KİT Komisyonu AOC'nin Raporunu İbra Etti

A

O Ç Müdürü Ömer Bülent Arslan, toplam 52 bin dekar çiftlik arazisinden halen
33 bin 220 dekarın AOC'nin mülkiyetinde bulunduğunu, bunun yüzde 3,96'sında
(7,9 bin dekar) hububat ve yem bitkileri, yüzde 2,29'unda (762 dekar) süs bitkileri ve
fidan üretildiğini, çiftlik arazilerinin sadece yüzde 27,28'inin (9 bin 64 dekar) tarımsal
faaliyete uygun olduğunu söyledi.
M e c l i s Bülteni- TBMM KİT Komisyonu, Atatürk
Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2006 yılında 6 milyon
71 bin YTL dönem kârı ile biten faaliyetlerine ilişkin
raporu görüşerek ibra etti.
Komisyonda 8 Mayıs'ta bilgi veren AOÇ Müdürü Ömer
Bülent Arslan, toplam 52 bin dekar çiftlik arazisin
den halen 33 bin 220 dekarın AOC'nin mülkiyetinde
bulunduğunu, bunun yüzde 3,96'sında (7,9 bin dekar]
hububat ve yem bitkileri, yüzde 2,29'unda (762 dekar)
süs bitkileri ve fidan üretildiğini, çiftlik arazilerinin
sadece yüzde 27,28'inin (9 bin 64 dekar) tarımsal
faaliyete uygun olduğunu söyledi. Çiftlik arazileri
nin yüzde 41,24'ünü (13,7 bin dekar) park ve orman
alanı oluşturduğunu, yüzde 21,12'sinin (7 bin 15
dekar) ise kirada olduğunu belirten Arslan, çiftlikte
kendi kaynakları ile ağaçlandırma çalışmalarına hız
verdiklerini anlattı. Arslan, modern tarım ve üretim
tekniklerini de kullanarak AOÇ'yi, Hyde Park, Central
Park gibi bütün dünyanın bildiği örneklerin üzerinde
olacak şekilde, arbaretum ve botanik bahçelerinin,
suni gölet ve şelalelerin, golf alanlarının, yürüyüş,
koşu, bisiklet ve gezinti yollarının, büyük ve zengin
hayvanat bahçesinin, tarım müzesinin de bulundu
ğu bir kompleks haline getirmek istediklerini ifade
etti. Çiftlik bünyesindeki süt ve şarap fabrikalarının
modernizasyonunun gerektiğini dile getiren Arslan;
2008 yılında süt, 2009 yılında da şarap fabrikasının
mimari ve teknolojik olarak yenileneceğini, kapasi
teyi artırarak satışları da yaygınlaştırmayı amaçla
dıklarını anlattı. Arslan, AOÇ mağazalarında tarım
satış kooperatifleri birlikleri ürünlerinin satışını da
planladıklarını kaydetti. AOÇ Müdürü Ömer Bülent
Arslan, Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından kul
lanılan alanın kira sözleşmesinin 2004 yılında sona
ermesine karşın arazi devrinin olmadığını, buna iliş
kin mahkemenin AOÇ aleyhine sonuçlandığını, bunun
üzerine arazi üzerindeki tesislerin belirlenerek yeni
kira sözleşmesi yapılması konusunda çalışmalar ya
pıldığını anlattı. Kira bedelinin tespiti için oluşturulan
komisyonun aylık 61 bin YTL kira belirlediğini, Genç
lerbirliği Spor Kulübü'nün bunu uygun bulmayarak
mahkemeye gittiğini, bilirkişinin belirlediği 50 bin
YTL kira tutarına da AOC'nin itiraz ettiğini kaydeden
Arslan, bununla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini
belirtti.

Arslan, çiftlik arazisinde bulunan ve sözleşmeye ay
kırı şekilde kat çıkılan Marmara Oteli ile ilgili olarak
da müteahhit firma Kayalar inşaat aleyhine kira farkı
tahsili için davaların sürdüğüne dikkati çekerek,
alacakların, firmanın devletten alacaklarından tahsil
edilmesi yönünde uygulama yapılacağını söyledi.
Arslan, çiftlikteki kiracıların sözleşmeye aykırı arazi
işgallerinin önlenmesi için de alanların uydu yoluyla
takibi için bir sistem kurulacağını kaydetti.

Dünya Süt Günü

Koyuncu'dan
Süt İçin-İçirin Çağrısı

M e c l i s Bülteni- Bursa Milletvekili Ali Koyun
cu, 'Dünya Süt Günü' dolayısıyla 21 Mayıs'ta
düzenlediği basın toplantısına süt, ayran ve süt
ile yapılmış çeşitli tatlılar getirdi. Koyuncu, zor
şartlarda üretilen s ü t ü n , t o p l u m d a içme sütü
olarak kullanımının ve t ü k e t i m alışkanlığının
istenilen seviyede olmadığını vurgulayarak, süt
t ü k e t i m i n i n teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Gelişmiş ülkelerde üretilen içme sütünün
yüzde 90'ının m o d e r n tesislerde üretildiğini,
bu oranın Türkiye'de yüzde 40'lar seviyesinde
kaldığını belirten Koyuncu, eğitimli insanların
hala sokak sütü kullandığını iddia etti ve süt
üreticilerinin büyük bir özveri ile çalıştıklarını
söyledi.

