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TOPRAK DOSYASI – 1

ZMO Başkanı GÜNAYDIN:  
“Toprak Koruma Kurulları emir-
komuta zinciri içerisinde çalışı-
yor”

AKP Hükümeti, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
idare mahkemeleri kararlarıyla “hukuka aykırılığı” 
belgelenen ABD’li Cargill şirketine af getiren bir 
düzenlemeye daha imza attı. Üstelik söz konusu yasa 
değişikliğinin ele alındığı TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu’nda, yine demokrasiye 
tahammül edemeyen bir tavırla demokratik kitle 
örgütlerinin sesi kısılmaya çalışıldı. Ancak tüm 
engellemelere karşın ODA Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN, yasanın yaratacağı sakıncalar ve 
Toprak Koruma Kurullarının işleyişindeki sıkıntıları 
aktararak, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağladı. 

Kamuoyunda “Cargill Yasası” olarak tanınan ve 
“verimli tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı 
biçimde işgal edilmesi” eylemlerine af getiren 5578 
sayılı Kanun 9 Şubat 2007 tarihinde yasalaşmıştı. Cargill firması bu Kanunun sağladığı af olanağından yararlanmak amacıyla 
aynı gün başvuruda bulundu ve Bursa Valiliği tarafından 20 Şubat 2007 tarihinde izin verildi.

Valilik işleminin iptali için Bursa İdare Mahkemelerinde iptal davaları açıldı. Bu davalar devam ederken, sayın Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet SEZER’in açtığı dava sonucu ve 19 Şubat 2007 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla 5578 sayılı Kanunun 
yürürlüğü durduruldu.

Bu karar Resmi Gazete’de 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar değerlendirilerek, artık yasal dayanağı kalmamış bulunan Valilik işlemi hakkında 
Bursa 1. İdare Mahkemesince 23 Mart 2007 ve 3. İdare Mahkemesince de 8 Kasım 2007 tarihlerinde iki ayrı “yürütme durdurma” 
kararı verildi.

Ancak Cargill’i tekrar yasal zemine çekmek amacıyla, M. Altan KARAPAŞAOĞLU ve arkadaşları tarafından 16 Ocak 2008 
tarihinde yeni bir kanun teklifi sunuldu. 

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunca 14 Şubat 2008 tarihinde benimsenen kanun teklifi 26.03.2008 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün onay vermesiyle, 2 Nisan 2008 tarih ve 26835 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5751 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile “tarım arazisinde izinsiz gerçekleştirilmiş yatırımlara hukuksallık kazandırmak amacıyla” 1 yıllık 
yeni bir af süresi getirildi.

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmelere katılarak, yasanın 
yaratacağı sakıncaları anlattı. Anayasa Mahkemesinin kararlarına aykırı davranıldığı uyarısında bulunan GÜNAYDIN’ın, Toprak 
Koruma Kurullarının üzerinde siyasi baskı olduğuna yönelik sözleri üzerine komisyonda tartışma çıktı. TBMM tutanaklarına 
göre, GÜNAYDIN’ın konuşması ve yaşanan tartışma şöyle:

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Müsteşar 
ve demokratik kitle örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri; bizim ülkemizde 77 milyon hektar üzerinde yaşıyoruz, böyle bir 
yüzölçümümüz var. Bu yüzölçümünün de yalnızca yüzde 7’si ila 8’i birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi. Yani bizim kıskançlıkla 
korumamız gereken alanlar bunlar. Biz geriye kalan 63 milyon hektar alan üzerinde yatırım yapmak ve sanayi faaliyetinde bulunmak 
ve diğer tüm faaliyetlerde bulunmak için yer bulamıyoruz. Geriye kalan 7 milyon hektar alan üzerinde nasıl bu işi yapabiliriz 
diye tarım alanlarını amaç dışı kullanmaya gayret ediyoruz ve bunu yaparken de 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Yasası’nın hükümlerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Böyle bir yaman çelişki olabilir mi? 5403 sayılı Yasa’dan evvel Türkiye’de 
tarım toprağını koruyan hüküm yok muydu? 1989 yılında tarım alanlarının amacı dışında kullanılmasının önlenmesine dair 
yönetmelik vardı. 1989’dan 2005 yılına kadar yapılan bütün işler bu yönetmeliğin ortaya koyduğu düzenlemelerin aleyhine, yani, 
hukuka aykırı olarak yapılmış şeylerdir. Bir kere bunu saptayalım. Yani, ruhsat alamamış ne demek? Ruhsat için başvurmamış 
ki. Yönetmeliğin hükmünü, uygulanması gereken, uyulması gereken bir değerlendirme olarak görmemiş ki. Yani, biz örneğin bir 
otomobil fabrikasını patates tarlası olsa daha mı iyiydi diyerek açmadık mı bu memlekette? O otomobil fabrikası on kilometre 
ötede üçüncü, dördüncü sınıf marjinal tarım arazisinde yapılabilirdi. Ama, biz bugün son altı yedi yıl içerisinde 1 milyon ton 
patates üretimimizi kaybetmişiz. Şimdi bunları böyle konuşmak gerekmez mi? 

HÜKÜMETİN CARGILL ISRARI 
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“Cargill para ödemek istemedi”

Bir de son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Şimdi bu yasanın Cargill ile ilişkilendirilmesinin üzüntü verici olduğunu birçok 
milletvekilimizden duyduk. İzin verirseniz ben size bir kronolojik sıralama yapmak istiyorum. Kamuoyunun bu konudaki 
adlandırmasının ve tanımlamasının yanlış olup olmadığını bu kronolojik sıralama önümüze koyacak. Efendim, 3 Temmuz 2005 
tarihinde 5403 sayılı Yasa’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardı. 5 Temmuz 2005 tarihinde yasanın çıkmasından yalnızca iki 
gün sonra Cargill’in 212 bin metrekare alanı Bakanlar Kurulu tarafından özel endüstri bölgesi ilan edildi. Eğer biz 20 bin tane 
işletme için bunu yapıyorsak niye geriye kalan 19.999 tesis için özel endüstri bölgesi ilan etmedik? Yalnızca Cargill için ilan 
ettik. Cargill’in ayrıcalığı demek ki buradan başlıyor. Tarih ne: 5 Temmuz. 3 Temmuz’da çıkan 5403 sayılı Yasa ne zaman Resmi 
Gazetede yayınlandı? 19 Temmuzda yayınlandı. Bu yasanın geçici 1 ‘inci maddesi “Altı ay süreyle başvurabilirsiniz.” diyordu. 
19 Ocak 2006 tarihinde altı aylık süre bitti. 8 Şubat tarihinde de, yani, bu sürenin bitmesinden on beş gün sonra, Danıştay, 
Bakanlar Kurulu’nun özel endüstri bölgesi ilanına ilişkin kararını iptal etti. Cargill metrekareye 5 YTL ödememek için, özel 
endüstri bölgesinin ilanından yararlanmak için buraya başvurmamıştı. 19 Ocak’ta süre bitmişti. 8 Şubatta Danıştay’ın iptali 
geldi ve Cargill bir kez daha korumasız kaldı. Yalnızca on beş gün sonra Sayın milletvekilimiz Altan Karapaşaoğlu tarafından, 
22 Şubat tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir teklif ile 5578 sayılı Yasa tahrik edilmeye başlandı. Şimdi Anayasa 
Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulan bir iş, yine aynı milletvekilimiz tarafından verilen bir teklifle ortaya konulmaya 
çalışılıyor. 

Yani, hiç somut gerçeği değiştirmeden şunu söyleyelim: Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırım yapmanın 
önünde kim engel olarak durabilir? Peki, biz şu gerçeği biliyor muyuz? Türkiye’de 2 milyon hektar alan kullanılabilir olduğu 
halde, tarıma elverişli olduğu halde ekilmiyor. TÜIK’in rakamları bunlar. Sanki yenilenebilir enerji kaynağı için memlekette alan 
yok da biz yeni alan açmak zorundayız, yeni alan üretmek zorundayız. 

“9 kişilik kurulda 6 kişi devlet memuru”

Yani özetle bu yasanın, bu teklifin ne için getirildiğini Türkiye’de kamuoyu çok iyi biliyor. Bir tek firma ve bir tek kuruluş 
lehine bir düzenleme yapmanın hukuka aykırı olduğunu hep beraber biliyoruz. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu çerçevesinde 
çalışan toprak koruma kurullarının maalesef -Sayın Müsteşarım da burada- illerde tarım dışına toprağı çıkarmak için, buna 
bir meşruiyet temeli hazırlamak için çalıştığını biliyoruz. Çünkü, dokuz kişilik kurulun en az altı kişisi devlet memurundan 
oluşuyor ve devlet memurları emir komuta zinciri içerisinde vali yardımcısının talimatıyla bu emirleri yerine getiriyorlar, Ziraat 
Mühendisleri Odası, üniversiteler, somut örneklerden söz edersek... 

BAŞKAN - Sayın Günaydın... 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Sayın Başkan, başka mecraya yöneltiyor. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir saniye... (Gürültüler) 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Ben size somut örneklerden bahsedebilirim. Her şey 
ortada. 

BAŞKAN - Sayın Günaydın, bakınız, şimdi biz meslek örgütlerini, sivil toplum örgütlerini bu Mecliste çok alışık olmadığımız 
tarzda bunlara söz veriyoruz yani şimdi Altan Karapaşaoğlu Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili, o hayretle bana bakıyor 
diyor ki “Bu kadar konuşma bir teklifle ilgili hakikaten nadir oluyor.” Şimdi bakın burada ben sizin sözünüzü kesmedim ama 
şimdi siz valiye bir göndermede bulundunuz, oradaki kaymakama göndermede bulundunuz, bayındırlık il müdürüne göndermede 
bulundunuz, tarım il müdürüne... Arkadaşlar, şimdi yani bu kadar böyle ölçüsüz konuşmak şey değil. Haa, eleştirin yani toprağın 
korunmasıyla ilgili görüşlerinizi burada aktarın, bakın ben size bu imkanı sunuyorum ama kimseyi de suçlamayalım. 

Şimdi o dediğiniz dokuz kişilik heyet, Adana’da Pozantı’da Dağdibi diye bir köy var silah zoruyla, kavgayla, gürültüyle bir afet 
nedeniyle, heyelan nedeniyle köyün yerini taşımaya çalışıyoruz. Öğretim üyesi olanlar da benim üniversiteden arkadaşım olduğu 
halde ben onlara sözümü geçiremedim. Gidin arkadaşlar o köylünün halini görün, kararınızı ondan sonra verin dediğim halde. 
Siz diyorsunuz ki “Bir emirle bu iş oluyor.” Yani şimdi bunu böyle yani genel teşmil etmeyelim. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Sözlerimi tamamlayabilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN - Ama yalnız eğer, konuşmanın çerçevesi bu ölçüde kalacaksa buyurun, değilse yani hoş bir üslup değil. Buyurun. 

ALİ İHSAN MERDANOĞLU (Diyarbakır) - Televizyon programında değiliz ki yani. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Sayın Milletvekilim, televizyon programında olup 
olmayacağımı dört yıldır meslek kuruluşu başkanlığı yapan bir insan olarak sizden öğrenmeyeceğim, özür dilerim. 

BAŞKAN - Sayın Günaydın, bakın böyle konuşamazsınız. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Bizimle böyle konuşulabilir mi? 

TOPRAK DOSYASI – 1
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ALI KOYUNCU (Bursa) - Bakın siz burayı germeye mi geldiniz? 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Hayır germeye değil. Bana söylenilen, televizyon 
programında değiliz ne demek? 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Nezaketsizlik yapıyorsun. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN -Ne demek televizyon programında değiliz? Ben 
bilmiyor muyum televizyon programında olmadığımızı. 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Niye öyle konuşuyorsunuz? 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Bana niye öyle söyleniyor? 

BAŞKAN - Sayın Günaydın, ben sözlerinizi burada kesiyorum. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Ben zaten sözlerimi tamamladım. Bu, gökyüzü altında 
söylenmesi gerekenler bunlar. 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Hala konuştuğun gibi konuşuyorsun. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, bunları not etmeniz lazım. Tekrar bunları çağırdığınız zaman 
evvela bir nasihat etmeniz lazım. Domates fidanı ekmekten başka bilgisi olmayan ziraat mühendisi enerji yatırımlarıyla ilgili 
ahkam kesiyor burada. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - Benim birikimimi siz değerlendiremezsiniz. 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Bursa) - Sen domates fidanını ekmesini bilirsin. 

BAŞKAN - Arkadaşlar... (Gürültüler) 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Yaa hayret bir şey dövecek bizi adam yaa. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Belirli bir görüşü var herkesin. 

BAŞKAN - Bir saniye arkadaşlar... 

TZOB’un görüşü

Komisyonda daha sonra söz alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Danışmanı Dr. Nurullah ÖZCAN da düzenlemeye 
karşı çıktı. ÖZCAN şunları söyledi:

DR. NURULLAH ÖZCAN TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN DANIŞMANI - Sayın Başkan, 
komisyonun çok değerli milletvekilleri, Sayın Müsteşarım ve değerli katılımcılar; hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi 
efendim, çevre faktörleri yaşam kaynaklarını gittikçe sınırlıyor. Bunlar nedir? Hepimizin bildiği gibi toprak, hava, su. Şimdi 
gerçekten de rakamlara baktığımız zaman Türkiye’de birinci ikinci sınıf işlenebilir yaşam kaynağı olan tarım alanları gittikçe 
azalmakta ve bunun azalması için gerekli her türlü çaba da sarf edilmektedir. Tabii ki bu çabayı sarf eden insanlar ülkenin 
kötülüğüne ve zararına olsun diye yapmıyorlar. İş sahası açıyorlar, sanayiyi geliştiriyorlar bu da bir ihtiyaçtır. Şimdi burada en 
önemli sorun, bu birinci ve ikinci sınıf dediğimiz tarım alanlarının azalması ya da yok olması halinde, Türk milleti, Türk vatandaşı 
yaşamını sürdüremeyecektir. Dolayısıyla, her ne kadar iyi niyetli olduğunu bildiğimiz, düşündüğümüz bu kanun maddesindeki 
değişikliği veya kanunun toprakları koruma amacının dışına çıkılmasını hepimizin şiddetle önlemesi ve koruması gerekmektedir. 
Niye? Çünkü, bildiğimiz gibi birinci, ikinci sınıf araziler dışındaki birçok alan hem yerleşim olarak hem sanayileşme olarak 
değerlendirilebilir. Yani sanayicilerimiz, biz de belki şahsen yatırım yapacak olsak ilk bakacağımız yer şüphesiz, birinci, ikinci 
sınıf araziler olabilir işimize geldiği için. Yollar yakın, işte çeşitli faydaları var ama bunu korumak gerçekten bir zaruret halini 
almıştır ve bu kaynaklar bütün dünya ülkelerinin, artık, kıt kaynakları arasında ve Türkiye’nin de kıt kaynakları arasındadır. Bu 
itibarla ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum, bu tür değişikliklerden ve istisnalardan hepimiz lütfen kaçınalım. 

Vatandaşımızın besin kaynağı olan, besin kaynağının üretimine yol açan bu toprakları koruyalım çünkü hiçbir sanayi -hepimizin 
de gene bildiği gibi- bir gıda maddesi üretemez. Üretimin kaynağı toprağı, mutlaka, birinci, ikinci sınıfı korumamız lazım ve 
mümkün olduğu kadar diğer alanlarda üretimi teşvik etmemiz lazım düşüncesiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

TOPRAK DOSYASI – 1
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Tarım Bakanlığı’nın görüşü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI ise Cargill’in kurulu bulunduğu alanın tarım alanı 
vasfını yitirdiği iddiasıyla, yasa teklifine destek çıktı. MİRMAHMUTOĞULLARI şöyle konuştu:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI VEDAT MİRMAHMUTOĞULLARI - Sayın Başkan, değerli komisyon 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Esasen bir cümle ile kanaatimizi Hükümet olarak söyleyebiliriz fakat bir iki konuda açıklama getirmek istiyorum. Burada 
beraber oluşumuzun, toplanışımızın nedeni, yüce yargının tarımsal bütünlüğü bozduğu gerekçesiyle bu konuya çözüm üretilmesi. 
Doğru mu? Evet, biz de katılıyoruz, yüce yargının kararına ve bu tarımsal bütünlüğü bozmadığı maddesinin, cümleciğinin 
konulmasını istiyoruz. Bunun gerekçelerinden bahsedecek olursak, evet, bu Kanun eğer 2005’ten önce çıkarılmış olsaydı böyle 
bir sorunu tartışmıyor olacaktık çünkü tarım arazisine bu tür yapılanmanın önüne geçilmiş olacaktı. Tarım arazisinde, kendi 
arazisinde, kendisinin yaptığı yatırımları engelleyen bir mevzuat olmadığı için 20 bin kişi şu anda 4.500 hektar alan üzerinde, 
tarım vasfını kaybetmiş alanın üzerinde çeşitli tesisleri var, bunlardan bir kısmı gıdayla ilgili. Gıdayla ilgili ama kendisi bu 
kanundan yararlanarak yatırım yapma imkanına kavuşturulamadığı için gayri hijyenik şartlarda gıda üretimini yapıyor. Demin 
bir milletvekili arkadaşımız söyledi, diğer faaliyetleri de var burada. Denetliyoruz onu, arıtma tesisi yapacak, bacasını yapacak 
bilmem ne yapacak, diyor ki “Güvenemiyorum ki ben.” Ee, peki, düşünüyoruz, gidiyoruz diyoruz ki “Bunu vazgeçirsek yıksak 
ne olur?” hiçbir şey olmaz, tarım arazisi olmaz, 20 bin kişi bu şekilde mağdur. Evet, 450 dolayında kişi Kanun’un ilk çıktığında 
altı aylık süre içerisinde başvurmuş ancak bunun çok cüzi bir kısmı yararlanmış bundan, alan olarak da bu yararlanılan miktar 
120 hektarlık bir alan. Halbuki 4.500 hektarlık bir alan şu anda tarım vasfını kaybetmiş. Dolayısıyla bu tarım vasfının kaybetmiş 
olan alanları da ekonomimize kazandırmamız lazım. 

Bir diğer konu -sizler de en az benim kadar biliyorsunuz ki- seralar, polikültür tarımın olduğu bölgelerde yoğunlaştı. Neden 
seralar polikültür tarımın olduğu bölgelerde yoğunlaştı? Ekoloji, ısı müsaitti. Halbuki, benim, özel sektörde çalıştığım dönemde 
de yaptığımız incelemelerde gördük ki jeotermal kaynaklar genellikle kırsal alanlarda. Kırşehir’in Kaman’ında örneğin, 
Balıkesir’in bilmem neresinde. Bakıyorsunuz oralardaki toprakların alternatif kullanım alanları son derece sınırlı. O tür alanlara 
doğru seracılığı kaydırmamız ülke ekonomisinin son derece hayrına, jeotermal kaynakların da rasyonel kullanımının son derece 
önünü açacak bir tedbir. 

Evet, Gaziantep milletvekilimizin söylediği konunun, o bedelsiz olarak kısmı gerekçeden çıkarılabilir. Bir sakıncası yoksa, eğer 
ben de haddimi aşmıyorsam onunla ilgili, görüş olarak arz ediyorum. 

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) - Bedelin nerede kullanılacağı da söyleniyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI VEDAT MİRMAHMUTOĞULLARI - O zaten Tarım Bakanlığıyla, tarım 
dışı, onun tarım dışına çıkarttığı zaman bir tasarruf hakkı yoktur onda. O Milli Emlak’ın ya da Maliye Bakanı’nın uhdesindedir. 
Ondan sonraki kısmı tamamen kendileri yönetiyor. 

Dolayısıyla sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri; Anayasa Mahkemesinin öngördüğü tarımsal bütünlüğü zikretmediği 
nedeniyle bu “Tarımsal bütünlüğü bozmadan” cümlesinin yer alması bizce de uygundur. Arz ederim.

EPDK’nin talebi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanı Osman BİRGİN de, 2001 yılından itibaren özel 
enerji yatırımı yapılabildiğini, ancak “kamu yatırımı” olmadığı için yasa teklifindeki maddenin kapsamına elektrik, doğalgaz, 
petrolle ilgili bu tür yatırımların girmediğini söyledi. BİRGÜN, kanuna, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun talebi üzerine 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine 
göre elektrik, doğalgaz ve petrol piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan” ifadesinin eklenmesini istedi. Meralarda daha fazla 
yapılaşmaya yol açacak bu teklif tartışma yarattı. 

Amaç, meraları korumak değil !

Ancak AKP milletvekilleri, meraları korumak amacıyla değil, yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini 
önlemek amacıyla bu öneriye karşı çıktılar. Bursa Milletvekili Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU’nun, “Sayın Başkanım, 
bu yasa teklifi hazırlanırken çok dikkatli bir şekilde hem Anayasa’ya tekrar takılmasın, hem konu fazla genişletilip de her tarafı 
ihata eder gibi bir duruma gelmesin diye çok çeşitli komisyonlarda ve çeşitli kurumlarda tek tek değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, 
bununla oynamamak gerekir. Aksi takdirde, Anayasa Mahkemesinde tekrar bozma gerekçelerini biz kendimiz oluşturmuş oluruz” 

sözleri de bir ibret vesikası olarak tarihe geçti.

AKP’li Ahmet ERTÜRK ve arkadaşları, bu sırada, meralar üzerinde “arazinin % 15’ini geçmemek üzere şirketlerin, birliklerin, 
kooperatiflerin ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca projesi onaylanan kamu ve özel hayvancılık işletmelerinin yatırım 
yapabilmesine” olanak sağlayacak bir teklif verdi. TBMM tutanaklarına göre ERTÜRK’ün önergesiyle ilgili görüşmeler şöyle 
gerçekleşti:

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; şimdi, burada, (h) maddesinde, jeotermal kaynaklı teknolojik 
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seralar için ihtiyaç duyulan. Biz de burada “Arazinin % 15’ini geçmemek üzere birlikler ve kooperatiflere, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca projeleri onaylanan kamu ve özel hayvancılık işletmelerinin yatırımları için ihtiyaç duyulan” maddesini getiriyoruz 
yani şimdi, mera tanımına baktığınızda, meyilli, engebeli, taban suyu derinde olan kıraç arazilerde kısa boylu bitkilerin oluşturduğu, 
üzerinde hayvan otlatılan alanlara denilir. Yani, ciddi anlamda, son dönemde, hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımızın 
ölçek büyütme noktasında arsayla ilgili sıkıntıları var. Köyde yaşayan insanlarımıza baktığımızda ve Türkiye’de hayvancılığa 
baktığımızda, 1 ila 9 baş hayvan varlığına sahip işletmelerin oranı yüzde 81 oranında. Hayvancılığın devam etmesi için mutlaka 
işletme büyüklüklerinin genişletilmesi gerekiyor. Bu anlamda da kooperatiflerimiz ve birliklerimiz projeler yapıyorlar. Projeler 
yaptıklarında da yer ile ilgili, yer tahsisiyle ilgili sıkıntılar oluşuyor. Biz de teklifimizde şunu getiriyoruz: Hayvancılık tesisleriyle 
ilgili kooperatiflerimizin ve birliklerimizin böyle bir proje uyguladıklarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın uygun bulduğu 
projelerde, meralarda yüzde 15’i geçmemek üzere arsa tahsisinin, yer tahsisinin yapılması noktasında bir önergemiz var yani 
meralar kimin için kullanılıyor? Hayvanlar için otlakiyeler olarak kullanılıyor. Jeotermal enerjilere açıyoruz, diğerlerine 
açarken hayvancılık işletmelerine buraların da açılması gerekliliğine inanıyorum. Türkiye’de 1 hektar meraya düşen hayvan 
sayısı 1,2 büyükbaş hayvan düşüyor. Türkiye’de, yaklaşık 11 milyon büyükbaş hayvan var, 32 milyon da küçükbaş hayvan var. Son 
dönemde de artık mera hayvancılığı bitti değerli arkadaşlar. Mera hayvancılığının bitmesiyle birlikte 4,5 milyon sağmal hayvanın 
tesislerde, işletmelerde salma şekliyle değil, hastalıklardan ari, hijyenik şartlarda işletmeler oluşturulması yönünde, hem Avrupa 
Birliği Gıda Kodeksi Anlaşması çerçevesinde hem de ülkenin hayvancılığın gelişmesi noktasında mutlaka hayvancılık tesisiyle 
ilgili kurulacak kooperatifler ve birliklerin önünün açılması noktasında da bu bendin ilave edilmesini talep ediyoruz değerli 
arkadaşlar. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Uslu, buyurun. 

NURİ USLU (Uşak) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Şimdi, bu önergeyle ilgili olarak biz şu anda Uşak’ta bir problem 
yaşamaktayız. Bir kooperatifimiz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızdan projeyi almış. Şimdi, kooperatif güzel bir proje çizdirdi, 
ahırları ve yem alanları, silaj alanları, bu projeyi uygulayacak arazi aradılar. Özel araziler var, orman arazisi var, tarım arazisi 
var. Şimdi, nereye gitmesi lazım bunun? İster istemez meraya gitmesi gerekir. Müracaat ediyorsun, izin yok. Meradan bu tür 
tesisler için izin almak mümkün değil. Şimdi, geçmişte, evet, yayılır hayvancılık çok yaygındı, çok fazlaydı ülkemizde ama şu 
anda, ahır hayvancılığı yani tam oran olarak bilmiyorum ama Sayın Müsteşarımız daha iyi bilir, herhalde, yüzde 70’i, 60’ı, hele 
bizim İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara’da, tamamen ahır hayvancılığına dönmüştür. Şimdi, köylerin etrafında bu 
tür boş meralarımız var, burada bir hayvancılık tesisi, organize hayvancılık bölgesi yapacağız, yer bulamıyoruz. Meralardan bu 
tür hayvancılığımızın gelişmesi için, bu tür tesislerimizin yapılabilmesi için belli bir miktar, meradan yer verilmesi çok uygun ve 
yerinde olacaktır diyorum. Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Karapaşaoğlu’nun bir açıklaması var. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Bursa) - Teknik bilgi vereceğim sadece, lehte, aleyhte değil de. Şimdi, dikkat 
ederseniz biraz önce biz yasa teklifimizin başlığını değiştirdik. Şimdi, bu verilen önergenin ayrı bir teklif haline getirilerek önce 
Çevre Komisyonundan ondan sonra komisyonumuzdan geçmesi lazım. Biz bunu böyle monte edersek buraya, bu yasayı da 
tehlikeye sokarız, tekrar Anayasa’dan geri dönmesini sağlarız. Onun için, benim arkadaşıma önerim, ayrı bir teklif olarak bu 
hazırlansın, daha detaylandırılsın, hem Çevre’den hem de bu komisyondan geçirilsin. Fazla uzun sürmez, bir hafta içerisinde bu 
gerçekleştirilebilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Hükümetin bu konuda bir görüşü var mı? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI VEDAT MİRMAHMUTOĞULLARI - Biz de uygun bulmuyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Gerekçeniz? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI VEDAT MİRMAHMUTOĞULLARI - Bu tür alanlarda artık, mera 
alanı zaten çiftçilerimiz için, zaten hayvancılığımız için. Eğer bu tür yapılaşmanın önünü açarsak bunu kontrol altında tutamayız. 
Kaldı ki bu tür ahır yapımlarında, dünyada da Yeni Zelanda’da da Malezya’da da ahır diye bir olay yoktur. Esas önemli olan, 
mera alanlarımızı korumak diye düşünüyorum. Bu tür bir kapıyı açtığınız durumda kontrolün zor olacağını düşünüyorum. Onun 
için uygun bulmuyoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Buyurun İbrahim Bey. 

İBRAHİM YİĞİT (İstanbul) - Şimdi, Mera Kanunu’nu incelediğimiz zaman, zaten bu tarımsal yapılar var yani artı bir şey yok. 
Sadece bunun biraz daha pekiştirilmesi gerekiyor. Mera Kanunu’nda, “tarımsal yapılar yapılabilir” diye var. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Milli Emlakten arkadaşlar varsa görüşlerini alalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Var mı Milli Emlakten? Buyurun.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALLARI UZMANI ELÇİN ÖNCÜ - Konuya ilişkin olarak, hayvancılık 
yatırımlarına açılmasına ilişkin olarak bizim çok fazla bir şu aşamada ekleyecek bir şeyimiz yok. Tarım Bakanlığı Müsteşarımız 
uygun görmedi. Öncelikle onların uygun görmesi, mera tahsisinin kaldırılması açısından bizim için önemli. Onlar uygun 
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görmediği için biz de uygun mütalaa etmiyoruz. Zaten, bu amaçla meranın tahsisi kaldırıldığı takdirde hazineye geçeceği için 

ondan sonra bizim görüş bildirmemiz söz konusu. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi, Sayın Karapaşaoğlu’nun bir uyarısı oldu. Hakikaten, şimdi biz 

burada başında gerçekten çok şeyler geçmiş olan bir teklifi görüşüyoruz. Burada bir yanlış yapmamamız lazım. Komisyonumuz 

burada, komisyon üyelerimiz burada, bu konularda daha sağlıklı bir çalışma yapalım, şu oranlarla ilgili. Bakınız, verdiğiniz 

önergede, şirket diyor, hangi şirket, kooperatif diyor, birlik diyor, hangi kooperatif, hangi birlik? 5403’ün ön yüzünde, tanımlar 

bölümünde kooperatiften anlaşılan, tarımsal kooperatif midir, birlikse tarımsal birlik midir, şirketse tarımsal şirket midir, bunlar 

muallakta. Şimdi, bu konularda, yüzde 15 rakamı neye göre yüzde 15 yani siz neyi esas aldınız da yüzde 15 diyorsunuz, bunların 

da izahı gerekir. Müsaade ederseniz, değerli arkadaşlar, isterseniz önergenizi çekebilirsiniz, isterseniz oylattırabiliriz, nasıl arzu 

ediyorsanız. Çekmeniz bence daha uygun. 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Sayın Başkan, önergemizi çekiyoruz ama bir şey söylemek istiyorum. Şu anda, Türk hayvancılığına 

baktığınızda, en büyük sorun işletme büyüklükleridir değerli arkadaşlar. Eğer ki ben Sayın Müsteşarımızın söylediğine kesinlikle 

katılmıyorum yani biz burada tarımsal sanayiyle ilgili mera alanlarının kurulmasına izin veriyorsak, jeotermal enerjinin 

kullanılmasına izin veriyorsak, köylümüzün, hayvancımızın da işletmelerinin büyütülmesi noktasında ve hayvancılık mesleğiyle 

hayatlarını idame ettirmesi noktasında mutlaka ve mutlaka, meralarda da hayvancılık işletmelerinin önünün bir şekilde açılması 

gerektiğine inanıyorum. 

Bir de şu anda, jandarmanın çevre timlerinin köylüleri taciz etmesi söz konusu ve sürekli cezalar kesiliyor. Bu insanlar da bizim 

insanlarımız. Bu toplumun taleplerini de mutlaka çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Avrupa’yı da örnek verdi, ben Avrupa’yı 

da çok iyi biliyorum, Avrupa’da meralar devletin elinde değildir, hayvancılık işletmelerine, hayvan sayılarına göre verilmiştir, 

Avrupa’da da böyle bir uygulama vardır. Önergemizi geriye çekiyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koyuncu. 

NURİ USLU (Uşak) - Söz almak istiyorum Sayın Başkan. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, beraberce çalışalım, yeni bir teklif hazırlayalım, kapsamlı bir şey. 

BAŞKAN - Nuri Bey... 

NURİ USLU (Uşak) - Efendim, açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

Mera Katline Karşı Çıkan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı’na Yönelik Ağır Sözler: Kusura Bakma Sayın Müsteşar, 
Nasıl Katılamıyorsun?

NURİ USLU (Uşak) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Şimdi, değerli arkadaşlar, biraz önce de açıkladığımız gerekçelerle, 

hayvancılığımız, ahır hayvancılığına doğru gitmektedir. Biz, burada, buna izin verilsin derken oralara binalar, tesisler yapılsın 

demiyoruz. Zaten artık dünyada da bıraktılar, binayı, tesisleri, padoklarla çevriliyor ve açıkta hayvancılık yapılıyor. Siz şimdi 

hayvancılığı geliştireceksiniz, meradan yer vermeyeceksiniz, ormandan hiç alamazsınız, nerede yapacaksınız hayvancılığı? 

Kusura bakma Sayın Müsteşar, nasıl katılamıyorsun? Hayvancılığı geliştireceğiz, kooperatiflere, birliklere, tamam, şirketi 

çıkarabiliriz ama köy kooperatifine, tarımsal kalkınma kooperatifinin projesini tasdik ediyorsun, nerede uygulayacağız bana 

söyler misin? Birliğin projesini nerede uygulayacağız? Projesini çizdik, ahırları belirledik, yem alanlarını belirledik, silaj 

yerlerini belirledik, çok güzel bir proje koyduk orta yere, modern bir proje koyduk ama kusura bakmayın yani bu hayvancılığı 

nerede uygulayacağız, bu projeleri nerede uygulayacağız? Ama Sayın Başkanımıza saygı duyuyorum, çekin dedi önergeyi, ben 

de geri çekiyorum. 

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.


