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MİLLETVEKİLLERİMİZİ TANIYALIM

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde mera 
ve tarım alanlarının amaç dışı kullanıma açılması yönünde tavır sergileyen bazı milletvekillerini daha yakından tanıyabilmek 
amacıyla yaptığımız araştırmanın sonuçlarını sizlerin beğenisine sunuyoruz. 

VAHİT KİRİŞCİ (AKP)

Meraları korumaya çalışan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarına yönelik sert sözleri 
duymazdan gelen, Ziraat Mühendisleri camiasına yapılan hakaretlere ses çıkarmayan bir ziraat 
mühendisi…

Vahit KİRİŞCİ, 4 Aralık 1960’da, Kahramanmaraş’ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 
bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktorasını 
İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda teknik eleman olarak çalıştı. 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995’te doçent, 2001’de profesör 
oldu. 22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem’de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu 
ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini 
yürüttü. 23. Dönem’de aynı Komisyon’un Başkanlığına yeniden seçildi.

KİRİŞCİ, 2006 yılında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, ABD’li Cargill firmasını 
kurtarmak amacıyla getirilen af yasasının görüşmeleri sırasında, resmi yazıyla çağrılan ve ODA’mızın da 
içinde yer aldığı meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine antidemokratik bir tavırla söz vermemişti. 
İlginç (!) önerileriyle gündeme gelen KİRİŞCİ, 2005 yılında yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ürünlerini yere 

dökerek hükümeti protesto eden Çukurovalı çiftçilere, “Narenciye zarar ediyorsa, pamuk eksinler!” teklifinde bulunmuştu.

KİRİŞCİ, 2006 yılında TBMM İsrail Dostluk Grubu Başkanlığını da yaptı. İsrail `in 37 masum çocuğun öldürüldüğü Kana katliamından sonra, 
274 üyesi bulunan İsrail Dostluk Grubu’ndan birbiri ardına istifalar geldi. Grupta kalan 6 milletvekilinden biri olan KİRİŞCİ ise “istifa etmenin 
soruna çözüm olmayacağı” yönünde açıklamalarda bulundu. 

2001 yılında Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı’na aday olan KİRİŞCİ, Adana Şube Başkanımız Ayhan BARUT karşısında 
seçimi büyük bir oy farkıyla kaybetti. 

NURİ USLU (AKP) 

Ormanların turizme, meraların inşaata açılmasını isteyen, Çevre ve Orman Bakanlığı eski 
Müsteşar Yardımcısı… Aslında o bir orman mühendisi!

Çevre ve Orman Bakanlığı bürokratı iken 2B düzenlemesinin mimarı olan, “Ormanı istediğiniz yere kurarsınız 
ama turistik tesisi kuramazsınız” diyerek, turizm için çevrenin katledilmesine açık çek veren AKP Uşak 
Milletvekili Nuri USLU, inanılması güç olsa da, Orman Yüksek Mühendisi!

Nuri Uslu, 2 Şubat 1953’de Uşak Ulucak Köyü’nde doğdu. İstanbul Orman Fakültesi ve Devlet Lisan 
Okulu’nu bitirdi. Orman Yüksek Mühendisi; Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nde tamamladı. Orman Koruma Bilim Dalında doktor unvanı aldı. Orman Bölge Şefi olarak çalıştı. 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’ne atandı ve Bölüm Başkanlığı görevine getirildi. İngiltere’de Ormancılık 
konusunda araştırma yaptı. Özel Çevre Koruma Kurumu’nda Orman Yüksek Mühendisi olarak çalıştı. 
Orman Bakanlığı’nda Daire Başkanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yaptı. Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. kadrosunda 
öğretim üyeliği yaptı ve Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Orman Bakanlığı’nda Müsteşarlık, Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Müsteşar Yardımcılığı görevi sırasında, turizme açılan alanlarda ağaç kesildiğini ancak başka alanlara dikildiğini savunarak, “Orman 
yapılmıyor değil, bir tarafta ağaç keseceğiz, ama onun misli mislini başka tarafta ağaçlandıracağız. Tuzu kuru çevreciler, ‘Ormanlar 
elden gidiyor’ diyor. Nereye gidiyor? Hiçbir yere gittiği yok” sözleriyle dikkat çekmişti.

USLU, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 3 Nisan 2008’de ormanların her türlü turistik tesis için tahsis edilmesinin yolunu 
açan tasarının görüşmeleri sırasında da, “‘Ormanlar daraltılamaz’ el hak doğru. Ama lütfen, dağlarda insanlar yaşıyor. Önce insan mı, madde 
mi? Bu insanlar aç, sürecek arazileri yok, ormanlar orada tabu gibi duruyor. Ormanı istediğiniz yere kurarsınız ama turistik tesisi kuramazsınız” 
diye konuştu. Bunun üzerine CHP Mersin Milletvekili İsa GÖK, USLU’ya, “Siz ne iş yapıyorsunuz?” diye sordu. USLU, “Ben orman 
mühendisiyim, 40 yılımı ormanlarda harcadım” yanıtını verdi. GÖK, “Vah, vah!” diye laf atarak, “‘Ağacın kurdu içinden olur’ derler, ormanın 
kurdu da kendi mühendisinden olurmuş” diye konuştu. 
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MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (AKP)

Cargill’in ne zaman başı sıkışsa, yardıma hazır…Muhalefette başka, iktidarda başka !

Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU, 16 Temmuz 1940’ta Bursa Gemlik’te doğdu. Sanayici; lise mezunu. 
Özel sektörde yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kuruluşların organizasyon ve yöneticiliğinde bulundu. “Gündeme 
Düşenler” adlı güncel ve siyasi konuları içeren bir kitabı yayınlandı. 20, 21 ve 22. Dönem Bursa Milletvekili. 
20. Dönem’de TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

1999 yılında muhalefette olan Fazilet Partisi Milletvekiliyken, “Ülkemizde birtakım değerler, artık, 
yozlaşmaya başlamıştır, hukuka, çevreye, topluma saygı kalmadı” sözleriyle Cargill inşaatına sert biçimde 
karşı çıkan KARAPAŞAOĞLU, 7 yıl sonra 2006’da Cargill’e af getiren yasa teklifini bizzat kendisi TBMM’ye 
sundu. İktidara gelince, muhalefetteyken söylediklerinin tam tersini savunan KARAPAŞAOĞLU, bununla da 
kalmadı, yasa teklifinin görüşülmesi sırasında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, meslek 
odası başkanlarına “sataşma” cüretini de ortaya koydu. 

KARAPAŞAOĞLU’nun 1998 ve 1999 yıllarında TBMM’de Cargill ile ilgili söyledikleri, Meclis tutanaklarından özetle şöyle:

23.07.1998 TARİHLİ 127. BİRLEŞİM

BAŞKAN – Gündemdışı ilk söz, Bursa İli İznik çevresindeki çevre kirlenmesi ve sanayileşme konusunda, Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun.

Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. (FP sıralarından alkışlar)

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 9.12.1997 tarih 97/TY89 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu kararıyla, İznik Gölü kıyısında, en verimli tarım arazileri içinde verilen yatırım izniyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum.

… Amerikan Cargill Firmasının, Anayasanın ilgili maddeleri dışında, 2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı hareket 
etmesi de ayrıca yatırımın durdurulması için en önemli sebeplerdendir. Arsanın bulunduğu bölge, 1/25.000 ölçekli İznik Gölü çevre düzeni 
imar planı içerisinde sulanabilen, tarımsal niteliği korunacak alan kapsamında kalmaktadır. 1993 yılında ihalesi yapılan ve 1998 yılı sonunda 
tamamlanması planlanan İznik İkinci Merhale Projesi, gölün, güney ve batısında kalan toplam 7 393 hektar arazinin sulu tarıma açılması 
çalışmalarına bugüne kadar büyük paralar harcanmıştır. Bu projenin uygulandığı bu arazi içinde ve en önemli noktasında Cargill Firmasına, 
Yüksek Planlama Kurulu özel izniyle verilen yatırım izninin derhal durdurulması gerekmektedir. 

09.02.1999 TARİHLİ 51. BİRLEŞİM

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Değerli arkadaşlarım, İznik Gölü çevresi, hepinizin malumları olduğu üzere, Türkiye’nin 
en verimli arazilerini barındırıyor. Ama, ne yazık ki, 20 nci Dönem içerisinde ve bilhassa 55 inci hükümet döneminde bu göl etrafına sanayi 
tesisleri kurma noktasında bir yarış başlatıldı. 

… İznik Gölü kenarında, çevre bilincine ve Bursa 2020 Planına aykırı bir şekilde, Cargill adında bir firmanın, çevreyi kirletecek ve sulanabilir 
tarım alanları ve hatta İznik Sulama Projesinin başladığı ve bir kısım yatırımın da yapıldığı alan üzerinde büyük bir tesis kurmakta olduğunu, 
23.7.1998 tarih ve 127 nci Birleşimde gündemdışı bir konuşmayla Yüce Heyetinize arz etmiştik. Aynı anda, 8 Temmuz 1998 tarihinde, Bursa 
2 nci İdare Mahkemesinin 98/508 sayılı kararıyla da yürütmenin durdurulduğunu öğrendik ve bunu değerli heyetinize arz ettik. Ne yazık 
ki, bu karara ve halen hukukî tartışmalar devam etmiş olmasına rağmen, Cargill inşaatı devam etmekte, fabrika yapılmakta, sanki, hukukî 
mercilerden, bu firmaya, siz merak etmeyen, siz yatırımınızı yapın, biz bu işleri düzeltiriz dercesine, büyük bir cesaretle yatırımlar yapılmaya 
devam edilmektedir. 

… Bakınız, ülkemizde birtakım değerler, artık, yozlaşmaya başlamıştır; hukuka saygı kalmamıştır, çevreye saygı kalmamıştır, topluma saygı 
kalmamıştır. Evet, ülkemizin yatırıma ihtiyacı vardır, yatırımlar yapılmalıdır; ama, çevre tahrip edilmeden, insanların özgürlüklerine set 
vurulmadan bu yatırımlar yapılmalıdır. 

ALİ KOYUNCU (AKP)

Meralarda yapılaşmayı savunan sektör temsilcisi…

Ali KOYUNCU, 3 Şubat 1968’de Bursa Mustafakemalpaşa’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset 
ve Liderlik Okulu’nu bitirdi. Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraştı. Türkiye Süt Üreticileri Birliği 
Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör 
Temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile 
Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım, hayvancılık, zirai ekipman ve New 
Holland traktör bayisi.

Milletvekili seçildikten sonra 22 Ekim 2007’de Bursa Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
düzenlenen bir toplantıda; mermer fabrikaların çevreyi tehdit ettiği gerçeğini göz ardı ederek, Devecikonak 
ve Gündoğdu’da  Mermer Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı haberini “müjde” olarak verdi. Ali 
KOYUNCU, çevrenin tahrip edilmesi halinde mermercilere herhangi bir yaptırım gelip gelmeyeceği konusuna 
ise açıklık getirmedi.  
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Kanun No. 5751

Kabul Tarihi: 26/3/2008

MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası-

nın (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

“f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 

yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,

 g) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,”

MADDE 2 – 5403 sayılı Kanunun, 31/1/2007 tarihli ve 5578 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldı-

rılmış ve 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- 11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazi-

lerin tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımı için, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 

Bakanlığa başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre 

karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.

Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, 

Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam ederler. Bu 

süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri ilgili idarelerce durdurulur.

Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirir.”

MADDE 3 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gel-

mek üzere (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre elektrik 

faaliyetleri için ihtiyaç duyulan,

h) Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,”

“Durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda birinci fıkranın (a), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hariç, tahsis 

amacı değişikliği yapılamaz.”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE  MERA  
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


