi yolu, açık otopark ve benze-
ri) ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması 
ve geliştirilmesi amacına yönelik yapıların (iskele, balıkçı barınağı, bekçi ku-
lübesi ve benzeri) yapılabileceğine,

c) Alanın doğal bitki dokusunu değiştirmeden Orman Genel Müdürlüğü-
nün ilgili biriminden alınacak uygun görüş doğrultusunda koruma kurulunca 
ağaçlandırmaya izin verilebileceğine, 

d)  Kar ve rüzgar devrikleri, doğal afetlerden etkilenmiş, hastalanmış veya 
kıymet ağacı olmayan ağaçlar ile ormanların bakımı ve doğal dengenin ko-
runmasını sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün ilgili biriminden 
alınacak teknik rapor doğrultusunda ağaç kesimine koruma kurulunca izin 
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verilebileceğine,

e) Orman alanlarında yangın için gerekli koruma önlemlerinin ilgili kuru-
luşlarca alınmasına,

f) Taş, toprak, kum alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocaklarm açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malze-
menin dökülmemesine, ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış olan iş-
letmelerde sahanın rehabilite edilerek yasal süresi içinde işlerinin tasfiyesine,

g) Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan 
faaliyetlerin koruma kurulu izni doğrultusunda sürdürülebileceğine,

h) Bu alanların korunmasını sağlamak amacına yönelik, her türlü bilgi veri-
ci uyarı levhalarının konulmasına, bu alanlardaki, koruma, önlemlerinin ilgili 
kuruluş ve yerel yönetimlerce alınmasına,

i) Mevcut tescilli ve tescilsiz yapıların bakım ve onarımlarının yürürlükteki 
ilke kararları doğrultusunda yapılabileceğine,

Bilirkişi Notu 4:

1. Derece Doğal Sitin tanımı açıktır: Bilimsel muhafaza açısından evrensel 
değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması 
nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya 
yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Bu alanlarda, 
bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir 
eylemde bulunulamayacağı da hükme bağlanmıştır. 

Bu tür alanlarda neler yapılabileceği de tanımlanmıştır:

1/ 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plam veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Pla-
nı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan izin 
almak koşulu ile halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, 
büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi yolu, açık otopark ve benzeri).

Bu çerçevede alanın en büyük bölümünü oluşturan Hayvanat Bahçesi ile 
Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkının da yapılamayacağı görülmektedir. Her 
iki kullanım da kalıcı yapılar ve kendilerine özgü alt yapılar içerecektir. Bu 
bağlamda doğal sit tanımının dışında işlevlerin alanda yer alması kaçınılmaz 
olacaktır.

Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 gün ve 659 sayılı ilke kararı Tarihi Sitler, Koruma Ve Kullanma 
Koşullarını belirlemiştir. Buna göre:

Tarihi Sit: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların 
cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır. Koru-
ma ve Kullanma Koşulları
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a) Bitki Örtüsünü, topoğrafik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata 
yönelik hiçbir eylemde bulunulmayacağına,

b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapı-
larak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurallarının uygun gö-
rüşlerinin alınmasına,

c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uy-
gulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın 
yapılmasına,

d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığınca gerek-
li çalışmaların yapılabileceğine,

e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli ona-
rımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınmasına,

f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam etti-
rilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına, karar verildi.

Bilirkişi Notu 5:

A.O.Ç. 1. derece Doğal ve Tarihi Sit olarak tescil edilmiştir. Kültür Bakanlığı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 
659 sayılı ilke kararma göre; “Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ 
ve bahçeciliğin devam ettirilebileceği, bu amaç dışında kesinlikle kullanıla-
mayacağı” hükme bağlanmış iken davalı planlar ile A.O.Ç.’nin dava konusu 
alanlardaki tarımsal faaliyeti kısıtlanmakta, yalnızca çok küçük bir alana in-
dirgenmektedir; 

2863 Sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanununun 6. maddesi de yorumlanmalıdır. Bu maddeye göre Korunma-
sı gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:

d) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz ko-
nusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulusunda 
büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile 
Mustafa Kemal Atatürk . tarafından kullanılmış evler.

Dolayısıyla bir yandan Yüksek Kurulun ilke kararı diğer yandan yasanın 6. 
maddesi Atatürk Orman Çiftliğinin yasal durumunu açık olarak belirlemiştir. 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük olaylara şahne olmuş A.O.Ç., ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlığıdır .ve 1. derece doğal ve tarihi sit alam olarak 
belirlenmiştir. İlgili . kurumların aldıkları tüm kararlarda, konunun özünü ve 
mevzuatın bağlayıcılığını unutmamaları gerekir.

10.01.2007 Gün ve 2039 Sayılı Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Kararı

Ankara İli, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı ile ilgili 
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olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazım Plan ile 1/10000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Kurulumuzda değerlendirilmesi iste-
mine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18.12.2006 gün ve 
13819 sayılı ve 14.12.2006 gün ve 13453 sayılı yazıları okundu, ekleri ince-
lendi, yapılan görüşmeler sonunda;

- Ankara İli, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alam ile ilgili 
olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazmı Plan ile 1/10000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın plan notlarında yapılan düzeltmelerle 
uygun olduğuna,

- Ancak Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde 
yapılacak yollar ve yol ile ilgili alt yapı çalışmaları ile kavşak düzenlemelerinin 
detaylı projelerinin Kurulumuza sunulmadan onaylı planlar doğrultusunda 
yapılabileceğine, yapılması düşünülen diğer tüm uygulamaların Kurul iznine 
tabi olduğunun ilgililerine hatırlatılmasına,

-Alanın 02.06.1992 gün ve 2436 sayılı Kurul kararı ile Sit Alanı olarak tescil 
edilmesinden önce yapılan yapılar ile tescil soması izin alınmadan yapılan 
tüm yapıların alt ölçekli planlara işlenerek fotoğrafları ile birlikte 6 ay içeri-
sinde Kurulumuza iletilmesine, aksi taktirde Atatürk Orman Çiftliği alanı ile 
ilgili herhangi bir karar üretilmeyeceğine,

-Atatürk Orman Çiftliği alanında mevcut Hobi Bahçeleri’nin 6 ay içerisinde 
kaldırılmasına,

-Hazırlanan planlarla ilgili düzenlenen 18 ve 19 nolu plan notlarının iptal edil-
mesine, 15. maddenin ise “A.O.Ç. arazileri içerisinde 1992 yılındaki tescil ka-
rarı öncesi yer alan mevcut yapı ve tesisler işlevlerini sürdürebilir” şeklinde 
düzeltilmesine,

-Hazırlanan planda özel proje alam olarak belirlenen alanlar ile ilgili hazırla-
nacak alt ölçekli plan ve proj elerin Kurulumuza sunulmasına,

-Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı ile ilgili alt ölçekli 
planların hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

Bilirkişi Notu 6:

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2007 
gün ve 2039 sayılı kararı, bu davanın konusunu oluşturan Atatürk Orman 
Çiftliğine ilişkin 1/25000 ve 1/10000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planlarım kabul eden Ankara Büyükşehir Belediye Mecli-
sinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının temelini oluşturmaktadır.

Bu karar ile Kurul, Atatürk Orman Çiftliğinin 1. derece doğal ve tarihi sit ala-
nı olan arazilerini, Yüksek Kurulun kararlarına aykırı olarak olmaması gere-
ken kullanımlara açmaktadır. Buradaki iki aykırı karar Hayvanat Bahçesi ile 
Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı alanıdır.

Kaldı ki, 2863 Sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
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Koruma Kanunumun 6. maddesine göre Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda 
büyük.olaylara, sahne olduğu için taşınmaz kültür.ve. tabiat varlığı- olan ve 
bu nedenle 1. derece doğal ve tarihi sit alam olarak belirlenen A.O.Ç.’nin bu 
niteliğini yitirmesine neden olan bir kararın Kurul tarafından kabul edilmesi 
doğru bulunmamaktadır.

Kurul burada ilci aykırı tutum daha sergilemiştir, Atatürk Orman Çiftliği 1. 
Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde yapılacak yollar ve yol ile ilgili alt 
yapı çalışmaları ile kavşak düzenlemelerinin detaylı projelerinin Kurulumuza 
sunulmadan onaylı planlar doğrultusunda yapılabileceği gibi bir karar alarak 
Yüksek Kurul ilkeleriyle çelişmiş, 02.06.1992 gün ve 2436 Sayılı Ankara Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının eki olan paftada Korunma 
Alanını dikkate almamıştır.

3. Dava Konusu Planların Altyapı Geçişleri Bakımından İrdelenmesi

21/06/2006 Günü Kabul Edilen 5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda aşağıdaki madde 
yer almaktadır.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile imar planlarına uygun 
olmak şartı ile yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, 
yer altı tünelleri ve yer altı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapıl-
ması planlanan araziler üzerinde, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate 
alınmak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir -Belediyesi lehine intifa 
hakkı tesis edilir.

Bilirkişi Notu 7:

Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 gün ve 659 sayılı ilke kararı ile:

a) Kesin- yapı-yasağı olmakla birlikte, resmi- ve özel kuruluşlarca zorunlu- 
olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesi-
yej, teleferik, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı ve benzeri) uygula-
malarının Koruma Kurulunca uygun görüleceği şekliyle yapılabileceği

hükme bağlanmıştır. Bu durumda Yüksek Kurulun ilke kararlarında zaten yer 
alan altyapı geçişleri 5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda da yer almaktadır.

Buna karşın 10.01.2007 Gün ve 2039 Sayılı Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu:

“Ancak Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde 
yapılacak yollar ve yol ile ilgili alt yapı çalışmaları ile kavşak düzenlemeleri-
nin detaylı projelerinin Kurulumuza sunulmadan onaylı planlar doğrultusun-
da yapılabileceği...” kararını alarak Yüksek Kurul ile çelişkiye düşmüştür. Bu 
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durumda dava konusu planlar hazırlanırken Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Yüksek Kurulu’nun yukarıda verdiğimiz hükmüne uyulmalıydı. Öncelik-
le Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yüksek Kurul’un 
ilke kararma aykırı karar üretmemeliydi. Davalı İdare ise A.O.Ç. ile ilgili tüm 
bu tür kararlara hakim olmalı ve Yüksek Kurul’un ilke kararının dışında ha-
reket etmemeliydi. Dava konusu planlar hazırlanırken bu yasal çerçeveye 
dikkat edilmediği görülmektedir. Çünkü, dava konusu planlarda öngörülen 
yollar ve kavşaklar için herhangi bir görüş ve onayın davalı idarece Ankara 
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan istendiğine dair her-
hangi bir belge ya da sav bulunmamaktadır. Böyle yapmakla davalı İdare 
yasal çerçeveye uymamıştır.

4. Davaya Konu Hayvanat Bahçesinin Değerlendirmesi

21/06/2006 Günü Kabul Edilen 5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Hayvanat Bahçesi-
ne ilişkin olarak aşağıdaki madde yer almaktadır.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği 
arazilerinin onaylı imar planlarında görülen hayvanat bahçesi 10 yılı aşma-
mak üzere herhangi bir şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Atatürk Or-
man Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemesi kaydı ile 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa 
hakkı tesis edilebilir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Hayvanat .Bahçesi içerisindeki işletmeler tahsis amacına uygun olarak Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından üçüncü şahıslara kiraya verilebilir.

Bilirkişi Notu 8:

Yukarıdaki ifadede yer alan ibarenin yasa yazım tekniği açısından irdelenmesi 
gerekir. Yasa henüz yapılmayan bir planda Hayvanat Bahçesinin yer alacağım var 
saymaktadır. Bu tutumun planlama düşüncesine de ters olduğu açıktır. Bir Yasa 
başka yasalarla korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak 
belirlenmiş bir varlık hakkında öngörüde bulunmamalıdır. Bu durumda, yasal 
olarak bir uzlaşmazlık zemini yaratılmıştır.

Davalı planlarda önerilen Hayvanat Bahçesinin büyüklüğü de itiraz konusu 
olmuştur. Ancak Bilirkişi Kurulumuz, dava konusu hayvanat bahçesinin salt 
büyüklük bakımından değil kullanımının A.O.Ç. kapsamında uygunluğu yö-
nünden de ele alınması gerektiğini düşünmektedir.

Önce hayvanat bahçesinin tanımı ile başlayalım. Bir hayvanat bahçesi “halk 
tarafından izlenmek/seyredilmek için kapatılmış (kafese alınmış) hayvanların 
barındırıldığı tesistir. Burada hayvanların üremelerine de olanak vardır” (kay-
nak: www.wikipedia.org). Başta listesini verdiğimiz, hemen tümü Avrupa’dan 
örnekler olan, çeşitli dünya kentlerinde bulunan hayvanat bahçelerinden en 
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büyüğü Prag Hayvanat Bahçesi olarak görülmektedir. Yüzölçümü 45 hektar-
dır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan metropoliten kentlerdeki en bü-
yük hayvanat bahçesi ise, içinden Bronx Nehri geçen, New York’taki Bronx 
Hayvanat Bahçesidir. Yüzölçümü ise 107 hektardır (kaynak: www.wikipedia.
org). Dava Konusu planlarda önerilen Hayvanat Bahçesi ise yaklaşık 8 kilo-
metrekaredir (Şekil 2). Bu da 800 hektara karşılık gelmektedir. Şekil 3’de dava 
konusu Ankara (A.O.Ç.) hayvanat bahçesi ile Bronx hayvanat bahçesinin bir 
karşılaştırması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma dava konusu planlarda öneri-
len hayvanat bahçesinin gerçekten çok büyük olduğunu göstermektedir. As-
lında büyüklük, hayvanat bahçesi bir harcama kalemi olarak ele alındığında 
daha önemlidir. Ankara’da yapımı (uygulaması) mali kısıtlar yüzünden sıra 
bekleyen onlarca park alanı varken bu denli büyük bir hayvanat bahçesinin 
gerekçelendirmesi olanaksız görünmektedir. Eğer, bu büyüklükte bir hayva-
nat bahçesinin işletmesi ve idaresi bir yük oluşturmayacaksa bunun da dava 
konusu plan eki raporlarda açık biçimde belirtilmesi gerekir. Çünkü, bu tür-
den bir alan kullanımının işletme ve idaresi de başlı başına bir planlama işidir.

Büyüklüğe ilişkin karşı bir sav bu hayvanat bahçesinin alışılmış hayvanat bah-
çeleri gibi olmayacağı, bir safari-park biçiminde ele alınacağı olabilir. Safari-
parklar hayvanların arazide özgür biçimde dolaştığı (yani kafese kapatılma-
dıkları), izleyicilerin ise arazide araçla gezdikleri türden hayvanat bahçeleridir 
(kaynak:wikipedia.com). Bu durumda daha büyük bir alana gereksinme ola-
cağı doğrudur (safari parkları Afrika’daki hayvan rezervleri ile karıştırılmama-
lıdır). Ne var ki, dava konusu planda hayvanat bahçesi için ayrılan alan bu 
bağlamda bile çok geniştir. Örneğin, Kanada, Ontario, Cambridge’deki Afrika 
Aslanı safari parkı sadece 300 hektardır. (kaynak: ibid). 

Şekil 2
Dava Konusu Planlarda Yer Alan hayvanat Bahçesi
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Kurulumuza göre büyüklük tartışmasının asıl yönü, işlevleri tarih süreci için-
de belirlenmiş ve yasayla çerçevelenmiş A.O.Ç.’nin bu işlevlere yönelik alan 
kullanımları yerine bambaşka bir alan kullanımının getirilmiş olmasıdır. Eğer, 
plan vizyonunda belirtildiği gibi A.O.Ç.’nin kuruluş ilke ve amaçlarına uygun 
bir planlama yapılacaksa buradaki alan kullanımlarının tarımsal işletme ve 
araştırmaya yönelik olması gerekir. Bu büyüklükte bir hayvanat bahçesi, hem 
yukarıda sözünü ettiğimiz doğal ve tarihi sit kararlarına aykırıdır, hem de 
A.O.Ç.’nin tarihsel işlevlevini sürdürmesine olanak verecek büyüklükte yüzöl-
çümü bırakmamaktadır.

Dava konusu planlar hazırlanırken çeşitli kurumların görüşlerinin de alındığı 
anlaşılmaktadır. Başta verdiğimiz özet tablo içeriğinde bulunan ve Mahke-
menizce görülmekte olan diğer, davalara ilişkin dosyaların bazılarında bu. 
kurumlardan Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin görüşleri de yer al-
maktadır. Her iki üniversite de” çeşitli açılardan dava “konusu planın kabul 
edilemez nitelikler içerdiğini görüşlerinde belirtmişlerdir (bu konuyu ileride 
ayrıntılandıracağız). Ankara Üniversitesi’nin bir konuya ilişkin görüşü Hayva-
nat Bahçesi bağlamında açıklayıcı niteliktedir. Buna göre:

Hazırlanacak plan ile A.O.Ç. içinde dev hayvanat bahçesi, olimpiyat köyü, 
bölge parkı ve yolların açılmasına imkân verilmemelidir. Bu tür alan kul-
lanımları için öngörülen arazi I.-IV. yetenek sınıflarında olan ve korunma-
sı gereken doğal miras niteliğindedir. Bu arada plan ile halen çiftlik içinde 
mevcut olan yapılar ile özellikle hobi bahçesi gibi amaç dışı kullanımlar or-
tadan kaldırılmalıdır. Ayrıca koruma plan mutlaka bu zamana kadar çeşitli 
kanunlarla A.O.Ç. dışına çıkarılan ve halen özel mülkiyette bulunan arazile-
rin, üzerlerinde mevcut işletmelerin ekonomik ömürlerini tamamlamaları 
halinde tekrar A.O.Ç.’ye kazandırmayı amaçlamalıdır. Ayrıca bu kapsamda 

Şekil 3
Dava Konusu,Hanlarda. Ayrılan Hayvanat Bahçesi Alanı ve-Amerika Birleşik Devletlerinin En -Büyük 

Metropoliten Hayvanat Bahçesi Olan Bronx ile Karşılaştırması
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koruma-kullanma dengesine ilişkin ilke ve belirlemeler ortaya koyacak bir 
master planın hazırlanması zorunludur.

Burada, ilk iki cümle itiraz konusu alan kullanımı bakımından önemlidir. Hay-
vanat Bahçesi olarak öngörülen alan kullanımı I.-IV. yetenek sınıfında arazide 
(bkz. Şekil 9) yer almaktadır. Bundan anlaşılması gereken bu yetenek sınıfları-
nın çeşitli türde tarıma (sulu/kuru gibi) ve tarımsal ürün üretimine (hububat/
bostan gibi) elverir toprakları tanımlamasıdır. Yani, tarımsal niteliği olan bu 
türden arazinin tarımsal etkinlikler, için kullanılması gerekir anlamı çıkmakta-
dır. Bu da A.O.Ç.’nin kuruluş amacı ve ruhuna, bu amaç ve ruhu tescilleyen 
sit kararma uygun bir yaklaşım olacaktır. Bu niteliklerin göz ardı edildiği ve 
A.O.Ç.’nin amaçlarına uygun olmayan bir alan kullanımının hem de çok büyük 
bir yüzölçümü ile öngörüldüğü sonucu çıkmaktadır.

Bilirkişi Notu 9:

Burada büyüklük konusu, tarımsal etkinlikler için kullanılabilecekken elden 
çıkarılacak ve böylelikle A.O.Ç.’nin kuruluş amacına uygun etkinlikleri orta-
dan kaldıracak veya gelişmelerini engelleyecek ‘bir tarımsal nitelikli toprak 
kaybı bağlamında önem kazanmaktadır.

5. Davanın Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı Bakımından İrdelenmesi

A.O.Ç.’nin kuzeyde kalan büyük parçası dava konusu planlarda Olimpiyat 
Oyunları ve Spor Parkı olarak ayrılmıştır. Bilirkişi Kurulumuz ele aldığı bu Ra-
porun sit alanlarına ilişkin ikinci bölümünde A.O.Ç. sınırları içinde neden bir 
Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkının yer alamayacağını belirtmiştir ( bkz. Bilir-

Şekil 4
Dava Konusu Planlarda Ayrılan Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı ve 

Bunların Atina Olimpiyat Kompleksi ile Kıyaslaması
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kişi Notu 4). Öte yandan, dava konusu planlarda belirlenen Olimpiyat Oyunla-
rı Alanının büyüklüğü de dikkat çekicidir. Şekil 4’te Atina Olimpiyat Kompleksi 
ile dava konusu planda yer alan Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı karşılaş-
tırılmıştır. Dava konusu Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı, Atina Olimpiyat 
Kompleksimin neredeyse 3-4 katı büyüklüktedir. Bu büyüklüğün ikna edici 
olmaktan uzak olduğunu söylemek isteriz. Yine Şekil 4’te Olimpiyat Oyunları 
ve Spor Parkının biri doğu-batı, öteki de güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda 
uzanan 50 metre genişlikte iki ana arterle üç parçaya ayrıldığı görülmektedir. 
Bu parçalardan güneydoğuda olanı, var olan durumda da hipodrom olarak 
kullanılmaktadır. Arterlerden biri hipodromu olimpiyat ve spor parkından 
ayırmaktadır diğeri de geriye kalan, alanı ikiye bölmektedir. Hipodromun 
Spor parkı bağlamında düşünülmemesi durumunda bile bunun doğru bir ula-
şım planlaması yaklaşımı olmadığım söylemeliyiz. Bu türden bir spor parkının 
yüksek hızlı trafiğe elveren arterlerle bölünmemesi, yaya ağırlıklı, düşük hızlı 
araç trafiğine olanak sağlayan bir ulaşım-dolaşım ağı ile düşünülmesi gerekir.

6. Davanın A.O.Ç.’ye Bırakılan Araziler Bakımından İrdelemesi

Davalı planları onaylayan 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı BŞB Meclisi Kararının 
oluşturulmasında 14.12.2006 gün 11259 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Olur Yazısı rol oynamıştır. Yazı metni aşağıdadır:

A.O.Ç. Müdürlüğünden alman 12.12.2006 tarih ve B. 121.A.O.Ç.0000001/3487 
sayılı yazılarında belirtilen, hususların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığı-
mız ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle 13.12.2006 tarihinde ya-
pılan toplantı sonucunda söz konusu yazı doğrultusunda yapılan değişiklik-
ler de nazara alınarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 
1/25000 ölçekli A.O.Ç. Alanları Nazım Planı (Üst Ölçekli) ve 1/10000 ölçekli 
A.O.Ç. Alanları Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Taslak-
ları tarafımızca incelenmiş olup,

Bakanlığımız tarafından onaylanıp mühürlenen söz konusu Planlar ve bu Plan-
lara uygun olarak yapılacak her türlü alt ölçekli planın yapılması ve yürürlüğe 
sokulması için mutlak surette Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü-
nün alınması zorunludur. Ayrıca, onaylanan Plan, Plan Notu ve Plan Açıklama 
Raporunda öngörüldüğünden farklı herhangi bir düzenleme yapılamaz.

5659 sayılı Kanunun 5524 sayılı Kanunla değişik Ek. 1 maddesi 3.fıkrası uya-
rınca onaylı imar planlarında görülen Hayvanat Bahçesi alanlarında, yapıla-
cak bir protokolle 10 yılı aşmamak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine 
intifa hakkı tesis edilebilecektir. Ancak, bu alan içerisinde yer alan ve A.O.Ç. 
tarafından çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kiraya verilmiş bulunan yerler 
kira süresinin bitiminden sonra geçerli olmak üzere intifa hakkı tesis edilebi-
lecektir.

Hayvanat Bahçesi dışında kalan, ycrleiiü tamamı talep halinde Planda ne şe-
kilde yer almış olursa olsun, A.O.Ç. tarafından uygun görülmesi koşulu ile 
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5659 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan kiralamalara ilişkin Yönetmelik hüküm-
leri doğrultusunda A.O.Ç. ile mutabık kalınacak koşullarla ayrıca kiralanabi-
lecektir.

A.O.Ç. mülkiyetindeki araziler üzerinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği Mü-
dürlüğüne ait yapılar ve tesisler mevcut haliyle korunmalı ve alt Ölçekli plan-
larda bu yerlerin yer alması sağlanmalıdır.

Netice olarak. Bakanlığımızca yapılan incelemelerde, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli A.O.Ç. Alanları Nazmı Planı 
(Üst Ölçekli) ve 1/10000 ölçekli A.O.Ç. Alanları Nazmı İmar Plan ve Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı, yukarıda yer alan düzenlemeler ve değişikliklerin 
göz önünde bulundurulması ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun da uygun görüşünün alınması şartıyla, 21.06.2006 tarih ve 
5524 sayılı Kanun ile değişik 5659 sayılı Kanunun EK. 1. maddesinin Lfıkrası 
uyarmca “uygun görülmüş” olup, ilişikte gönderilen ve tarafımızca onaylanıp 
mühürlenen planlar m, adı geçen Kurulun onayını müteakip birer suretinin 
Bakanlığımıza ve A.O.Ç. Müdürlüğüne intikal ettirilmesi hususunda gereğini 
rica ederim.

Bakanlık, dava konusu planlan onaylamaktadır. Planlarda ise A.O.Ç. arazisinin 
büyük bir bölümünün elden çıkarıldığı, yani A.O.Ç.’nin kuruluş ilke ve amaç-
ları dışında kullanımlara ayrıldığı (Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı, Hayvanat 
Bahçesi, KDPA gibi) görülmektedir. Oysa, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mül-
kiyetinde olan A.O.Ç. arazilerinin bu türden işlevlere ayrılmaması gerekirdi. 
Bunun .gerekçesi 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 
(Madde 10. - (17.6.1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun, 14.7.2004 tarih ve 5226 
sayılı Kanun ile değişik) (5 ve 6. paragraflar)) yer almaktadır:

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının korunma ve değerlendirilmesi, bu Kanun hükümlerine 
uygun olarak kendileri tarafından sağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmaz Joiitur ve ta-
biat varlıklarının korunması, bu kuruluşların bütçelerine her yıl bu maksatla 
konacak ödeneklerle yapılır.

Bilirkişi Notu 10:

1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olarak belirlenen A.O.Ç. arazileri için ya-
sanın bu maddesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımı sorumlu kılmaktadır. Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı 14.12.2006 gün 11259 sayılı olur yazısı ile korumakla 
yükümlü olduğu 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı üzerindeki koruma göre-
vini yapmamaktadır.

A.O.Ç.’nin kuruluş ilke ve amaçları içinde tarımsal araştırma ve geliştiıme de 
vardır.Bu etkinlik geniş alanlar gerektirir. Oysa, dava konusu planda tarımsal 
araştırma ve geliştirme (ar-ge) için ayrılan alan çok azdır (Şekil 5). Bu konu ile 
ilgili olarak plan hazırlanması aşamasında konunun uzmanları, örneğin Ziraat 
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Mühendisleri ile görüşmeler yapılarak ar-ge alanlarının büyüklüğü belirlen-
meliydi. Ancak, dava konusu plan veya raporlarında veya bu davaya ilişkin 
diğer belgelerde böyle bir görüş alış verişinin yapıldığına dair bir veri yoktur. 
Kanımızca, Hayvanat Bahçesi örneğinde olduğu gibi, yine herhangi bir hesap 
ya da ölçüme dayanmadan bir alan belirlenmiştir.

Bilirkişi Notu-11:

Günümüzde gıda ürünlerinin önemi giderek artmaktadır. Dünya çapında 
krizlerin beklendiği bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerine daha faz-
la önem vermek zorunda olmamız, ulusal çıkarlarımız gereğidir. Yıllar önce 
bu amaçla kurulmuş olan A.O.Ç.’nin elindeki arazilerin farklı kullanımlar için 
değil, tarımsal üretim, araştırma ve geliştirme için ayrılması gerekir. Zaten 
özgün yüzölçümünden çok fazla kaybetmiş olan A.O.Ç.’nin daha da fazla el-
den çıkarılmaması üstün kamu yararı gereğidir.

7. Davanın, “Özel Proje Alanı” Kullanım Kararı Bakımından İrdelemesi

Şekil 6 dava konusu planlarda “özel proje alanı” olarak belirlenmiş yerleri gös-
termektedir. Bu alanlarda üçü özel sektör biri de kamu mülkiyetinde sanayi 
işletmeleri etkinliklerini sürdürmektedir. Bu işletmeler MKE Genel Müdürlü-
ğü, MİTAŞ Enerji ve Maden İşletmesi T.A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 
A.Ş., SET Çimento Sanayi A.Ş.’dir.

Dava konusu planlarla getirilen alan kullanımı kararlarından olan “özel pro-
je alanı”, A.O.Ç. ile ilgili elimizdeki davalarda önemli bir itiraz konusu olarak 

Şekil 5
Dava Konusu Planlarla AOÇ için Bırakılan Tarımsal Üretim ve ARGE Alanları
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durmaktadır. Konuya ilişkin başat sav, bu türden bir alan kullanımı kararının 
yasaya ve plan yapma tekniklerine uygun olmadığıdır.

Bu durumu değerlendirmek için dava konusu planın niteliğine ve bunun yasa 
ve yönetmeliklerdeki tanımına bakmak gerekir. Dava konusu plan bir Nazım 
İmar Planıdır. Nazım İmar Planının tanımı da “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 
Yönetmelik’te (Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 
(1.Mükerrer)) aşağıdaki gibi verilmektedir:

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelik adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır:

1) (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.2) -Nazım İmar Planı: Onaylı haliha-
zır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve 
çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; şenel 
kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki, nüfus yo-
ğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının ge-
lişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin 
çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanma-
sına esas olmak üzere-1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir 
raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.

Burada dava konusu 1/10000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarının otur-
ması gereken çerçeve açık bir biçimde verilmiştir. Belki tanımda yer alan ve 
1/2000 ve 1/5000 olarak verilen ölçekler ilk bakışta bir yanlış anlamaya yol 
açabilir. Dava konusu Nazım İmar Planlarının ölçekleri bu tanıma uymamak-
tadır. Ne var ki, ölçeklerdeki bu farklılık tümüyle pratik nedenlerledir. Ankara 
büyük bir yüzölçümüne sahiptir. Dolayısı ile, 1/2000 veya 1/5000 Ölçekli Na-
zım İmar Planları ile kentin tümünün Nazım İmarını betimlemek ve bir bütün 
halinde algılanmasını sağlayacak biçimde sergilemek olası değildir. Bu neden-
le ölçek farklı bir biçimde ele alınmaktadır. Bu durum dava konusu planların 
birer Nazım İmar Planı olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Yukarıdaki tanımda konuyla ilgili iki ifade bulunmaktadır, Birincisi, bir nazım 
imar planının genel kullanış biçimlerini belirlemesi gerektiği, ikincisi de nazım 
imar planlarının uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 
ele alınacağıdır. Plan Yapılmasına Ait Yönetmeliğin Ek-2 bölümünde ise plan-
larda yer alabilecek alan kullanımlarına ait lejandlar (gösterimler) verilmiştir. 
Nazım İmar Planı veya diğer türdeki planlara ait lejandların hiçbirinde “özel 
proje alanı” olarak tanımlı bir gösterim bulunmamaktadır. Bulunması da bek-
lenmemelidir çünkü, “özel proje alanı” biçiminde bir kullanımın niteliği ve 
kapsamı açık değildir. Oysa, planlarda açıklık zorunlu koşuldur ve önemli bir 
planlama esasıdır, planların açık. olması gereği, .3194 sayılı Yasanın 8. Mad-
desinde de belirtilmiştir. Yukarıda verilen tanımda yer alan “genel kullanış 
biçimleri” ifadesi bu türden belirsizliklere olanak sağlamamak içindir ve bunu 
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destekleyen de Ek-2 tablosunda yer alan alan kullanımı biçimleri ve bunların 
gösterimidir. Diğer plan türlerinde olduğu gibi, bir Nazım İmar Planında da 
alan kullanımlarının genel kullanış biçimlerinin belirsizlik içermemesi gereği, 
planlamanın ussallığı bağlamında zorunludur. Çünkü, planlar, belirli kestirim-
lere, geleceğe dönük siyasalara, çoğu kez var olan kriterlere göre hazırlanır. 
Bu sonuncusunun temelim de kişi başına alan kullanımı standartları oluştu-
rur. Yönetmeliğin Ek-1 tablosu da bu konu ile ilgilidir. Kısacası, planlar hazır-
lanırken nesnellik ön planda olmalıdır. Bu nesnelliğin dayanağı da standart-
lardır. Özel proje alam gibi bir alan kullanımı ise nesnel dayanağı olmadığı 
ve niteliği belirsiz olduğu için herhangi bir plan türünde kullanılması kabul 
edilebilecek bir alan kullanımı türü değildir.

Aslında yönetmelikten aktardığımız ikinci ifadede de bu konu açık biçimde 
anlaşılmaktadır. “Nazım İmar Planları uygulama imar planlarının hazırlanma-
sına esas olmak üzere ele alınmalıdır”dan kasıt, nazım imar plânının (diğer 
plan türlerinde de olduğu gibi) alan kullanımları konusunda açık olması ve 
belirsizlik yaratmaması gereğidir. Alan kullanımı tanımı yapılmamış bir nazım 
imar planı kararından ne yönde ve nitelikte bir uygulama imar planı kararı 
üretilebileceği açık değildir. Bu durum keyfî uygulama imar planı kararlarına 
da yol açabileceği için planlamanın ussallığı ve nesnelliğine ve bu bağlamda 
da planlama esaslarına aykırıdır.

Gerçekte, yukarıda adlarını verdiğimiz işletmelerin bulunduğu taşınmazlara 
ilişkin bu bağlamda bir görüş geliştirebilmek için A.O.Ç.’nin kapsadığı alan-
larla, ilgili olarak yürürlükte bulunan yasal durumun da önemli olduğunu 
söylemeliyiz. A.O.Ç.’nin kuruluşu ve işleyişine dair yasal çerçevenin yanı sıra, 
kapsadığı alanın yasal çerçevesini belirleyen en önemli karar, 7.5.1998 gün 
ve 5742 Sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kumlu Kararıdır. 
Raporumuzun başında ayrıntılı biçimde verdiğimiz ve A.O.Ç. arazilerinin 1. 
derece doğal ve tarihi sit. olarak belirlendiği, ve doğal ve tarihi sit kavramları-
nın tanımlarının yapıldığı kararları yinelemeyeceğiz.

Bu tanımlardan da görüleceği gibi Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulumun A.O.Ç. alanını 1. derece doğal ve tarihi sit olarak belirlemesinin 
altında yatan temel düşünce alanın niteliklerinin korunması, iyileştirilmesidir. 
İşte bu bağlamda dava konusu planların bu temel kararlar doğrultusunda ele 
alınmış olması gerekir. Doğal olarak bu temel kararların neyi gözettiğinin de 
vurgulanması, planların da bunlara göre hazırlanmış olması beklenir. Birinci 
derece doğal ve tarihi sit alanı olarak tescillendiğine göre alana ilişkin plan-
larda öngörülmesi gerekenler Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş amacına yö-
nelik kararlar olmalıdır.

- Bu irdelemeyi yapabilmek için A.O.Ç.’nin kısa bir tarihi ve yasal çerçeve-
sini kuruluşu amacı bağlamında anımsayalım Bu konuyu da raporumuzun-
başında vermiştik.



AOÇ’nin Geleceğini Tartışıyoruz

229

Bilirkişi Notu 12:

Dolayısı ile, 1. derecede doğal ve tarihi sit alam olarak tescillenmesi ve bu 
tescilin gerekçesi olarak da A.O.Ç.’nin kuruluş amacının betimlenmiş olması 
dava konusu planların asıl verileri ve girdileri, planın vizyonu da böylece be-
lirlenmiş olmalıdır. Eğer, dava konusu planların amacı gerçekten A.O.Ç.’yi 
kuruluş zamanındaki ruh, ve amaca yönelik olarak yeniden düzenlemekse, 
planlarda önerilen alan kullanımlarının da bu çerçeveye uyum sağlaması 
beklenmelidir. Oysa, dava konusu planlarda, Çiftliğin kuruluş amacına ve 
ruhuna uygun olup olmadığı belli olmayan “özel proje alanı” gibi, kullanım-
lara yer verildiği gibi, yine Çiftlik alanının niteliklerine ve Çiftliğin amaçlarına 
uygunluğu açık olmayan kullanımlar da öngörülmektedir. Bu kullanımlardan 
daha önce irdelediklerimizden biri de Hayvanat Bahçesiydi. 

Şekil 7
Dava Konusu Planlarda Belirlenen “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları”

Şekil 08
Dava Konusu Planlarda Belirlenen “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları”
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8. Davanın Dava Konusu Planlarda Yer Alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Proje Alanları Bağlamında irdelemesi

Dava konusu planlar bir çelişkiyi içinde barındırmaktadırlar. Plan vizyonu ola-
rak öngörüldüğü ileri sürülen başat konu A.O.Ç. arazilerinin kullanılabilirliği-
nin artırılması ve hatta elden çıkanların geri kazandırılmasıdır. Bu bağlamda 
planlarda yer alan “özel proje alanları” aynı zamanda (aynı lejandda) “A.O.Ç. 
arazisine geri kazandırılacak -alanlar’’’ olarak tanımlanmıştır. Bu noktadan 
bakınca planların A.O.Ç.’nin kuruluş ilke ve amaçlarına uygun bir biçimde 
sürdürülmesi için ele alındığı düşünülebilir. Ne var ki aynı planlarda “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları” olarak belirlenen alan kullanımları bunun 
tersi bir yaklaşım olarak belirmektedir. Hipodrom doğusunda bir ve Çuku-
rambar mevkiinde 5 parça arazi KDGPA olarak ayrılmıştır (Şekil 7, Şekil 8).

21/06/2006 Günü Kabul Edilen 5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlü-
ğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da, A.O.Ç.’nin bu 
alanlarında KDGPA oluşturmanın dayanağı, vardır;

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar üçüncü şahıslarla Atatürk Orman 
Çiftliği arasındaki hukukî ihtilafların çözümü için imar planlarının uygulanma-
sında sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan Atatürk Orman 
Çiftliğine ait araziler, imar uygulamalarında bütünlük sağlanması açısından 
mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına sebebiyet ver-
memek kaydıyla, hukukî ihtilafların ‘olduğu plan bölgesindeki ada ve parsel-
lerde toplanabilir.

Ne var ki bu dayanak, A.O.Ç. arazilerinin geri kazandırılmasına değil tümüyle 
elden çıkmasına yol açmaktadır. Örneğin Çukurambar Mevkiinde bu alanların 
bazılarında inşaatları bitirilmiş lüks konutlar bile inşa edilmiştir. Bunlardan 
biri bir başka davaya da konu olmuş ve bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Üstelik 
çevredeki konut alanlarında yapılaşma emsali 1.5 iken bu KDGP Alanında 2.5 
Emsal verildiği de görülmüştür. Aynı biçimde Söğütözü Metro İstasyonu ile 
örtüşen A.O.Ç. arazisi de benzeri bir biçimde KDGP Alanı olarak ayrılmış, bu-
rada, istasyon üzerinde çok büyük bir alış veriş kompleksi inşa edilmeye baş-
lamıştır. Bu alan ve inşaatın da başka bir davaya daha konu olduğu bilinmek-
tedir. Kısacası, A.O.Ç. arazilerindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarının 
arazi spekülasyonuna yol açtığı anlaşılmaktadır. Bir yandan geri kazanmadan 
söz edilmekte, diğer yandan, KDGP Alanı adı altında Çukurambar ve diğer 
A.O.Ç. arazileri elden çıkartılmaktadır.

9. Davanın Fiziki Planlama Stratejileri ve İlkeleri Bağlamında İrdelemesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararı ile 
onaylanan A.O.Ç. 1/25000 ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaç-
lı Nazım İmar Planının getirdiği en önemli karar, Çiftliğin tarımsal faaliyetlerini 
sürdürdüğü alanları en aza indirgemek, bunun yerine iki büyük parçayı Hay-
vanat Bahçesi ile Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı’nı uygulamaya almaktır 
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(bkz Ek 1). Kurulumuz, dava konusu planların belirgin bir planlama düşüncesi 
içermediğini, alan kullanımlarının gelişi güzel biçimde belirlendiği düşünce-
sindedir. Bunun göstergesi de planlama alam içinde, ulaşım ağı da içerilmek 
üzere belli bir biçimsel stratejinin belirlenmemiş, ele alınmamış olmasıdır. 
Eğer aksi olsaydı, okunur bir strüktür (yapı) içinde birbirleri ile bütünleşen 
alan kullanımları görülürdü. Bunun için de olmazsa olmaz koşul olarak omur-
ga içeren bir yapı gerekirdi. Bu omurganın başı ve sonu ile işlevlerin yoğun-
laştığı bir merkez, (kalp), strüktürün parçaları olarak yer alırlardı. Aslında, bu-
radaki yüzölçümü ile Hayvanat Bahçesi de tüm bu bileşenlerin var olmasını 
engeller büyüklüktedir. Ancak, hiç olmazsa A.O.Ç.’ye bırakılan alanlarda bun-
ların gözetilmesi gerekirdi.

10. Davanın Diğer Üniversite Görüşlerine Göre İrdelemesi

Dava konusu planlar hazırlanırken, Ankara Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi’nin 
görüşlerine başvurulduğu dava dosyalarındaki belgelerden anlaşılmaktadır. 
İlginçtir ki, her iki üniversitenin görüşleri çok büyük ölçüde Kurulumuzun Ra-
poru ile örtüşmektedir:

Ankara Üniversitesi Görüşü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 gün ve 3229 sayılı ka-
rarı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sevk edilen ve 
AKTVKBK’nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı kararı ile değiştirilerek onay-
lanan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayı-
lı kararı ile kesinleşen Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin 1/25000 ve 1/10000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları için Ankara 
Üniversitesi tarafından hazırlanan görüş yazısının Sonuç ve Öneriler bölü-
münde aşağıdaki noktalar vurgulanmaktadır:

• 5524 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kanununda Değişiklik Ya-
pılması .Hakkında Kanun, 8 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş ve bu tarihten itibaren Ankara Büyükşehir Belediye-
si tarafından hazırlanan A.O.Ç. Koruma Nazım imar Planı, şehircilik ilke ve 
esaslarına, birinci derecede doğal ve tarihi sit değeri taşıması ile kültür ve ta-
biat varlıklarını koruma mevzuatına, ulusal peyzaj değeri taşıyan A.O.Ç.’nin 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kriterleri gözetilmeden yapılmış bîr plandır, Ön-
celikle’ 5216’ sayılı Kanuna göre 23 Temmuz 2006 tarihine kadar Ankara 
kentinin 1/25000 ölçekli nazım planı yapması gerekirken, Ankara’nın gelişim 
ve stratejisini belirlemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesinin yine parça plan 
yaklaşımı ve hangi değerlerin korunduğu tartışmalı A.O.Ç. Koruma Nazım 
imar Planı kabul edilebilir bulunmamaktadır.

• Ankara Büyükşehir Belediyesi kendisi ile uzlaşmış bir plan yapmak ni-
yetinde ise Öncelikle A.O.Ç.’nin parçalanmış yapısını gerekirse kamulaştır-
ma ile bütün hale getirmeli ve ruhunu korumalıdır. A.O.Ç.’nin niçin ulusal 
peyzaj değeri statüsünde olduğunu, taşıdığı misyonu ve vizyonu ile birlikte 
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Anayasa’nın 90.maddesi gereği Ulusal Sözleşme kurallarına uygunluğunu 
ortaya koymalıdır. A.O.Ç., Türkiye Cumhuriyeti tarminin tarım ve ekonomik 
kalkınma modeli olarak en önemli kilometre taşlarından biridir. A.O.Ç., Tür-
kiye Cumhuriyeti için çağdaşlaşmanın, tekniğe yönelişin, sosyal anlayışın ve 
sonuçta bir müze yaratmanın simgesidir.

• Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu incelendiğinde; 
A.O.Ç. için plan öngörülerinin çiftliğin halihazır durumunu iyileştirmesi bek-
lenirken, A.O.Ç.’nin, adeta tamamen tarım ve ormancılık gibi kuruluş amaç-
larına uygun felsefesinin açıkça dışına çıkarıldığı görülmektedir. A.O.Ç.’nin, 
Atatürk’ün vasiyetine sadık kalınarak, kamu yararına olan işlevlerinin gelişti-
rilerek yönetileceği bir zeminde mtulmasına’ gereksinim bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, A.O.Ç.’yi rant sürecinden tamamen uzak tutacak bir “koruma pla-
nı” ivedilikle hazırlanmalıdır. Bu amaçla hazırlanacak plan, mutlaka meslek 
kuruluşları,. bilim çevreleri ve demokratik kitle örgütlerinin aktif katılımcılı-
ğına açık süreçlerde oluşturulmalıdır.

• Hazırlanacak plan ile A.O.Ç. içinde dev hayvanat bahçesi, olimpiyat 
köyü, bölge parkı ve yolların açılmasına imkân verilmemelidir. Bu tür alan 
kullanımları için öngörülen arazi IV. yetenek sınıflarında olan ve korunması 
gereken doğal miras niteliğindedir. Bu. arada.. plan ile halen çiftlik içinde 
mevcut olan yapılar ile özellikle hobi bahçesi gibi amaç dışı kullanımlar or-
tadan kaldırılmalıdır. Ayrıca koruma plan mutlaka bu zamana kadar çeşitli 
kanunlarla A.O.Ç. dışına çıkarılan ve halen özel mülkiyette bulunan arazile-
rin, üzerlerinde” mevcut işletmelerin ekonomik ömürlerim tamamlamaları 
halinde tekrar A.O.Ç.’ye kazandırmayı amaçlamalıdır. Ayrıca bu kapsamda 
koruma-kullanma dengesine ilişkin ilke ve belirlemeler ortaya koyacak bir 
master planın hazırlanması zorunludur.

• A.O.Ç.’nin yukarıda belirtilen kuruluş amacı ve Atatürk’ün vasiyeti doğ-
rultusunda katılımcı süreçlerde belirlenen ilkelerine uyarlı olacak biçimde, 
ulusal - uluslararası düzeyde açılacak bir yarışma, katılımcı ve yüksek nitelikli 
bir master planın hazırlanması için uygun bir zemin sağlayabilir. Böyle mas-
ter plan kapsamında, yeni teknolojilerle tarımsal üretim sürdürülmeli, bit-
kisel ve hayvansal gen kaynakları ve biyo-çeşitlilik korunmalı (botanik bah-
çesi, doğal yetişme ortamları oluşturma), tarım müzesi kurulmalı, orman ve 
yeşil alanlar artırılmalı, doğa ve çevreyle uyumlu su ortamları, kır kahveleri 
ve seyir tepeleri ile spor tesisleri yaratılmalı, mevcut hayvanat bahçesinin 
geliştirilmesi yarımda, doğal yaşama uygun olacak biçimde, hayvanların ser-
best, insanların denetimli alanlarda gözlemci konumunda bulunacağı alanlar 
organize edilebilmeli, A.O.Ç. içinde bir kültür ve tanıtım ortamı yaratılmalı ve 
bu kapsamda, Atatürk ve Bağımsızlık Savaşım tanıtan ve genç kuşaklara bilgi 
aktaran ortamlar çağdaş biçimde kurgulanmak ve ayrıca tiyatro, sinema, sa-
nat galerileri ve kütüphaneler, ülkenin folklorik, otantik, kültürel değerlerini 
tanıtan açık ve kapalı ortamlar oluşturulabiimelidir.
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Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü

Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ilişkin Görüşü

08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire 
5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun”un Ek 1 maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Ata-
türk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının uygun görüşü ile Ankara. Büyükşehir Belediyesinin ilgili mer’i 
mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma ama’çli”imar-.planı 
ve bunlara uygun her türlü imar’planlarım yapmaya ve yaptırmaya yetkili 
olduğu, öngörülmüştür” hükmü uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığınca Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 
ölçekli Üst Ölçek Nazım Planı ve 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planıma ilişkin oluşturulan bölüm görüşümüz aşağıdaki şekildedir:

A.O.Ç. Alanı İçin Oluşturulması Öngörülen Vizyon

Atatürk’ün mirası olan ve içerdiği tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle ge-
lecek kuşaklara aktarılarak yaşatılması gereken Atatürk Orman ÇiftHği’nin; 
Ankara açık ve yeşil alan sisteminin omurgası olarak Ankara kenti kimliğine 
destek vermesi ve bütün kentliler tarafından sahiplenilerek, kullanılarak ko-
runması ve doğal değerlerinin geliştirilmesi.

Planlama Sürecine İlişkin Görüşler

• 1. derece doğal sit alanlarında kullanım kararları çok kısıtlı olduğundan, 
A.O.Ç. Nazım İmar Planında getirilen kararların uygulanabilirliği konusunda 
endişeler oluşmuştur. Alan üzerinde önerilen işlevlerin uygulanabilmesi Tu-
rizm ve Kültür Bakanlığımın 1.Derece Doğal Sitlere ilişkin ilke kararma aykırı-
dır.

• A.O.Ç. Nazım İmar Planı taslağının tartışılması için düzenlenen top-
lantıların bilgilendirilmesi, kamuoyuna duyurulmasının yetersiz olduğu ve 
geniş- katılımın sağlanamadığı düşünülmektedir. Toplantılar sonucu alman 
kararların geri dönümü, kamuoyuna yansıtılması ve süreci nasıl etkileyeceği 
belirsizlik taşımaktadır.

A.O.Ç. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına İlişkin Görüşler

• Planın nasıl elde edildiğini ortaya koyacak kent bütünü ve alan içindeki 
yapılaşmış alanlara ilişkin analizler sunulmadığı için planı sağlıklı değerlen-
dirmek mümkün değildir. Arazi kullanım tablosunda sadece öneriler yer al-
makta, mevcut duruma ilişkin bilgilendirme’ yapılamamaktadır. Karşılaştırma 
yapmak açısından mevcut ve önerinin bir arada verilmesi’ gerekmektedir.

• Halen A.O.Ç. alanında bulunan ruhsatsız yapılaşmanın envanteri çıkarıl-
malı, bu tahsislerin çiftlik alanma tekrar kazandırılması için gerekli müdaha-
lelerde bulunulması, plan ve programların yapılması gerekmektedir.
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• Plan raporunun bilimsel kriterlere uygun olarak hazırlanmadığı tespit 
edilmiştir.

• 2. plan notunda yapılaşma koşullan planda belirsizdir ve bu koşulların 
alt ölçekli planlara bırakılmaması gerekmektedir.

• Gösterim anahtarı ve plan notunda bir işlevin altında çok farklı işlevler 
önerilmesi A.O.Ç.’nin sürdürülebilirliği konusunda endişeler yaratmaktadır.

• Getirdiği yapılaşma koşulları nedeni ile Olimpiyat Köyü, kentsel ve böl-
gesel spor kompleksi, sosyal spor tesisleri alanları 1. derece doğal sit alanı 
içinde uygun kullanımlar değildir.

• Hayvanat bahçesi olarak düşünülen alan bu kullanım için oldukça bü-
yüktür. Kentin ortasında kalmış, bir alanın safari park olarak geliştirilmesi 
de düşünülemez. Bu gibi alanların kent dışında yer alması gerekmektedir. 
Bu alan görsel yeşil ve doğal peyzaj alam olarak korunmalı ve varsa varolan 
tarımsal üretimi devam ettirilmelidir.

• Ulaşım konusunda üst ölçek ve alt ölçek kararlar birbirini tutmamakta-
dır. 1/10000 ölçekli planda, üretim alanı içinden geçen 35 m’lik yol, 1/25000 
ölçekli planda bulunmamaktadır. Bu yol için önerilen pahalı viyadük çözüm-
leri ekonomik ve ekolojik anlamda da uygun değildir.

• Planda üretim alam olarak belirtilen alanın tarımsal üretim alanı olarak 
korunmadığı saptanmıştır,

• Gösterim anahtarında ifade edilen kullanımların ayrıntıda içeriği belir-
sizdir. Bölge parkı, üretim alanı vb. alanların ne tür işlevleri ve hangi yapılaş-
ma koşullarını’ içerdiği anlaşılamamaktadır.

• Uzun dönemde kaldırılacak alanlar oransal olarak büyük alan kaplanala-
rına rağmen bu alanlara gelecekte hangi fonksiyonların getirileceği belirsiz-
dir. Planda kaldırılacak alanlar hakkında kullanım karan ve etap lama getiril-
memektedir.

Planda Olmayan, Bölüm Tarafından Geliştirilen Öneriler

• Tüm A.O.Ç. alam 3 parça halinde düşünüldüğünde batıdan doğuya doğ-
ru kullanım yoğunluklarının giderek azaltılması ve en doğuda alanın tarımsal 
kullanımlarla tanımlanması

• Tarımsal Ar-Ge alanlarının üretim alanı ve bölge parkı olarak Önerilen 
alanda yer seçimi

• A.O.Ç. Sit sınırı dışmda kalmasına rağmen, eski A.O.Ç. alanına dahil olan 
Güvercinlik havaalanının geri kazanılarak açık alan yeşil sistemi içine katılması

• Kentsel ulaşım ağma entegre edilecek biçimde bisiklet ve yaya yolu ağı 
oluşturulması

• Ankara Ana Ulaşım-Planı ile entegre bir yaklaşım içinde olunması, Anka-
ra ulaşım planının plan ile birlikte sunulması.
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Bilirkişi Notu 13:

Ankara ve Gazi Üniversitelerinin görüşleri çok kapsamlı ve ayrıntılı bir plan 
çalışması yapılmış olması gerektiğini göstermektedir. Dile getirilmiş olan en 
önemli konu da A.O.Ç. arazilerinde tarımsal etkinliklerin sürdürülmesi ge-
rektiği yönündedir. Bu görüşün dayanağı hem arazinin nitelikleri hem de bu 
niteliklerin doğal ve tarihi sit kararı bağlamında tescilli olmasıdır. Kurulumuz 
bu görüşlere katılmaktadır. Ayrıca her iki üniversitenin de davalı planların 
bütünlük içermediğine ilişkin görüşü dikkat çekicidir.

11. Davanın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Bağla-
mında İrdelemesi

03.07.2005 günü kabul edilen Yasanın ilgili kurum ve kuruluşlara yüklediği 
görevler dikkat çekicidir. Bu amaçla yasanın ilgili maddelerini anımsatmak is-
teriz:

Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası

MADDE 4. — Devletin hüküm ve msânum-’amnd’a Ve Hazinenin özel mül-
kiyetinde olan araziler ilâ kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan 
arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, 
endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya 
geçici olarak engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanunun ön-
gördüğü tedbirleri almakla yükümlüdür.

Arazi kullanım plânlarının yapılması

MADDE 10. —Arazi kullanım plânları ile ülkesel ve bölgesel plânlamalara 
temel oluşturan ve diğer fizikî plânlamalara veri teşkil eden; su potansiyeli, 
toprak veritabanı ve haritaları esas alınarak çevre öncelikli sürdürülebilir kal-
kınma ilkesi doğrultusunda toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve diğer arazi 
özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım şekilleri belirlenir. 

Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan arazi kullanım plânlarında; 
yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera arazileri, orman arazi-
leri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik 
amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. Bakanlık, 
arazi kullanım plânlarının hazırlanmasını ihtiyaca göre valiliklere devredebilir.

Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili kanun hükümle-
ri saklı kalmak kaydı ile arazi kullanım plânlarında yer verilen kullanım şekil-
leri, ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından 
değerlendirilir.

Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, arazi kul-
lanım plânlarında belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.

Arazi kullanım plânının hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tara-
fından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
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Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı

MADDE 13. — Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri 
ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, 
alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

d) Bakanlıklarca kamu yaran kararı alınmış plân ve yatırımlar,

İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine 
uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün. arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım 
arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak komma projelerine uyulması 
kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan mik-
tarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır.

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetle-
rini çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve ken-
dilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle 
yükümlüdürler.

Şekil 9
Atatürk Orman Çiftliği Arazileri Kullanma Kabiliyet Sınıfları
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Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık 
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımına dair uygulamaların 
usûl ve esasları tüzükle düzenlenir.

Şekil 9’dan izlenebileceği gibi, A.O.Ç. arazileri bir dizi değişik arazi kullanım 
kabiliyeti sınıfına sahiptir. Bu durum tarımsal araştırma ve geliştirme için el-
verişli bir ortam sağlamaktadır. Öte yandan, dava konusu planlarda A.O.Ç. 
arazilerinin yalnız ve en doğusunda kalan alanda (bkz. Şekil 12 Ek-l’de) tarım-
sal üretim işlevlerinin sürdürüldüğü görülmektedir. Oysa, bu bölgede sınıfla-
ması yapılan arazi kullanım kabiliyetleri A.O.Ç.’nin diğer yerlerinde de vardır. 
Yani, plan yapılırken bu durum da göz ardı edilmiş, A.O.Ç.’nin çeşitlilik sunan 
arazi değerleri dikkate alınmamıştır. Kuşkusuz, yukarıda bazı maddelerini ak-
tardığımız 5403 sayılı yasa ilgili kurum ve kuruluşlara, A.O.Ç.’nin farklı ara-
zi kullanım kabiliyetlerinden doğan tarımsal sığa ve olanaklarım ve tarımsal 
alanları koruma yükümlülüğü getirmektedir.

Bilirkişi Notu 14:

Bu bağlamda dava konusu planların, 5403. sayılı yasanın emrettiği biçimde, 
A.O.Ç.’nin tarımsal alanlarının korunması yönünde herhangi bir öngörüsü ol-
madığı anlaşılmaktadır. Aksine, yasaya aykırı olarak, tarımsal alanlar, tarım 
dışı işlevlere ayrılmıştır.

11. Davanın ve A.O.Ç.’nin Ankara Kenti Peyzaj Değerleri Bakımından İrdele-
mesi

A.O.Ç.’nin Ankara’nın peyzajı açısından da önemi vurgulanmalıdır. Günümüz-
de peyzaj sözcüğü park kavramı ile özdeşleşmiştir. Park, doğanın çeşitli biçim-
lerde kent içindeki temsilidir. Fransızca “pare” sözcüğünden türetilmiştir ve 
ilk olarak aristokrasi tarafından avlanma amacıyla yaban hayatı için kapatılan 
bölge anlamında kullanılmıştır (Botkin, D.B. & Keller, E.A. (1995); Environ-
mental Science, Earth as a Living Planet, John Wiley & Sons, USA). Modern 
dünyanın-ilk kamuya açık parkı olan Victoria Parkı 1842’ yılında İngiltere’de 
kurulmuştur. O zamandan başlayarak batı toplumunda, farklı dönemlerdeki 
sosyal yapılar parka farklı anlamlar yüklemiş, değişimler peyzaj anlayışına da 
yansımıştır.

Dilimizde peyzaj olarak kullandığımız Fransızca kökenli bu sözcüğün (kavra-
mın) doğrudan çevirişi (Paysage: I. Görünüm, manzara. 2. Açıkhava resmi; 
Landscape: Kır manzarası, Landschaft: l. Doğal özelliği olan bir coğrafi bölge, 
2. Açık arazi, 3. Doğa tasviri) konunun özellikle doğal çevre ile olan ilgisini or-
taya koymakta,, ansiklopedik tanımı ise bu görüşü, insan kültürünün de katkı-
larım ekleyerek pekiştirmektedir. “Gözün tek bakışta buluştuğu fizyografik ve 
kültürel (insan yapısı) olayların bütünü” olarak tanımlanan peyzaj, “çoklukla 
dış mekândaki manzaraya gönderme yapar ve özellikle tarlalar, ormanlar, su, 
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dağlar ya da bunların bileşimi gibi doğal çevre manzarasına uygulanır”.

Kavramın doğa ile olan ilgisinin yanı sıra, doğa’nın temsili olan manzara re-
simleriyle de özdeşleştiği görülmektedir. Peyzajın karşılığı olarak Türkçe’de 
Görey sözcüğü kullanılmış (Keleş, R. (1980); Kentbilim Terimleri. Sözlüğü, Türk 
Dil Kurumu Yayınları, Ankara) ve “Bir yerleşim yerinin doğal güzellikleri ve kır-
sal nitelikleri” olarak tammlanmıştır, Laurie’ye (Laurie, M., (1975); An Intro-
duction to Landscape Architecture, American Elsevier Publishing Co) göre ise 
“arazi (land), fîzyografık ve çevresel özellikler olarak algılandığında ve bunlar 
üzerindeki insan etkisi dikkate alındığında peyzaj olarak tanımlanmaktadır”.

Tarihsel olarak gerek batı, gerek doğu toplumlarında, doğanın kent içindeki 
yansımaları daha kısıtlı bahçe kavramıyla özdeşleşmiş, zamana, fiziksel coğ-
rafyanın verilerine ve toplumların kültürlerine göre de bahçe biçimlenmiştir. 
İklim, bitki türleri, su öğesinin varlığı ve kültürün verilerine bağlı olarak doğa 
yorumlanmış, kimi durumlarda taklit edilmiş (Avrupa ekolü), kimi durumlar-
da benzeşim (simülasyon) yapılarak doğanın modelleri kurgulanmış (Uzak-
doğu ekolü), peyzajın doğallığın bir uzantısı mı, yoksa yapay, insan ürünü mü 
olduğu da tartışılmıştır.

Aristokrasinin ürettiği park kavramı doğanın bir temsilidir ve biçimsel saray 
bahçeleri ile av parklarına indirgenmiştir. 19. yüzyılda ise gerek Amerika’da, 
gerek Avrupa’da sanayi kentinin yarattığı sağlık sorunları, orta sınıfları belirli 
önlemler almaya zorlamış, planlamada “kamu sağlığı yasaları” kentsel biçimi 
belirlerken, doğayı kentin içine alma çabaları kentsel park uygulamasını do-
ğurmuştur. Aynı süreci yaşayan Amerika’da park tasarımları için dört farklı 
modelden söz eden Cranz (Cranz, G. (1991); Four-Models of Municipal Park 
Design in the United States, Denatured Visions. Landscape and Culture m the 
Twentieth Century, Eds: S.Wrede & W.H.Adams, The Museum of Modern Art 
New York), özellikle orta sınıfların boş zamanları için üretilen bu tür parkların 
peyzaj tasarımında, eğrisel biçimler ile kırsal çayırlara öykünen alanların ha-
kim olduğunu vurgulamıştır.

1. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında, kapitalist dünya, yaşadığı buhranı 
aşmak için “toplu tüketim” modelini geliştirmiştir. Bu dönemdeki park 
anlayışında doğanın temsil edildiği park anlayışının yerine, oyun ve spora 
yönelik donanıma önem veren bir yaklaşımın hakim olduğunu ifade et-
mektedir.

2. 1960’lara kadar süren dönemde ise refah devleti görev yapmaktadır. Orta 
sınıf güçlenmiş, kent mekânında kendi hakimiyetini kurmayan başlanmış-
tır. Yapay yeşillikler içinde yaşayan orta sınıf için kentin merkezindeki park 
önemini yitirmiştir. Dolayısıyla, bu dönem park anlayışında dinlence işlevi 
hakimdir ve geleneksel olarak yeşillikle özdeşleşen kentsel park kavramı 
terkedilmiştir. Bu nedenle parklarla ilgili yönetimler için, dinlence amacıyla 
çok sayıda insanı kendine çeken çevreler öne çıkmıştır.
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3. 1960’larda ise manzara anlamına gelen scape sözcüğünü kent ile 
ilişkilendirmiş ve townscape yani kentsel peyzaj, (kent manzarası ya da 
kentin görünümü) üretilmiştir. Yapılar, yollar, meydanlar, heykeller, 
merdivenler, siluet gibi çok sayıda nesnenin bir araya geliş biçimleri kentsel 
peyzajı oluşturmaktadır. Bu anlayış içinde kent içindeki kır (bitki örtüsü, su 
gibi doğal öğeler) da kentsel peyzajın parçasıdır. Aynı öğelerin hem park 
peyzajının, hem de kentsel peyzajın parçaları olarak algılanması, kentin 
yeşil alanlarının, yapılar, sokakla; ve meydanlar’ ile ilişkilerinin araştırılması 
sonucunu doğurmuş, doğarım temsili olan park peyzajı (doğanın tasviri) 
ile kentin temsili olan kentsel peyzaj (kentin öğelerinin tasviri) arasındaki 
bağlar bir temel gerilim olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde park, kentin 
ürettiği kötülüklere karşı bir panzehir olarak gelişmiş, daha sonra kentin 
yeniden biçimlenmesinde bir öğe olarak kullanılmıştır. Bir dinlence öğesi 
olarak ele alındığında ise, kent bir makinedir ve park bu makinenin yalnızca 
bir işlevidir.

4. 1970’lerden başlayarak günümüze kadar uzanan dönemde gelişen park an-
layışı bir sosyal reform olarak görülmektedir, artık dinlence işlevinin önemini 
yitirdiğinden söz edilmekte, her hangi bir mekânın bize verebileceği dinlence 
deneyiminin ön plana çıktığı ifade edilmektedir. Burada bir konuya daha de-
ğinmek gerekir. Türkçe’ye dinlence (rekreasyon) olarak çevirdiğimiz recreati-
on sözcüğü bireyin kendini düşünsel-olarak yeniden yaratması anlamına gel-
mektedir. Bu bağlamda, planlamada yeşil alan standartları değil, mekânların 
bize verebileceği deneyim zenginliği öne çıkmaktadır. Kentlerin merkezî 
alanlarının yeniden önem kazandığı, kentsel peyzajın tartışıldığı bu dönemde, 
peyzajın belirlenmiş dinlence işlevleri için değil, insanın hayal gücünü artıran 
soyutlamalar, görsel deneyimlerim çoğaltan düzenlemeler ve görsel öğ-
retme “öğrenme eylemine yönelen tasarım anlayışlarım sergilemeye baş-
ladığından söz edilmektedir. Bu süreç içinde, Vilette Parkı ile temsil edilen 
yeni anlayışın bir kültür ürünü olduğu savlanmakta, “kültür parkı” değimi 
geliştirilmektedir. Bu süreçte- doğanm yeniden düzenlenmesi ve kültürel 
bağlama ilişkin algılamalar ön plana çıkmaktadır.

Batı toplumunun, park ve peyzaj anlayışındaki tarihsel gelişim ile karşılaştı-
rıldığında, İslam öncesi Türk toplumu doğa ile içice yaşamaktadır. İslam kül-
türünün yayıldığı ülkelerde ise, su kaynakları kıt doğa koşulları kendi içine 
yönelmiş bahçe kavramım geliştirmiş, bahçe giderek mistik düşünce içinde 
cennet kavramı ile Özdeşleşmiştir.

Türk bahçesi alçak gönüllü ölçülerle bu evrende Cennet Bahçesinin yaratılma-
sına uğraşan yalın, ama kavramca zengin bir bahçedir. Osmanlılar ile birlikte 
peyzaj saray bahçelerinin tasarımında önem kazanmış, batılılaşma sürecinde 
ise formel klasik batı bahçe düzeni, özellikle İstanbul’da saraylar ile aristokra-
sinin köşklerinde kendini göstermiştir.

Kültür Park kavramı ise ülkemizde Cumhuriyet dönemi - ile başlayan modern-
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leşme süresinde farklı bir bağlamda kullanılmıştır. Batı ölçülerinde yeni bir 
yaşam tarzının topluma benimsetilmeye çalışıldığı bu dönemde, park doğal 
öğeleri içerdiği halde doğanın bir temsili olarak nitelendirilemez. Park, yeni 
bir kültür ortamı yaratmak için düzenlenmektedir, dolayısıyla işlevsel dinlen-
ce öğeleri ile donatılmaktadır. Modernleşme sürecinde yeni bir toplum yarat-
ma arzusu, kent parklarını, farklı kentlerimizde kültür parklarını, Ankara’da 
Gençlik Parkını, İstanbul’da Taksim Gezisi ‘ni üretmiştir.

Batı toplumunda park bayramının ve onun peyzajının, çok farklı anlamları ol-
muştur Park kimi zaman doğrudan doğanın kent içindeki temsili olmuş ve 
tek basma dolaşma, hayvan gezdirme, doğayla içi içe olma eylemlerine kucak 
açmış, kimi zaman eğlencenin, kimi zaman da dinlencenin merkezi olmuş-
tur. Ancak her durumda doğayla benzeşme ve doğal öğelere öncelik verme 
kaygısı ön planda olmuştur. Yanı sıra,/yeni, yaklaşımlar bir önce üretilenin 
yerine, geçmemiş, hepsi birbirine eklenerek kentlerin yeşil alan sistemlerini 
oluşturmuştur, Son dönemlerde adına, kültür park denilen yaklaşım ise daha 
önce değinildiği gibi işlevsellik değil, bir görsel kültür’ yaratmaya dönüktür.

Bilirkişi Notu 15:

Yoğun yapılaşma baskısı altındaki ülkemiz kentlerinde yeni yeşil alan yarat-
mak zor ve çaba gerektiren bir uğraştır. Daha önceki dönemlerden kalma 
büyük açık alanlar (ODTÜ, A.O.Ç. gibi) kamulaştırma yoluyla elde edilmiş-
tir.. Atatürk Orman Çiftliği kuruluş yıllarında çok amaçlı bir kurguya sahiptir. 
Cumhuriyetin her alandaki modernleşme çabalarının bir sonucu olan A.O.Ç., 
tarımsal üretim ve eğitimi, sınai üretimle desteklemekte, toplumun yeni-
yi arama azmini ve modern toplumu kurma çabalarım yansıtmaktadır. Bu 
bağlamda A.O.Ç., popüler kültürün bir uzantısı olarak yorumlanamaz. Davalı 
planlar ise çok büyük arazi parçalarına, her hangi bir incelmiş düşünce ve 
kültür söylemi katmadan, Hayvanat Bahçesi ve Olimpiyat Oyunları ve Spor 
Parkı diye ad koyarak, parçası olmaya çalıştığımız gelişmiş toplumun nere-
deyse bir yüzyıl önceki park kavramına bakışını yinelemeye çalışmaktadır. 
A.O.Ç. bir kültür ürünüdür ve yeniden yorumu da basit işlevselciliği aşarak 
yeni bir kültür yaratma çabası olarak algılanmalıdır.

Ek 1. Davalı Belediye Meclisi Kararı ve Planların Kurgusu

12.01.2007 gün ve 207 Sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi 
Kararı

A.O.Ç. Arazileri ve Doğal Sit Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı (Üst 
ölçek plan) ve 1/10000 nazım imar planı ve Koruma amaçlı nazım imar planları 
hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2007 gün ye 11. sayılı ra-
poru Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 5524 sayılı Atatürk Orman Çift-
liği Müdürlüğü Kuruluş Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun hü-
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kümleri çerçevesinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14.08.2006 gün ve 
8185 sayılı olurları doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ata-
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile koordineli 
olarak hazırlanan Atatürk Orman Çiftliği Arazileri ve Doğal, Sit Alanına ilişkin 
l/25000 ölçekli Nazım İmar Plan (üst ölçek plan) ve 1/10000 ölçekli Nazım 
İmar Plan ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının anılan yasanın ilgili madde-
si uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14.12.2006 gün ve 11259 sayılı ya-
zısı ile uygun görüldüğü, anılan planların Belediyemiz Meclisinin 15.12.2006 
gün ve 3229 sayılı kararıyla AKTVKB Kuruluna sevk edildiği,

Söz konusu planların 5526 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı kanun uyarın-
ca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun (AKTVKB) 
10.01.2007 gün ve 2039 sayılı kararı ile gerekli düzeltmelerle kabul edildiği,

A.O.Ç. Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile koordineli olarak İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ye gerek anılan Bakanlık tarafın-
dan gerekse Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tara-
fından gerekli düzeltmelerle uygun görülen Atatürk Orman Çiftliği Arazileri 
ve Doğal Sit Alanına ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazmı İmar Planı (üst ölçek plan) 
ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar planları-
nın 5524 sayılı kanun, 5526 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı kanun ve 5216 
sayılı yasaların ilgili maddeleri doğrultusunda “onayı”na ilişkin İmar ve Ba-
yındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Şekil 10
AOÇ’nin Kent Bütünü İçindeki Yeri



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

242

Şekil 11 
AOÇ Alanları Nazım imar Planı (1/25000)

Şekil 12 
AOÇ Alanları Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar  Planı (1/10000)
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SONUÇ

Mahkemenizce Bilirkişi olarak atandığımız, Çankaya İlçe Belediye Başkanlığı 
(2007/2123 ve 2997/905), Ankara Barosu (2007/1928), Çağdaş Başkent An-
kara Derneği (2007/2353), TMMOB bünyesindeki Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası (2007/2394), MKE 
Genel Müdürlüğü (2007/2392 ve 2007/2446), MİTAŞ Enerji ve Maden İşlet-
mesi TAŞ (2007/2330), Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (2007/2363), 
SET Çimento Sanayi A.Ş. (2007/2358), davalarda genel bir değerlendirme ya-
pılmış, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2006 gün ve 3229 sayılı 
kararı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sevk edilen ve 
AKTVKBK’nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı kararı ile değiştirilerek onayla-
nan, Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin 1/25000 ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarını kabul eden Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararı irdelenmiştir.

Kurulumuz, dava konusu planların ve adı geçen Belediye Meclisi Kararı’nın 
birçok farklı konuda planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararı ve 
üstün kamu yararına, ulusal çıkarlara, ve çeşitli yasa ve yönetmeliklere uygun 
olmadığı sonucuna varmıştır. 24.4.2008

Saygılarımızla

Doç. Dr. ...   Doç. Dr. ...   Yrd. Doç. Dr. ...
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                   T.C. 

              ANKARA 

13. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2007/1928 

KARAR NO  : 2008/1793

DAVACI    : Ankara Barosu / ANKARA

VEKİLLERİ   : Av. ………..

DAVALILAR                                     :

   1- Kültür ve Turizm Bakanlığı / ANKARA

   2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / ANKARA

   3- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı / ANKARA

VEKİLİ    : Av. ……..

DAVANIN ÖZETİ                         : Davacı tarafından, 1/25000 ölçekli Atatürk 
Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ile 1/10000 ölçekli Atatürk Orman 
Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının uygun olduğuna dair Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın 16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı işlemi ile Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı 
işlemi ve bu planların kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının; Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, şahsi malvarlığı ile ülkenin 
muhtelif yörelerinde edindiği arazileri 11.06.1937 tarihinde hazineye 
mükellefiyetle bağışladığı, başlangıçta 52000 Dekar yüzölçümlü olan Atatürk 
Orman Çiftliği’nin % 42 sinin süreç içinde çeşitli sebeplerle yitirilmiş olup, 2004 
yılsonu itibariyle yüzölçümünün 33.393 dekar olduğu, arazilerin kaybedilmesi 
ve parçalanması sebebiyle Atatürk Orman Çiftliği’nin, Atatürk’ün düşüncesine 
aykırı bir yapıya dönüştüğü, Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazisi Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.06.1992 tarih ve 2436 
sayılı kararıyla doğal ve tarihi sit alanı olarak tescil edildiği, 20.07.1992 gün ve 
3097 sayılı kararla sit sınırlarının belirlendiği, 16.11.1993 gün ve 3280 sayılı 
kararla Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili her türlü öneri ve başvurunun Atatürk 
Orman Çiftliği ile ilgili öneri başvuruların planlama süreci tamamlana kadar 
değerlendirilmeyeceğine 07.05.1998 gün ve 5742 sayılı kararla, birinci derece 
doğal ve tarihi sit olduğuna karar verildiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
14.12.2006 gün ve 11259 sayılı yazısındaki işlemde, plan taslağındaki yollar 
konusunda toprak koruma kurulunun uygun görüşünün alındığına, yollar 
ve diğer yapılar için alternatif araştırması yapıldığı ve bulunamadığına, keza 
yolların Ankara İli için yapılması kanun gereği olan, toprak koruma projelerine 
uygun bulunduğuna dair tespitler mevcut olmadığı, 5524 sayılı yasada 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde 
olimpiyat köyü ve spor alanları tesis etmek yetkisi ve görevinin verilmediği, 
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20000 Kişi seyirci kapasiteli olimpik ölçülerde bir futbol stadyumunun 200 
x 250 metre ebatlı olup 50000 metrekare (50 Dekar) yüzölçümlü araziyi 
gerektirdiği, otopark ve diğer tesisler için 50000 metrekare’nin gerektiği, 
bir olimpik futbol stadı inşası için yaklaşık olarak en az 100 dekar arazinin 
gerektiği, planda bu işler için ayrılan arazinin 5526 dekar olup 5526: 100= 
55 hesabıyla 55 adet futbol stadı ve eklentilerine yetecek kadar yerin 
bu işlere tahsis edildiği, 55 Adet futbol stadı ve eklentileri inşa edilecek 
kadar geniş bir arazinin bu işe tahsisiyle elde edilmesi beklenen gelirin ne 
olduğunu gösteren fizibilite ve öngörünün. Plan Açıklama Raporunda mevcut 
olmadığı, 3194 sayılı yasadaki genel planlama yetkisinin kullanılarak 1/25000 
ve 1/10000 ölçekli planlardaki tasarımın yapılamayacağı, tasarlanan yeni 
hayvanat bahçesinin, eskisinin yaklaşık 24 misli olduğu, kent merkezindeki 
Gençlik Parkının 230 dekar alanı olduğu dikkate alınırsa, yeni hayvanat 
bahçesi 33 adet Gençlik Parkı kadar veya 24 adet eski hayvanat bahçesi kadar 
yüzölçümlü olduğu, buradan Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendisine 
5524 sayılı yasa ile tanınan planlama yetkisini yanlış yere kendi lehine ve 
makul olmayan ölçüde kullandığının görüldüğü, yeni hayvanat bahçesi ile 
ilgili tasarımın, bu alanda yeni binaları, kalıcı tesis ve yapıları gerektirdiği, 
oysa mutlak tarım arazisi niteliğindeki arazide inşaat yapılmasının Koruma 
Yüksek Kurulunun ilke kararlarına aykırı olduğu, 7633 Dekar yüzölçümlü 
hayvanat bahçesinin inşa, maliyet bedeli ile işletilmesinden elde edileceği 
umulan getirişinin ne olacağını gösterir fizibilitenin, plan açıklama raporunda 
mevcut olmadığı, 7633 Dekar alanlı hayvanat bahçesinde dış sınır güvenliğinin 
nasıl sağlanacağı, içerideki güvenlik önlemlerinin neler olacağı ve bunların 
hiç değilse kavramsal olarak tanımlanmasına, maliyet hesaplarına plan 
açıklama raporunda yer verilmediği, Plan açıklama raporlarından birisinin 
hiç askıya çıkartılmadığı, diğerin ise eksik süreyle askıya çıkartıldığı, Atatürk 
Orman Çiftliğinin, Türk Ulusunun kurtuluş savaşı sonrasında Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde yürüttüğü kalkınma hamlesi içinde tarım sektöründe 
neler yaptığını gösteren maddi tarih varlığı olduğu, bu sebeple korunup, 
gelecek nesillere tarihi belge niteliği kaybedilmeksizin, kaybettirilmeksizin 
intikal ettirilecek değerlerimizden olduğu, bilerek veya bilmeden bu değerin 
hukuki tanımıyla aşırı, hor ve kötü kullanımı suretiyle yok edilmesi riskinin 
bulunduğu, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin dava konusu işlemler ve bunlar 
çerçevesinde hazırlanan planlarda öngörüldüğü gibi kullanılması halinde, 
sürdürülebilir canlandırmalı korumayı gerçekleştirebile ceğini gösteren 
araştırma ve verinin mevcut olmadığı, planların bu haliyle varsayımlardan 
ibaret olduğu, bu planların uygulandıklarında Atatürk Orman Çiftliği’nin 
tarihi-kültürel varlığının yeni olarak neyi, nasıl kazanacağı; neyin nasıl 
canlandırılacağı ve neyin nasıl korunacağının belli olmadığı, bu planlar 
uygulandığında; tüm arazinin kaybedilebileceği, böylece fiziki varlığının son 
bulabileceği, ekonomik ve sosyal varlığının kaybedilebileceği, böylece manevi 
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varlığının son bulabileceği, zarar ettiği gerekçesiyle işletmesinin tasfiye edilip, 
mevcutlarının hazineye intikal ettirilebileceği, bu tarihi ve kültürel değerin, 
kaybedilmiş olabileceği, bu nedenlerle mevcut idari işlemler ve planların, 
Atatürk Orman Çiftliği arazilerini koruyamayacakları, planlar ve işlemlerin 
koruma konusunda kısmen yetki, sebep, şekil ve maksat unsurları itibariyle 
hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile 5524 sayılı Kanunun tamamının 
Anayasaya aykırı olduğundan bahisle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne 
gönderilmesi istenilmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN
SAVUNMASININ ÖZETİ                            : Dava konusu alanın, Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.06.1992 gün ve 2436 sayılı kararı ile 
sit alanı olarak ilan edildiği; yine aynı Kurulun 16.11.1993 gün ve 3280 sayılı 
kararı ile Atatürk Orman Çiftliği’nin 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olarak 
belirlendiği, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
22.07.2005 gün ve 756 sayılı kararı ile de bu sınırları kapsayan bir Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğinin bildirildiği, 5524 sayılı Kanun uya-
rınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Atatürk Orman Çiftliği alan-
larıyla ilgili olarak 1/25000 ölçekli Üst Ölçek Nazım Plan ile 1/10000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlandığı, hazırlanan 1/25000 ölçekli Üst 
Ölçek Plan ile 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı üzerinde yapı-
lan düzeltmelerle uygun bulunduğu, hazırlanan bu planların uygulamaya yö-
nelik olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı niteliğinde olmadığı, bu alanların 
etaplar halinde 1/5000 ölçekli Nazım Planları ve Uygulama İmar Planlarının 
hazırlanmasının gerektiği, ancak henüz bu aşamayagelinmediği, üst ölçekte 
getirilen bazı plan kararlarının anlaşılır olmadığı hususunun, planlama ilkele-
ri açısından alt ölçekli planlarla çözüme getirilecek bir konu olduğu, tüm bu 
alanların kendilerine özgü özel projeler ile Atatürk Orman Çiftliğinin işlevine 
uygun alanlar haline getirilmeleri yönünde bir plan kararının alındığı, topog-
rafik ve doğal açıdan çok fazla özellik gösteren bir alan olduğu tartışılabilecek 
olan Atatürk Orman Çiftliği alanının hazırlanan bu planların uygulanması ha-
linde daha çok yeşil alana sahip olacağı, doğal güzelliklerinin artacağı, spor ve 
rekreasyonel amaçlı olarak kullanılacağı, halen hiç kullanılmaması nedeniyle 
canlılığı olmayan, altyapının eksikliği nedeniyle ulaşımın zor olduğu alanların 
hazırlanan imar planları ile ekonomik olarak canlandırılmasının ve korunması 
sağlanacağı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek dava-
nın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ
SAVUNMASININ ÖZETİ                        :   Ankara   Büyükşehir   Belediyesi   tara-
fından   hazırlanan 1/25000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım Planı 
(Üst Ölçekli) ve 1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar 
Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, istenen düzenlemeler ve değişiklik-
lerin göz önünde bulundurulması ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
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ruma Bölge Kurulunun da uygun görüşünün alınması koşuluyla, 21.06.2006 
tarih ve 5524 sayılı Kanun ile değişik 5659 sayılı Kanunun EK.l. maddesinin 
1. fıkrası uyarınca Bakanlığın 14.12.2006 tarih ve M.2006.400/11259 sayılı 
yazısı ile uygun bulunduğu, dava konusu işlemle AOÇ arazilerinin kamu yara-
rına uygun olarak değerlendirilmesinin amaçlandığı, AOÇ’nin kurulduğu ta-
rihlerde kentin dışında iken giderek yerleşim alanı içinde kaldığı ve başka kul-
lanımlara dönüşmesi yönündeki eğilimlerin ağırlık kazandığı, planda; temel 
olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait mevcut idari, ticari ve sosyal 
tesisler ile üretim alanlarının korunduğu, diğer alanlarda ise rekreasyon işlev-
lerine yönelik kullanımların düzenlendiği, topografik ve doğal açıdan çok fazla 
özellik gösteren bir alan olduğu tartışılabilecek olan Atatürk Orman Çiftliği 
alanının hazırlanan bu planların uygulanması halinde daha çok yeşil alana sa-
hip olacağı, doğal güzelliklerinin artacağı, spor ve rekreasyonel amaçlı olarak 
kullanılacağı, halen hiç kullanılmaması nedeniyle canlılığı olmayan, altyapının 
eksikliği nedeniyle ulaşımın zor olduğu alanların hazırlanan imar planları ile 
ekonomik olarak canlandırılmasının ve korunması sağlanacağı, dava konusu 
işlemlerde ve planlarda hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın 
reddi gerektiği savunulmaktadır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN
SAVUNMASININ ÖZETİ                                 :  Ankara Metropoliten Alanı kentsel 
gelişme ilkelerine uygun olarak, Atatürk Orman Çiftliği alanını koşullarına göre 
rekreasyon amaçlı açık ve yeşil alan kullanımına dönüştürmek ve kentin imar 
planıyla bütünleşmesini sağlamak üzere, öncelikle 1/25000 ölçekli Üst Ölçek 
Nazım Plan ve 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlandığı, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinin açık ve yeşil alan potansiyelinin, Atatürk’ün 
bağışı doğrultusunda modern tarım tekniklerinin araştırıldığı, geliştirildiği ve 
uygulandığı “modern tarım alanları” ile halkın eğlenmesi ve dinlenmesi için 
“rekreasyon İşlevlerime yönelik olarak değerlendirilmesinin amaçlandığı, 
planın, alt ölçekte î/1000 uygulama imar planları ve kentsel tasarım projele-
rini yönlendirmesi açısından mekânsal işlev/kullanım ve ulaşım bağlantıları 
ile ilgili ana kararları içeren kavramsal tasarım veya fikir projesi bağlamında 
temel “çerçeve plan” niteliğinde ele alındığı, planda temel olarak Atatürk Or-
man Çiftliği Müdürlüğüne ait mevcut idari, ticari ve sosyal tesisler ile tarımsal 
üretim alanları korunduğu, diğer alanlarda ise rekreasyon işlevlerine yönelik 
öneri kullanımları düzenlendiği, metropoliten alan kentsel ulaşım sistemini 
oluşturan ana trafik yolları ile raylı toplu taşım ağının plana işlendiği, Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün mevcut yapısının, ekonomik bir işletme olarak 
nostaljik ürünlerinin (dondurma, süt ve süt ürünleri, meyve suyu) üretim ve 
ticaretinin sürdürülmesinin yanı sıra, Atatürk’ün bağış mektubundaki öngö-
rüleri doğrultusunda kuruluş yasasında öngörülen görev ve yetkilerle birlikte, 
ülkedeki tarım arazilerinin, ovaların etkin ve verimli kullanılması, modern ta-
rım tekniklerinin araştırılması ve uygulamasına yönelik bir Tarımsal Araştırma 
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ve Geliştirme (AR-GE) Kurumsal yapısı ile Koruma Amaçlı İmar Planında öne-
rilen aktif ve pasif rekreasyon alanlarının uygulanması, bakımı, denetimi ve 
işletilmesi amacıyla da uzmanlaşmış bir yapıya dönüştürülmesinin hedeflen-
diği, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından çeşitli kurum ve kuruluş-
lara ağaçlandırılmak üzere tahsis edilmiş alanların korunması gerektiğinden, 
kesin sınırları alt ölçekli (1/5000 ve/veya 1/1000) imar planlarında belirlene-
cek olan bu alanın yaklaşık 1/3 ‘ü kadar büyüklükteki bir alanda, halen kuru 
tarım yapılan ancak tarımsal verimi ve toprak kabiliyet sınıfı düşük olan, yapı-
lan hafriyatlar ve toprak alımı/dökümü neticesinde doğal yapısı tahrip olmuş, 
yer yer ağaçlık ve fidanlık bitki örtüsünün bulunduğu kabaca Çimento Fabri-
kasının güneyindeki alan görsel ve doğal peyzaj özellikleri korunmak suretiyle 
yeni ve modern bir hayvanat bahçesi alanı olarak düzenleneceği, bu tür alan-
lara ölçeğin gerektirdiği içerik ve nitelikle plan kararları getirildiği ve ayrıntılı 
mekânsal kullanım ve yapılaşmaya ilişkin koşulların alt ölçekte belirleneceği, 
bu nedenle Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ait 1/25000 ölçekli Üst Ölçek 
Nazım Planı ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına, İmar ile 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatlarına uygun olarak hazırlandığı 
öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 13. İdare Mahkemesi’nce, duruşma için önceden bildi-
rilen 28.11.2008 günü davacı vekili Av. ….’nın, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nı temsilen Av. …..’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’m temsilen Hu-
kuk Müşaviri …….’nin ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı temsilen Hukuk Müşa-
viri ………’nin geldikleri görülerek açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne 
göre söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası ince-
lenerek işin gereği görüşüldü;

Davacının Anayasaya aykırılık iddiası yerinde görülmeyerek uyuşmazlığın 
esasına geçildi: Dava; davacı tarafından, 1/25000 ölçekli Atatürk Orman 
Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ile 1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının uygun olduğuna dair Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı’nın 16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı işlemi ile Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı 
işlemi ve bu planların kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun Ek 1. mad-
desinde, Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili 
mer’i mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar pla-
nı ve bunlara uygun her türlü imar planlarım yapmaya ve yaptırmaya yetkili 
olduğu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar üçüncü şahıslarla Atatürk 
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Orman Çiftliği arasındaki hukukî ihtilafların çözümü için imar planlarının uy-
gulanmasında sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan Atatürk 
Orman Çiftliğine ait arazilerin, imar uygulamalarında bütünlük sağlanması 
açısından mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına sebe-
biyet vermemek kaydıyla, hukukî ihtilafların olduğu plan bölgesindeki ada ve 
parsellerde toplanabileceği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımın uygun görüşü 
ile imar planlarına uygun olmak şartı ile yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve 
raylı toplu taşım araçları, yer altı tünelleri ve yer altı hizmetleri için gerekli 
arazi ile dere ıslahı yapılması planlanan araziler üzerinde, kamu yaran ve hiz-
metin gerekleri dikkate alınmak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir 
Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edileceği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımın 
uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin onaylı imar planlarında 
görülen hayvanat bahçesi 10 yılı aşmamak üzere herhangi bir şekilde Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ve Atatürk Orman Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve 
yükümlülük getirmemesi kaydı ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilebileceği, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımın uygun görüşü üzerine Hayvanat Bahçesi içerisindeki işletmele-
rin tahsis amacına uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü şa-
hıslara kiraya verilebileceği, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen arazilerin, 
Büyükşehir Belediyesince hiçbir şekilde maddede belirtilen amaçlar dışında 
kullanılamayacağı, yukarıdaki fıkralarda belirtilen amaca aykırı kullanımlara 
teşebbüsün ve/veya kullanımın tespiti halinde bu arazilerin intifa ve/veya 
işletme hakkının Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne derhal iade edileceği, 
Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı-
laşmanın yapılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge 
veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine var-
sa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının, genel kullanış 
biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları-
nı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve 
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi 
hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün 
olan plan, uygulama imar planı ise; tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa 
kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve 
çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygu-
lama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etapları-
nı ve diğer bilgileri ayrıntılıları ile gösteren plan olarak tanımlanmıştır.

Nazım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere iki aşamadan oluşan 
imar planları; belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, 
sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen 
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ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel 
özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel 
yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle be-
lirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama 
ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan bir belge niteliğindedirler.

Dosyanın incelenmesinden; 5524 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ku-
ruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla 5659 sayılı Kanuna ek-
lenen Ek 1. maddenin birinci fıkrasında öngörülen “24.3.1950 tarihli ve 5659 
sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu hükümleri uyarınca, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulu-
nan arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığının uygun görüşü ile An-
kara Büyükşehir Belediyesi ilgili mer’i mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli 
plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını 
yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir” hükmü doğrultusunda Atatürk Orman Çift-
liği alanlarına ait 1/25000 ölçekli üst ölçek Nazım Planı ve 1/10000 ölçekli Na-
zım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının hazırlandığı, hazırlanan 
planların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 14.12.2006 günlü, 11259 sayılı yazısı 
ile uygun görüldüğü, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Ku-
rulunun 10.01.2007 günlü, 2039 sayılı kararı ile plan notlarında düzeltmeler 
yapıldığı, planların Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 günlü, 
207 sayılı kararı ile onaylandığı, söz konusu planların 02.02.2007-04.03.2007 
tarihleri arasındaki askıya çıkarıldığı, ilan süresinde plana yapılan itirazların 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 günlü, 807 sayılı kararı ile 
reddedildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünün teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle 10.01.2008 
tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, bilirkişi olarak seçi-
len Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü öğretim üyeleri Doç. 
Dr. …………….., Doç. Dr. …………… ve Yrd. Doç. Dr. ……………… tarafından düzen-
lenerek 05.05.2008 tarihinde Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda 
özetle; “02.06.1992 gün ve 2436 Sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu Kararının eki olan paftada koruma alanı ve sınırlarının belir-
lendiği, buna karşın davanın konusunu oluşturan planlarda bu Korunma Ala-
nının dikkate alınmadığı, bu alanın içinde yer alan bölgede değişik kullanımla-
rın önerildiği, alanın en büyük bölümünü oluşturan Hayvanat Bahçesi ile 
Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı’nın bu alanda yapılamayacağı, yapılması du-
rumunda her iki kullanımın kalıcı yapılar ve kendilerine özgü alt yapıları içere-
ceği, Atatürk Orman Çiftliğinin 1. derece Doğal ve Tarihi Sit olarak tescil edil-
diği, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulumun 
05.11.1999 günlü, 659 sayılı ilke kararına göre; “önceden süregelen tarımsal 
faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceği, bu amaç dışında kesin-
likle kullanılamayacağı” hükme bağlanmış iken davalı planlar ile Atatürk Or-
man Çiftliği’nin dava konusu alanlardaki tarımsal faaliyeti kısıtlandığı, yalnız-
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ca çok küçük bir alana indirgendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
büyük olaylara sahne olmuş Atatürk Orman Çiftliği’nin, taşınmaz kültür ve 
tabiat varlığı olduğu ve 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olarak belirlendiği, 
Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumun 10.01.2007 
gün ve 2039 sayılı kararının, bu davanın konusunu oluşturan Atatürk Orman 
Çiftliğine ilişkin 1/25000 ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planlarını kabul eden Ankara Büyükşehir Belediye Mecli-
sinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının temelini oluşturduğu, bu karar 
ile Kurulun, Atatürk Orman Çiftliğinin 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olan 
arazilerini, Yüksek Kurulun kararlarına aykırı olarak olmaması gereken kulla-
nımlara açtığı, buradaki iki aykırı kararın Hayvanat Bahçesi ile Olimpiyat 
Oyunları ve Spor Parkı alanı olduğu, 2863 Sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunumun 6. maddesine göre Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük olaylara sahne olduğu için taşınmaz kül-
tür ve tabiat varlığı olan ve bu nedenle 1. derece doğal ve tarihi sit alanı ola-
rak belirlenen Atatürk Orman Çiftliğinin bu niteliğini yitirmesine neden olan 
bir kararın Kurul tarafından kabul edilmesinin yanlış olduğu, çeşitli dünya 
kentlerinde bulunan hayvanat bahçelerinden en büyüğünün Prag Hayvanat 
Bahçesi olduğu, alanın yüzölçümünün 45 hektar olduğu, Amerika Birleşik 
Devletlerimde bulunan metropoliten kentlerdeki en büyük hayvanat bahçe-
sinin ise, içinden Bronx Nehri geçen, New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi 
olduğu, yüzölçümünün ise 107 hektar olduğu, dava konusu planlarda öneri-
len Hayvanat Bahçesinin ise yaklaşık 8 kilometrekare olduğu, bunun da 800 
hektara karşılık geldiği, dava konusu Ankara hayvanat bahçesi ile Bronx hay-
vanat bahçesinin bir karşılaştırması yapıldığı, bu karşılaştırma dava konusu 
planlarda önerilen hayvanat bahçesinin çok büyük olduğunu gösterdiği, bü-
yüklüğün hayvanat bahçesi bir harcama kalemi olarak ele alındığında daha 
önemli olduğu, Ankara’da yapımı (uygulaması) mali kısıtlar yüzünden sıra 
bekleyen onlarca park alanı varken bu denli büyük bir hayvanat bahçesinin 
gerekçelendirmesinin olanaksız göründüğü, eğer, bu büyüklükte bir hayvanat 
bahçesinin işletmesi ve idaresi bir yük oluşturmayacaksa bunun da dava ko-
nusu plan eki raporlarda açık biçimde belirtilmesinin gerektiği, bu türden bir 
alan kullanımının işletme ve idaresinin de başlı başına bir planlama işi olduğu, 
dava konusu planda hayvanat bahçesi için ayrılan alanın safari-park biçimin-
de ele alınsa bile çok geniş olduğu, büyüklük tartışmasının asıl yönünün, işlev-
leri tarih süreci içinde belirlenmiş ve yasayla çerçevelenmiş Atatürk Orman 
Çiftliğinin bu işlevlere yönelik alan kullanımları yerine bambaşka bir alan kul-
lanımının getirilmiş olması olduğu, plan vizyonunda belirtildiği gibi Atatürk 
Orman Çiftliğinin kuruluş ilke ve amaçlarına uygun bir planlama yapılacaksa 
buradaki alan kullanımlarının tarımsal işletme ve araştırmaya yönelik olması 
gerektiği, bu büyüklükte bir hayvanat bahçesinin, hem doğal ve tarihi sit ka-
rarlarına aykırı olduğu, hem de Atatürk Orman Çiftliğinin tarihsel işlevlerini 
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sürdürmesine olanak verecek büyüklükte yüzölçümü bırakmadığı, Atatürk 
Orman Çiftliğinin kuzeyde kalan büyük parçasının dava konusu planlarda 
Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı olarak ayrıldığı, Olimpiyat Oyunları ve Spor 
Parkının biri doğu-batı, öteki de güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan 
50 metre genişlikte iki ana arterle üç parçaya ayrıldığı, bu parçalardan güney-
doğuda olanı, var olan durumda da hipodrom olarak kullanıldığı, arterlerden 
biri hipodromu olimpiyat ve spor parkından ayırdığı, diğerinin de geriye kalan 
alanı ikiye böldüğü, Hipodromun Spor Parkı bağlamında düşünülmemesi du-
rumunda bile bunun doğru bir ulaşım planlaması yaklaşımı olmadığını, bu 
türden bir spor parkının yüksek hızlı trafiğe elveren arterlerle bölünmemesi, 
yaya ağırlıklı, düşük hızlı araç trafiğine olanak sağlayan bir ulaşım-dolaşım ağı 
ile düşünülmesi gerektiği, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ilke ve amaçları 
içinde tarımsal araştırma ve geliştirmenin de olduğu, bu etkinliğin geniş alan-
lar gerektirdiği, oysa dava konusu planda tarımsal araştırma ve geliştirme (ar-
ge) için ayrılan alanın çok az olduğu, Atatürk Orman Çiftliğinin elindeki arazi-
lerin farklı kullanımlar için değil, tarımsal üretim, araştırma ve geliştirme için 
ayrılmasının gerektiği, nazım İmar Planı veya diğer türdeki planlara ait lejant-
ların hiçbirinde “özel proje alanı” olarak tanımlı bir gösterim bulunmadığı, 
“özel proje alanı” biçiminde bir kullanımın niteliğinin ve kapsamının açık ol-
madığı, oysa planlarda açıklığı zorunlu koşul olduğu, açıklığın önemli bir plan-
lama esası olduğu, Nazım İmar Planında da alan kullanımlarının genel kullanış 
biçimlerinin belirsizlik içermemesi gerektiği, planlar hazırlanırken nesnelliğin 
Ön planda olması gerektiği, bu nesnelliğin dayanağının da standartlar olduğu, 
özel proje alam gibi bir alan kullanımının ise nesnel dayanağının olmadığı ve 
niteliği belirsiz olduğu için herhangi bir plan türünde kullanılması kabul edile-
bilecek bir alan kullanımı türü olduğu, dava konusu planlarda, Çiftliğin kuru-
luş amacına ve ruhuna uygun olup olmadığı belli olmayan “özel proje alanı” 
gibi, kullanımlara yer verildiği gibi, yine Çiftlik alanının niteliklerine ve Çiftliğin 
amaçlarına uygunluğu açık olmayan kullanımların da öngörüldüğü, dava ko-
nusu planların belirgin bir planlama düşüncesi içermediği, alan kullanımları-
nın gelişi güzel biçimde belirlendiği, plan yapılırken Atatürk Orman Çiftliğinin 
çeşitlilik sunan arazi değerlerinin dikkate alınmadığı, Cumhuriyetin her alan-
daki modernleşme çabalarının bir sonucu olan Atatürk Orman Çiftliğinin ta-
rımsal üretim ve eğitimi, sınai üretimle desteklediği, toplumun yeniyi arama 
azmini ve modem toplumu kurma çabalarını yansıttığı, Atatürk Orman Çiftli-
ğinin popüler kültürün bir uzantısı olarak yorumlanamayacağı, davalı planla-
rın ise çok büyük arazi parçalarına, her hangi bir incelmiş düşünce ve kültür 
söylemi katılmadan, Hayvanat Bahçesi ve Olimpiyat Oyunları ve Spor Parkı 
diye ad koyarak, parçası olmaya çalıştığımız gelişmiş toplumun neredeyse bir 
yüzyıl önceki park kavramına bakışını yinelemeye çalıştığı, Atatürk Orman 
Çiftliğinin bir kültür ürünü olduğu ve yeniden yorumunun da basit işlevselcili-
ği aşarak yeni bir kültür yaratma çabası olarak algılanması gerektiği, sonuç 
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olarak dava konusu planların ve adı geçen işlemlerin birçok farklı konuda 
planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararı ve üstün kamu yararına, 
ulusal çıkarlara ve çeşitli yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığı” görüşüne 
varıldığı belirtilmektedir.

Bilirkişi raporu değerlendirildiğinde, Mahkememizce yeterli ve hükme esas 
alınabilecek nitelikte görülmüş olup, bilirkişi raporuna karşı bu konuda ileri 
sürülen itirazlar, konunun uzmanı olan bilirkişilerce hazırlanan bilirkişi rapo-
runu kusurlandıracak mahiyette görülmemiştir. Davalı Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından, Mahkememizce re’sen seçilen bilirkişilerin 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünde planlama-tasarım 
derslerinde dava konusu Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili çeşitli çalışmalara ka-
tıldıkları, daha önce düzenlenen birçok sempozyum, konferans vb etkinliklere 
katılarak görüş ve değerlendirmede bulunmuş olmaları nedeniyle bilirkişilik 
yapmaya uygun olmadıkları ileri sürülmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinin yollamada 
bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 277. maddesinde, bi-
lirkişilerin hakimler için muayyen esbaba binaen reddolunabilecekleri, ret 
talebinin hakim tarafından hadise şeklinde tetkik olunarak karar verileceği 
kuralı yer almış; 29. maddesinin 1. fıkrasında, davada iki taraftan birine nasi-
hat vermiş veya yol göstermiş olmak, 2. fıkrasında, davada iki taraftan biri” 
veya üçüncü şahıs muvacehesinde kanunen icap etmeden reyini beyan etmiş 
olmak, 3. fıkrasında, davada şahit veya ehlihibre veya hakem ve yahut hakim 
sıfatıyla dinlenmiş veya hareket etmiş olmak, 4. fıkrasında, davanın dördüncü 
dereceye kadar (bu derece dahil) civar hısımlarına ait bulunmak, 5. fıkrasın-
da, dava esnasında iki taraftan birisiyle davası veya aralarında bir düşmanlık 
bulunmak, 6. fıkrasında, umumiyetle hakimin bitaraflığından şüpheyi mucip 
esbabı mühimme bulunması halleri ret sebebi olarak gösterilmiştir. Kanunun 
35. maddesinde ise, ret isteminin, ret sebebi veya inandırıcı delil gösterile-
memesi halinde geri çevrileceği, bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte 
temyiz yoluna başvurulabileceği kuralına yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, davalı idarece, Mahkememizce re’sen seçilen bilirkişile-
rin reddine dair gösterilen sebeplerin yerinde olmadığı, bilirkişilerin reddini 
gerektirmediği sonucuna varıldığından, davalı Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın bu iddiası yerinde görülmemiştir.

Bu durumda, dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte 
değerlendirilmesinden, imar mevzuatı ile şehircilik ilkeleri ve planlama esas-
larına aykırı olduğu anlaşılan, 1/25000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları 
Nazım İmar Planı ile 1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planlarının uygun olduğuna dair Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nm 
16.12.2006 tarih ve 11259 sayılı işlemi ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 10.01.2007 tarih ve 2039 sayılı işlemi ve bu planla-
rın kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 



Ankara Barosu - Kent ve Çevre Kurulu

254

tarih ve 207 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemimi iptaline, aşağıda dökümü yapılan 
1.820,22 YTL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca tes-
pit edilen 450,00-YTL avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya 
verilmesine, artan bilirkişi ücreti ve posta ücretinin istemi halinde davacıya 
iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’da tem-
yiz yolu açık olmak üzere, 28.11.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan    Üye      Üye

  ………                ………..      …………




