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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 6 

II. - GELEN KÂĞITLAR 7 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 14,39 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 14,16:17 
1.- Ukrayna Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberin

deki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretinin TBMM Başkanlık Divanın
ca uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1207) 14 

2.- Litvanya Parlamentosu Avrupa Birliği ve Dışişleri Komisyonları 
üyelerinden oluşan Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretinin TBMM Baş
kanlık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1208) 14 

3.- Brüksel'de yapılacak olan Habitat-Avrupa Kıtası Küresel Parlamen
terleri Yönetim Kurulu Toplantısı'na Malatya Milletvekili ve TBMM Çev
re Komisyonu Başkanı Ahmet Münir Erkal'ın ismen davetine icabet edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1209) 16 

4.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Mısır'a yaptığı resmî ziyarete ka
tılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1210) 16:17 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 75.7^ 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, 
Doğu Anadolu fay hattına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı raporun
daki tespit ve önlemler konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/425) 15:16 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 39:40 

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Kraliçesi Beatrix, Hollanda 
Veliaht Prensi ve Prensesi'ne Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 39'40 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 17,39,40 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 1?.38 39 4Q 

1.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 milletvekilinin, kamu yö
netiminde vasıfsız kadrolaşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı 
kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme ve düzeltici önlemleri al
ma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hare
ket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargıla
maya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan hakkında; emniyet teşkilatında hukuk dışı gizli kadrolaşmaya 
göz yumarak keyfî uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine ge
tirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, 
bazı asayiş olaylarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine 
ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/13) 17:38,39,40 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 38 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su'nun, konuşmasında, Partisine sataşması nedeniyle konuşması 38 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 41 

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 milletvekili ile Kocaeli Mil
letvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilo-
vası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olum
suz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırma
sı Komisyonu Raporu (10/254, 258) (S. Sayısı: 1273) 4 1 . 7 2 

2.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 milletvekili, Muğla 
Milletvekili Ali Arslan ve 48 milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman 
Kaptan ve 24 milletvekilinin, yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenci
ye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/81, 234, 286) 
(S. Sayısı : 1260) 72:111 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ'in, şartlı salıverme ve erteleme 

ile ilgili 4616 sayılı Kanunun sonuçlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19748) 

2.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adli Tıp Kurumu
nun yapısına ve yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/19750) 

3.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, F tipi cezaevlerine protesto ey
lemlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/19809) 

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, icra-iflas dairelerinin çalış
tığı bankalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/19810) 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bayram kutlamasını içeren 
afişlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/19910) 

6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tedavi yolluğu ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın ceva
bı (7/19908) 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, tehlikeli atık trafiğine ve ber-
tarafına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/19922) 

8.- Ordu Milletvekili İ. Sami TANDOĞDU'nun, bankaların kredi kart
larını pazarlama yöntemlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/19928) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'de yapılan bazı görevlendir
melere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/19929) 

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla'da verilen ma
dencilik ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/19936) 

11.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, İzmir-Ödemiş'e kaymakam 
atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/19943) 

12.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Dalaman Kaymakamının ta
yini ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/19945) 

13.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, bilboardlara asılan kurban bayra
mı kutlama ilanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/19985) 
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14.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, bir tarımsal kalkınma 
kooperatifinin hayvancılık projesine, 

-Konya Milletvekili Atilla KART'ın, et destekleme prim ödemesi yapı
lacak illere ve Konya Et Balık Kombinasının durumuna, 

-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Tarım Reformu Genel Mü
dürlüğünün bir ihalesine 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/20027, 20028, 20029) 148i 54 

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, bazı sektörlerdeki 
ithalat ve ihracat miktarına, 

Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret açığı ve cari açıklarına, 
İlişkin Başbakandan sorulan ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in 

cevabı (7/20046, 7/20047) 155:164 
16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, işyerlerini 

kapatan esnafla ilgili sözlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/20051) 165:166 

17.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki su baskınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/20063) 166T 68 

18.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, süresi içinde cevaplandı
rılmayan yazılı soru önergelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/20066) 169:171 

19.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, çocuk yuvalarından ka
çan çocuklara ve çocuk suçluluğuna, 

-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özürlülere yöne
lik bir projenin uygulamasına, 

Özürlüler İdaresi eski başkanvekili ve bir projeyle ilgili iddialara, 
-Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, akraba evlilikleri ile erken 

yaşta zorla yapılan evliliklere, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 

(7/20067,20068,20069,20070) 172:180 
20.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, İstanbul-Zeytinburnu 

Limanı ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/20091) 181:182 

21.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Tariş Üzüm Birliğine veri
len krediye ve Fiskobirlik'in talebine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/20101) 182:184 

22.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, projeler ve diğer çalışma
lar ile AB sürecinin etkilerine, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, tarım sektörüne aktarı
lan destekleme kaynağına, 
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- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde yaşanan sel felaketinde çiftçilerin mağduriyetine, 

- Ordu Milletvekili İ. Sami TANDOGDU'nun, arıcılık kooperatiflerine 
yapılan desteklemeye, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/20103, 20104, 20105, 20106) 184:194 

23.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, Türk sana
yicilerinin Mısır'daki yatırımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/20110) 195:198 

24.- Malarya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, yurt dışı seyahatlere 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALP-
TEKİN'in cevabı (7/20827) 199:204 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 
Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt'un düşman işgalinden kurtarılışının 89'uncu yıl dö

nümü münasebetiyle, büyük Türk milletinin, tarihten getirdiği engin tecrübe ve medeniyet anlayı
şının gereği olarak, bugün, bazı olaylar karşısında gösterdiği tepkiye; her türlü manipülasyona ve 
maksatlı göndermelere aldırmayarak, insanlığa verdiği sağ duyu dersine, 

Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, son günlerde basında çıkan haberlerde, ili üs olarak se
çen bazı radikal-ırkçı derneklerin düzenlediği silahlı, Kur'anlı törenlerin, sanki, Mersinlilerin genel 
eğilimiymiş gibi gösterilmeye çalışılmasına karşı oluşan tepkiye; artan göç karşısında, gelenlerin, 
şehre entegre edilmesinde karşılaşılan zorluklara, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın, demir yollarındaki rehabilitasyon çalışmaları ile yeni 

yolların açılmasının ülke gelişimine yapacağı olumlu etkilere ve bazı bölgelerin cazibe merkezi 
hâline gelmesinde sağlayacağı katkılara ilişkin gündem dışı konuşmasına Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe cevap verdi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek-

lifı'nin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon ra
poru henüz gelmediğinden; 

2'nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S. Sa
yısı: 904), 

3'üncü sırasında bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/1235) (S. Sayısı: 1308), 

4'üncü sırasında bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1077) (S. Sayısı: 1023), 

5'inci sırasında bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1026) (S. Sayısı: 965), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
Ertelendi. 
6'ncı sırasında bulunan, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1299) (S. Sayısı: 1341), 
7'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel ka

nun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile 
Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 6 Milletvekilinin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(1/1261, 2/854) (S. Sayısı: 1326), 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
27 Şubat 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.58'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkan Vekili 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

23 Şubat 2007 Cuma 
Teklif 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Konya Milletvekili Mehmet Kılıç'ın; 4734 Sa
yılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/957) (Plan ve Bütçe 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 22.2.2007) 

Raporlar 
1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/942) 
(S. Sayısı: 1345) (Dağıtma tarihi: 23.2.2007) (GÜNDEME) 

2.- Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Kütahya Milletveki
li Abdullah Erdem Cantimur ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi; Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın'ın; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1266, 2/926, 
2/933, 2/934) (S. Sayısı: 1346) (Dağıtma tarihi: 23.2.2007) (GÜNDEME) 

3.- Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1274) (S. Sayısı: 1347) (Dağıtma tarihi: 23.2.2007) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, valilerin makam araçlarına ilişkin İçişleri Baka

nından yazılı soru önergesi (7/19622) 

No.: 91 
26 Şubat 2007 Pazartesi 

Tasarılar 
1.- Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Ön

lenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/1308) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2007) 

2.- Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 
2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1309) (Adalet ve 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2007) 

3.- Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Dev
let Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve X ve XI Sayı
lı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/1310) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.2.2007) 

Teklif 
1.- İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; Bilişim Sistemi Üzerinden Suç Teşkil Eden Zarar

lı Yayınlarla Mücadele Hakkında Kanun Teklifi (2/958) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 23.2.2007) 
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Raporlar 
1.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 72 Milletvekilinin; Refik Saydam Aşı 

Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma Önergesi (2/67) (S. Sayısı: 1348) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) (GÜNDEME) 

2.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; 4077 Sayılı Tüke
ticinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Tica
ret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/917, 2/865) (S. Sayısı: 1349) 
(Dağıtma tarihi: 26.2.2007) (GÜNDEME) 

3.- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanma
sı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Hatay Milletvekili Züheyir Am
ber ve 35 Milletvekilinin; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar ve Denizli Mil
letvekili Ümmet Kandoğan'ın; 24.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunan
lara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/714, 2/95, 
2/161, 2/625) (S. Sayısı: 1350) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) (GÜNDEME) 

No.: 92 
27 Şubat 2007 Salı 

Tasarılar 
1.- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı (1/1311) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2007) 
2.- Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı (1/1312) (Avrupa Birliği Uyum, Ana

yasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2007) 
3.- Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekatlarına Katılımı İçin Avrupa 

Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1313) (Avrupa Birliği Uyum, Millî Savunma ile Dışişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2007) 

Teklifler 
1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in; 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Ka

rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun İlgili Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/959) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2007) 

2.- Antalya Milletvekili Burhan Kılıç'ın; 6831 Sayılı Orman Kanunu ile Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/960) (Tarım, Orman ve Köyişleri, Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2007) 

3.- Mersin Milletvekilleri Hüseyin Güler ve Hüseyin Özcan'ın; Mersin İlinde Mezitli Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/961) (İçişleri, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.2.2007) 

4.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un; 26 Şubat 1992'de Ermenilerin Azerbaycan'ın Hocalı 
Kentinde Yaptıkları Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Soykırımını An
ma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/962) (Dışişleri ve İçişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2007) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Başbakanın Rize'de yaptığı konuşma

nın öğretmen ataması toplantısında naklen dinletilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007) 

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Rize'deki sağlık uygulamalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-İbradı'da yaşanan elektrik ke
sintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2530) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/2/2007) 

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Alanya Akdağ Kayak Merkezi proje
sine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/2/2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, yurt dışı seyahatlere ilişkin Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/20827) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 
2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Şanlıurfa'da yaşanan kamyon kazasına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/20828) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007) 
3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, elektrik özelleştirmeleriyle ilgili bir açıklamasına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20829) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 
4.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, yerel yönetimlerin merkezi kamu personeli seç

me sınavı kapsamından çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20830) (Başkan
lığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

5.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Irak'ta düşen uçakta hayatını kaybedenlerin ce
nazelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20831) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Rize'de yaptığı konuşmanın öğretmen 
ataması toplantısında naklen dinletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20832) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007) 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, görme engelli bir sanatçının otomobille hız ve rekor 
denemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20833) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007) 

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20834) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2007) 

9.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kamu görevlerine alımdaki yaş sınırına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

10.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana hafif raylı sistem projesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/20836) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

11.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, organ nakli konusunda alınması gereken bazı 
önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20837) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, sürücü kurslarının kayıt işlemlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Zimbabwe Devlet Başkanının ülkemize davet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20839) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/2/2007) 

14.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/20840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 
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15.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gökçeada ve Bozcaada'nın bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20841) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

16.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, bankaların kredi kartlarıyla ilgili bazı uygulamaları
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20842) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

17.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ulusal Deprem Konseyinin kapatılmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20843) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

18.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/20844) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, açıkta süt satışının yasaklanmasına 
ve sütçüler için yapılacak düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20845) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

20.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Turusgaz'ın vergi borcuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/20846) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

21.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, tasarruf tedbirleriyle ilgili bir genelgeye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20847) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

22.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, tarım sektörüyle ilgili bir açıklamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

23.- Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ'ın, AB fonlarının kullanımına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/20849) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

24.- Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ'ın, çeşitli fonlardan Nevşehir'deki projelere 
verilen desteğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20850) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/2/2007) 

25.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, Ordu çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20851) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

26.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, köprü ve otoyollardaki paralı geçiş uy
gulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20852) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14/2/2007) 

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Ankara Karayolundaki Yenice Köprülü 
Kavşağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20853) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14/2/2007) 

28.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Bolu Dağı geçişindeki tesislere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20854) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

29.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, iklim değişiklikleri ve kuraklıkla ilgili ted
birlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20855) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/2/2007) 

30.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN'ın, küresel ısınmaya yönelik tedbirlere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20856) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

31.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Muğla-Fethiye'de düşünülen deniz dolgusuna 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20857) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/2/2007) 

32.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, maden işletme ruhsatı izinlerine ilişkin Çev
re ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20858) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB sürecindeki bazı belgelerde yer alan Kıbrıs'la il
gili ifadeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20859) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 
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34.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, Rusya'yla ilgili bazı gelişmelerin ülkemize 
etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20860) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

35.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, devredilen Etibank'ın yönetim kurulu üyelerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20861) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin uyguladığı ana para ve faiz indirimlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/20862) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kral TV'nin tanıtım kampanya harcamalarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20863) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

38.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, İmar Bankasından iç borçlanma senedi alanlara öde
me yapılması çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/20864) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

39.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, Türk işaret dili sistemi oluşturulmasına ilişkin Dev
let Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20865) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

40.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, şiddete maruz kalan bir çocuğun korunmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20866) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/2/2007) 

41.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, şiddet mağduru çocukların korunmasına iliş
kin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20867) (Başkanlığa geliş tari
hi: 14/2/2007) 

42.- Antalya Milletvekili Nail KAMACFnın, Ankara'daki doğalgaz hizmetine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20868) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

43.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Giresun'a doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20869) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

44.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Çekerek Süreyya Bey Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20870) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT'un, TÜPRAŞ'ın Sapanca Gölü'nden su 
kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20871) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

46.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20872) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/2/2007) 

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT'un, Türk Petrol Kanunu düzenlemele
riyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20873) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

48.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOGLU'nun, Rize'de yapılması düşünülen 
santrallere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20874) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 15/2/2007) 

49.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kumluca'daki kanalizasyon çalışmaları
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20875) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

50.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin, MOBESE sistemine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/20876) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 
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51.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, ANFA Altınpark A.Ş. Genel Müdürünün fuar 
alanında yaptığı düğünün finansmanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20877) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

52.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Başbakanın sürücü ehliyetine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/20878) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

53.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kırklareli Valisinin bir kitabı halk kütüphanesine aldır
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20879) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

54.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/20880) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

55.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta Belediyesince işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20881) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

56.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, şiddet mağduru bir çocuğun tekrar ailesine tes
limine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20882) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

57.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'mn, Mersin'de faaliyet gösteren bazı dernek
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20883) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

58.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, toptancı hallerinin satışına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/20884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

59.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, doğalgaz faturalarının ödenmesine ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20885) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

60.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, MOBESE sisteminin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20886) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

61.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, doğal sit alanlarının belirlenme kriterlerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20887) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

62.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya turizminde kriz yaşandığı 
iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20888) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/2/2007) 

63.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Alanya Akdağ Kayak Merkezi projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20889) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

64.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Alanya'daki tarihi Av Köşkünün res
torasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20890) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/2/2007) 

65.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, tarihi yapılan yenileştirme çalışmalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20891) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

66.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, hakkında müfettiş raporu olan bir personele ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20892) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

67.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitapla
rının içeriğindeki bazı değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20893) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, usta öğreticilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/20894) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize-Fındıklı Guatr Araştırma ve Tedavi Merke
zine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20895) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 

70.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Rize Devlet Hastanesinde ultrason 
çekimi için uzun süre sonrasına randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önerge
si (7/20896) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2007) 
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71.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Çek Cumhuriyeti'nden geri gönderilen kuru incirlere iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20897) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

72.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin icraya verdi
ği üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20898) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 13/2/2007) 

73.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kastamonu bağlantılı demiryolu hatları
nın programa alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20899) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/2/2007) 

74.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Abana ve İnebolu Limanları ile İnebolu 
sahil şeridinin dalgalardan korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/20900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2007) 

75.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'nın İbradı İlçesindeki bir te
lefon santrali arızasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20901) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14/2/2007) 

76.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, akaryakıt kaçakçılığı konusundaki bir soruşturmaya 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20902) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 9/2/2007) 

77.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, yurt dışına gönderilen dini yayınlara ilişkin Devlet Ba
kanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/20903) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

78.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Kamu Personeli Seçme Sınavında öngörü
len yaş sınırına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı so
ru önergesi (7/20904) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007) 

79.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, KOBİ'lerin borçlarının yeniden yapılandırıl
masına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20905) (Başkanlığa geliş tari
hi: 14/2/2007) 

80.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Akseki elektrik dağıtım şe
bekesinin güçlendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20906) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/2/2007) 

81.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bir zanlının serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/20907) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

82.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hava taşıma işleriyle ilgili yasal düzenleme çalış
malarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20908) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 15/2/2007) 

83.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bazı ülkelerin silahlanmasının oluşturduğu teh-
dite ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20909) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay 

Hattına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı raporundaki tespit ve önlemler konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007) 
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27 Şubat 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.07 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68'inci Birleşimi'ni açıyorum. 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize 

sunacağım: 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Ukrayna Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyeti

nin ülkemizi ziyaretinin TBMM Başkanlık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/1207) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanı'nın 14 Şubat 2007 tarih ve 125 sayılı Kararı ile, Ukrayna Parlamen

tosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka-
nun'un 7'nci maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2.- Litvanya Parlamentosu Avrupa Birliği ve Dışişleri Komisyonları üyelerinden oluşan Par

lamento heyetinin ülkemizi ziyaretinin TBMM Başkanlık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanı'nın 14 Şubat 2007 tarih ve 125 sayılı Kararı ile, Litvanya Parlamen

tosu Avrupa Birliği ve Dışişleri Komisyonları üyelerinden oluşan parlamento heyetinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun bu
lunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka-
nun'un 7'nci maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, Doğu Anadolu fay hattı

na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanlığı raporundaki tespit ve önlemler konusunda Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu Anadolu fay hattı, özellikle Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde sü

rekli aktif olmuş ve son 5 yılda hemen hemen her ay bölgede önemli ölçüde maddi hasarlara yol 
açan depremler meydana gelmiştir. Son 15 gün içerisinde de 75'i 2,7 ile 3,8 şiddetinde artçı olmak 
üzere birçok deprem olmuş, 21.02.2007 tarihinde ise 5,9 şiddetinde yeni bir depremle karşı karşıya 
kalınmıştır. Özellikle Elazığ ve Malatya'da 5,9'luk deprem, halkın korku ve tedirginliğine neden ol
muştur. Son 15 günde her gece meydana gelen artçı depremlerden sonra bölge insanı her gün tedir
ginlik yaşamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı tara
fından düzenlenen bir raporda, bölgede aktif olan Doğu Anadolu fay hattı ile ilgili bilgiler net bir 
şekilde ortaya konulmasına karşın, bu rapor doğrultusunda bu güne kadar bölgede hiçbir önlem 
alınmamıştır. Raporda belirtilen önlemlerle ilgili sonuca yönelik hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ra
porun tamamlanmasından sonra, rapor içeriği kamuoyuna açıklanmamış ancak yazılı ve sözlü basın
da yer alan bilgiler doğrultusunda, Doğu Anadolu fay hattında kısa sürede oluşacak depremle 2 ilin 
yok olacağı açıkça ifade edilmesine rağmen her ne hikmetse rapor kamuoyuyla paylaşılmamıştır. 

Bu raporun içeriğinin kamuoyuna açıklanması ve raporda belirtilen önlemlerin acilen alınma
sı amacıyla Anayasa'nın 98 ve iç tüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
2) Şevket Arz (Trabzon) 
3) Muharrem Kılıç (Malatya) 
4) Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
5) Mehmet Parlakyiğit (Kahramanmaraş) 
6) İsmet Atalay (İstanbul) 
7) Haluk Koç (Samsun) 
8) Berhan Şimşek (İstanbul) 
9) Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
10) Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
11) Ali Arslan (Muğla) 
12) Hakkı Ülkü (İzmir) 
13) Yılmaz Kaya (İzmir) 
14) Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
15) Halil Akyüz (İstanbul) 
16) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
17) Erdal Karademir (İzmir) 
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18) Orhan Eraslan (Niğde) 
19) Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
20) Hasan Güyüldar (Tunceli) 
21) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli) 
22) Ali Rıza Bodur (İzmir) 
23) Muharrem Toprak (İzmir) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön gö

rüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- Brüksel'de yapılacak olan Habitat-Avrupa Kıtası Küresel Parlamenterleri Yönetim Kurulu 

Toplantısı'na Malatya Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Münir Erkal'ın is
men davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan Habitat düzeyinde Habitat-Avrupa Kıtası Küre

sel Parlamenterleri Yönetim Kurulu Toplantısı'na Malatya Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Münir Erkal ismen davet edilmektedir. 

Anılan davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri'nin Dü
zenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine 
sunulur. 

Bülent Armç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oyları

nıza sunacağım: 
4.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Mısır'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1210) 
23/2/2007 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 9-12 Ocak 

2007 tarihlerinde Mısır' a yaptığı resmi ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 
Mehmet Özyol Adıyaman Milletvekili 
İsmail Soylu Hatay Milletvekili 
Hakkı Ülkü İzmir Milletvekili 
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Halil Ürün Konya Milletvekili 
Mustafa Eyiceoğlu Mersin Milletvekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
l'inci sırada yer alan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 milletvekilinin, kamu yöneti

minde vasıfsız kadrolaşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı 
üzerindeki gözetme ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin ge
reklerine aykırı hareket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya 
yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; emniyet 
teşkilatında hukuk dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfi uygulamalara yol açtığı, görevinin 
gereklerini yerine getirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, ba
zı asayiş olaylarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yöne
lik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanunu'nun 257, 281 ve 288'inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasa'nın 
100'üncü ve İç Tüzük'ün 107'nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
(9/13) esas numaralı önergenin görüşmelerine başlıyoruz. 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 
L- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadro

laşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, içişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme 
ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hare
ket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere 
muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; emniyet teşkilatında hukuk 
dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfî uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine ge
tirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla 
ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muha
lefet ettiği iddiasıyla içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/13) 

BAŞKAN - Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine, şahısları adına üç üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma açıl
ması istenmiş bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya söz 
verilecektir. 

Konuşma süreleri onar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 20/2/2007 tarihli 65'inci Birleşimi'nde okunmuş 

ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Şahısları adına: 1) Tuncay Ercenk, Antalya Milletvekili, 2) Ramazan Can, Kırıkkale Milletve

kili, 3) Nihat Ergün, Kocaeli Milletvekili, 4) Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili, 5) Selami Uzun, 
Sivas Milletvekili, 6) M. Nuri Akbulut, Erzurum Milletvekili, 7) Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Ankara 
Milletvekili. 

Bildiğiniz gibi, biraz önce de açıkladığım gibi, İç Tüzük gereğince sadece üç milletvekiline söz 
vereceğimizden, baştaki ilk üç sayın milletvekili söz alma hakkı almıştır: Sayın Tuncay Ercenk, Sa
yın Ramazan Can, Sayın Nihat Ergün. 

Önerge sahibi olarak da ilk söz, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'a aittir. 

- 1 7 -



TBMM B: 68 27 . 2 . 2007 O: 1 

Sayın milletvekilleri, değerli milletvekillerimizin İç Tüzük gereği kendilerine tanınan süreye 
de riayet etmelerini rica ediyorum. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Antalya Milletvekili Sayın De

niz Baykal ve 60 milletvekilinin Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında vermiş oldukları soruşturma 
önergesi hakkında, önerge sahibi sıfatıyla söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 59'uncu Hükümet bürokraside cumhuriyet tarihinin en yoğun kadrolaş
masını yarattı. Örtülü ideolojisi doğrultusunda ve parti disiplini içinde yapılan bu kadrolaşma sebe
biyledir ki, iç güvenlik birimleri kimliğini ve işlevini kaybetti. Demokratik sisteme ve hukuk dev
letine bağlılığı sağlayan yapılanma yerine, parti devleti anlayışına ve cemaatleşmeye hizmet eden 
bir süreç başladı. İç güvenlik birimleri, özellikle istihbari anlamda zafiyet içine girdiler, güvenlik 
birimleri arasında yetki çatışması başladı. Yönetim kademelerinde doğmuş olan bu kaos ve çürüme 
sebebiyledir ki, muhtelif güç odakları, kritik asayiş olaylarında gerçeği tespit etmek yerine, 
Hükümetin telkin ve amaçları doğrultusunda bilgi kirliliği yarattılar, hedef saptırdılar, yönlendirme 
yaptılar ve hukuk dışı yollarla bir kadrolaşma sürecini rahatlıkla gerçekleştirdiler. Sayın İçişleri Ba
kanı hakkında on beş gün kadar evvel görüşmeleri yapılan gensoru görüşmelerinde bu olayları ay
rıntılı olarak ifade etmiştik. 

Aslında, değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı, Danıştay saldırısı ve Atabeyler Operasyo
nu esnasında, bu gelişmeyi, bu tabloyu veciz bir ifadeyle özetlemişti. Emniyet soruşturması aşama
sında evrak daha savcıya intikal etmeden basına Genelkurmay Başkanlığı önünde servis yapıldığın
da, Sayın Bakan çok net bir ifadeyle, ortada koli basili akıtan bir çeşmenin bulunduğunu ifade et
mişti. Sayın Bakan doğruyu söylemişti. Bu çok net tespitinden dolayı o zaman da Sayın Bakanı kut
lamıştık kamuoyu huzurunda. 

Ancak, dramatik ve üzücü olan, çarpıcı olan husus şu: Bu çeşmeyi kurutması ve yok etmesi ge
reken Hükümet, bakıyoruz, bu yapılanmayı himaye ediyor, bu yapılanmayı organize ediyor. 3.719 
üst düzey görevi üç buçuk-dört yıldan bu yana vekâleten sürdüren 59'uncu Hükümetin Başbakanı 
ise skandallar ve başarısızlıklar ortaya çıktığında, hemen "bürokratik oligarşi" nakaratını tekrarla
maya başlıyor. Son zamanlarda ise "derin devlet" kavramını kendince gerekçe olarak ortaya atma
ya başlıyor. 

Aslında, değerli arkadaşlarım, kamu yönetimi adına ibret verici bir tablo var. Kara mizahın dı
şında tam bir hedef saptırma ve acz ifade eden, belirsizlik yaratan bir tablo söz konusu. Devlet ada
mı sorumluluğu ve ciddiyetiyle bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu gayri ciddi tavrı ve 
anlayışı soruşturma önergesinin görüşülmesi aşamasında da yaşıyoruz. 

Bu önergede kamu kaynaklarının talan edilmesiyle ilgili bir konu yok değerli arkadaşlarım; 
ama, buna rağmen, Sayın Başbakanın konuyu böyle anladığını görüyoruz. Kamu kaynaklarının ta
lan edilmesini elbette takip ediyoruz; ama, bunun zemini burası değil, bu önerge değil. Onu ayrı ze
minlerde takip ediyoruz ve hesabı mutlaka sorulacak. Burada şunu soruyoruz: Bakın, Sayın Başba
kan aslında soruşturma önergesi metnini bile yeterince okumadığını bir anlamda ifade ediyor ve as
lında "Ben bu önergeye bile katılmayacağım." diyerek, "Bunun izlemesine bile katılmayacağım." 
Diyerek, devlet yönetimi anlayışındaki sorumsuz ve gayri ciddi tavrını da bir anlamda belgelemiş 
oluyor değerli arkadaşlarım. 

Şunu hemen ifade etmek istiyorum: Kamuyu zarara uğratmak, görevi kötüye kullanmanın bir 
unsurudur. Sayın Başbakana bunu birilerinin anlatması gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

İşte, değerli arkadaşlarım, böylesine gayri ciddi ve sorumsuz bir kamu yönetimi anlayışı için
de parti devletini yaratmayı temel hedef olarak kabul eden siyasi iktidar, aslında kendince alterna
tif derin devletini yaratma arayışı içinde. Türkiye'nin geldiği tablo bu. 
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Bakın, değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet gazetesi ve Danıştaya yönelik saldırılar sürecinde Sa
yın Başbakan nasıl bir ifade kullandı. "Efendim, ne olmuş yani, bizim ilçe binalarımıza da saldırı
lar yapılıyor." diyen, gazete ve Danıştayın koruma taleplerini yerine getirmeyen, Danıştayı hedef 
göstermekten öte, meşruiyetini tartışmaya açan Sayın Başbakan, maalesef, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
tüm yurttaşlarının Başbakanı olduğunun farkında değildir. Sayın Başbakan, eylem ve işlemleriyle, 
saldırı ortamlarına uygun iklimi ve yapılanmayı yaratmış, kurumlar arası çatışma ortamını başlat
mıştır. 

Hizbut Tahrir örgütünün, polisin gözü önünde, bir saat süreyle kürsü ve mikrofon kullanma su
retiyle, cumhuriyeti ve rejimi hedef alan açıklamalarına müdahale etmeyen bir emniyet örgütünün 
güvenilirliğinden kimse söz edemez. 

İsmailağa Camisindeki linç eylemini "kafanın minbere çarpması" olarak açıklayan ve adli mer
cileri iğfal etmeye teşebbüs eden bir emniyet örgütünün, İstanbul gibi bir metropolün güvenliğini 
sağlama ehliyetinden söz edemezsiniz. 

Hrant Dink suikastında, Trabzon Valisi ve Emniyet Müdürünün görevden alınıp, istihbari an
lamda başından beri olayın içinde olduğu ortaya çıkan İstihbarat Daire Başkanı, İstanbul Emniyet 
Müdürü ve istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürüyorlarsa, orada, 
Hükümetin, gerçekleri gizleme ve bilgi kirliliği yaratma amacı içinde olduğu ortaya çıkar, bu tablo 
bütün unsurlarıyla ortaya çıkar. Bir şube müdürünün olayı üstlenmesi, bu kişilerin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, bunu, ıstırap verici bir tablo olarak... Sonuç olarak ifade 
ediyorum: Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, İçişleri Bakanı ve bağlı birimler, ihmal ölçülerini 
aşacak bir şekilde, sorumsuz, duyarsız, ehliyetsiz ve karanlık ilişkileriyle bu sonuçlara yol açmış
lardır. 

İşte, bakıyoruz, tam bu aşamada kamuoyu gündeminden kaçırılan bir ANKA Haber Ajansı ola
yı var. ANKA Haber Ajansı ne yapıyor? İstihbarat Daire Başkanının müfettişe verdiği ve jandarma
yı da işin içine katan ifadesini yayınlıyor. İstihbarat Daire Başkanı çıkıyor "Bu haber doğru değil
dir." diyor. Ajans diyor ki: "Hayır, ben bu haberin arkasındayım." Açıklama yapıyor. Bakıyoruz, he
men bundan bir iki gün sonra, Ajansın İstanbul temsilciliğine gece yarısı girildiğini, disketlerin tek
nik bir şekilde alındığını, kamera ve jeneratörlerin kapatıldığını görüyoruz değerli arkadaşlarım. 
Adli boyutun dışında, uzman kişilerin ifadesiyle, profesyonel ekibin gerçekleştirdiği bir eylem söz 
konusu. 

Olay, aslında, yorum gerektirmeyecek kadar açık değerli arkadaşlarım. Öylesine bir bilgi kir
liliği ve soruşturma sürecine müdahale anlayışı yaygın hâle gelmiş ki, haber kaynaklarına kamu ara
cılığıyla doğrudan müdahale etmekten kaçınmayan cüretkâr bir anlayış ve yapılanmadan söz ediyo
rum. Medyaya yönelik mali baskılardan sonra, haber kaynaklarına doğrudan müdahale etmekten 
kaçınmayan faşizan bir süreçle karşı karşıyayız. 

İşte, değerli arkadaşlarım, bu sürecin sonunda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Bu sürecin sonun
da, yine, tipik bir Abdülkadir Aksu klasiğiyle karşı karşıyayız. Sütre gerisine yatan, kendince ola
yın soğumasını bekleyen, soruşturmayı yönlendiren, Hükümetin sorumluluğunu gizleyen, olayın 
derinliğine girmeyen ve sebeplerini araştırmayan "İşte faili buldum." diyerek ve istatistiki rakamla
rı çarpıtarak olayları geçiştirmeye çalışan bir İçişleri Bakanı portresi; tablo bu. 

Bakın, değerli arkadaşlarım -Sayın Bakan, size yöneltiyorum sorumu, doğrudan size yönelti
yorum- bu olaylar neden meydana geliyor? Bu sonuçlar neden periyodik olarak ve belli zaman di
limlerinde tekrarlanıyor? Siz, polemik ve demagoji yapmadan bunların cevabını vermek ve tedbiri
ni almak zorundasınız. Sizin görev ve sorumluluğunuz bu noktada yoğunlaşıyor. Maalesef, siz de 
Sayın Başbakan gibi görev ve sorumluluğunuzun farkında değilsiniz. Türkiye'nin yaşadığı dram iş
te burada yatıyor değerli arkadaşlarım. 
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak, asayiş konularındaki bu vahim gelişmeleri çok önceden, ön-
görülü bir şekilde tespit ettik, Hükümeti uyardık. Alınması gereken önlemleri Sayın Genel Başka
nımız en üst düzeyde, her zeminde dile getirdi. 

İki buçuk yıl kadar evvel, bu konuları kapsayan araştırma önergemiz hâlen Genel Kurul gün
deminin 167'nci sırasında bekliyor değerli arkadaşlarım. 

İşte, değerli arkadaşlarım, bu anlayış ve uygulama devam ettiği içindir ki, Türkiye'nin, bundan 
böyle benzer... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bu anlayış ve uygulama devam ettiği takdirde, değerli arkadaşla

rım, bir endişemizi, bir kaygımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anlayış ve uygulama devam et
tiği takdirde, üzülerek ve endişeyle ifade ediyorum, Türkiye, bundan böyle de benzer olayları ma
alesef yaşayacaktır. 

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in, cumhuriyetin temel niteliklerinin öneminin kalmadığı 
ve yerini yeni bir yapıya devretmesi gerektiği, bugün de bu görüşlerinin arkasında olduğunu ifade 
eden açıklamaları, Sayın Başbakan tarafından özel olarak himaye edildiği göz önüne alındığında, 
aslında, değerli arkadaşlarım, mevcut olan bu kaos ve belirsizliğe şaşırmamak gerekiyor. Bunlar bir 
sürpriz değil, bu yapılanmanın, bu işleyişin doğal sonucu. Bunu artık görmemiz gerekiyor. İşte, de
ğerli arkadaşlarım, geldiğimiz aşamada, fotoğraf, bütün kareleriyle ortaya çıkmış durumdadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergemizde on ana başlık altında sıralaması yapılan olay
larda, gerek Başbakan ve gerek İçişleri Bakanının, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek su
retiyle kişilerin mağduriyetine ve toplumsal kaosun doğmasına, asayişin ihlaline, kamu yönetimi
nin zafiyetine doğrudan yol açmaları sebebiyle görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Türk 
Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine muhalefet ettikleri düşüncesindeyiz. Bu eylemleri, aynı za
manda gerçeğin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla suçun delillerini yok etmeye yönelik olduğun
dan, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeye yönelik olduğundan ve bunun doğal sonucu olarak, bu 
eylemin doğal sonucu olarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs niteliğinde olduğundan, yine Ce
za Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, bu soruşturma önergesinin kabul edilmesi gerekir. Elbet
te, bir soruşturma önergesinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ATİLLA KART (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla) - Elbette, on dakikalık bir zaman dilimi içinde, on ana başlık hâlin

de sıraladığımız bütün bu olaylarla ilgili, daha geniş bir sübut anlatımını yapmamız beklenemezdi, 
ama, şu kadarını ifade edelim ki, yirmi bir sayfalık önergemizde son derece ayrıntılı olarak anlattı
ğımız bulgular bile, ortada ciddi bir durumun varlığını göstermeye yeterlidir. Onun içindir ki, biz, 
bu iddiaların açıklık kazanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu çerçevede kal
mak kaydıyla, soruşturma komisyonu kurulması talebiyle, bu önergeyi Genel Kurulun takdir ve de
ğerlendirmesine sunuyoruz. 

Bu değerlendirmeyi yaparken, inanmak istiyoruz ki, Genel Kurul, kişisel ve siyasi yaklaşımla
rın üstünde kalarak ve gerçeğin ortaya çıkmasından korkmayarak, objektif ve sağduyulu bir yakla
şımla olayları değerlendirecek, vicdani muhasebesini yapacaktır. 

Bu değerlendirmelerle, değerli arkadaşlar, Genel Kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
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Şahıslan adına söz isteyen ilk konuşmacı, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk. 
Süreniz on dakika Sayın Ercenk. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimiz, tarihî bir 

oturumu daha bugün gerçekleştiriyor. Bugün, ülkemizin huzurunun, güvenliğinin, emniyetinin gö
rüşüldüğü bir tarihî toplantıyı yapıyoruz. Yani, huzur konusunda, emniyet konusunda, güvenlik ko
nusunda, asayiş konusunda, nereden nereye geldiğimizi konuşmak üzereyiz. 

59'uncu Hükümet şu anda iktidarda Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ama, hiçbir dönem
de, adli ve idari yapılanmada bu denli bir kadrolaşma oluşmamıştır, meydana gelmemiştir. Cumhu
riyetin temel nitelikleri, laiklik, cumhuriyet, demokrasi bu denli saldırıya uğramamış ve üst düzey 
devlet yönetimi tarafından bu denli saldırıya uğrama noktasında olmamıştır. Tarikatlar ve cemaat
ler, devlet yönetiminde bu kadar etkili bir duruma, etkili bir hâle gelmemişlerdir. Toplumun barışı, 
huzuru bu denli tahrip edilmemiştir. Bu dönemde "kamu düzeni ve halkın güvenliği" kavramı yeri
ne, AKP'nin düzeni ve tarikat-cemaat anlayışlarının denemelerinin ağırlığı, 59'uncu Hükümet döne
minde emniyet güçlerine, güvenlik güçlerimize hâkim olmuştur. Yani, bir anlamda, emniyetteki ör
gütlenme, tarikatların ve cemaatlerin güç dengesine, güç yarışına sahne olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, AKP Hükümeti, emniyet birimlerinde kendisini korumaya alan bir ör
gütlenme içine girmiş ve bu anlayış, devlet yönetimi ve rejim açısından, güvenlik açısından ciddi 
tehlikelere yol açmıştır. Son dönemlerde meydana gelen olaylarda, asıl fail ile bağlantısı olanları 
korumak adına, yetkili olmadıkları hâlde birtakım konularda açıklama yapma örneklerine, maalesef 
şahit oluyoruz. Örneğin İsmail Ağa Cemaati olayında "kafasını minbere vurdu" açıklamasına dik
katinizi çekmek istiyorum. Ayrıca, Hrant Dink olayında "bireysel milliyetçi duygulardır" anlayışı
nın, yine emniyet güçlerine hâkim olduğunu görüyoruz. Yani, cerrah, cerahati akıtamamıştır değer
li milletvekilleri. Delilleri toplamakla görevli birimler, gerçeğe ulaşmayı engellemek için delilleri 
karartmaya, araştırma ve soruşturma sonuçlarını engellemeye çalışmaktadırlar. 

Sayın Bakan, siz, 1989 ve 1991 yılları arasında İçişleri Bakanıydınız ve bu bakanlık görevini
ze 1989'un 31 Martında başladınız. 31 Mart 1989, sizin İçişleri Bakanlığına başladığınız tarih. Bu 
tarihe özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün de İçişleri Bakanısınız. Ancak, elimde bir lis
te var: Sizin görev yaptığınız 1989-1991 yılları arasında, 31 Ocak 1990 tarihinde Muammer Aksoy 
öldürülmüş, 7 Mart 1990'da Çetin Emeç aramızdan ayrılmış; 6 Eylül 1990'da yazar Turan Dursun, 
26 Eylül 1990'da Hiram Abas, 6 Ekim 1990'da Bahriye Üçok, 9 Ocak 1991'de Yarbay Ata Burcu, 
30 Ocak 1991'de Emekli Korgeneral Hulusi Sayın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş. 7 Ni
san 1991 tarihinde Memduh Ünlütürk, yine kimliği belirsiz kişiler tarafından katledilmiş. Emekli 
Korgeneral İsmail Selen, 23 Mayıs 1991 tarihinde uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybetmiş. Bunları çoğaltmak mümkün ve en son, SHP milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa 
Güngör de yine -üstelik Meclis lojmanlarında- sizin İçişleri Bakanlığınız döneminde katledilmiş. 
Bu listeyi, maalesef, çoğaltmak mümkün. 

Bir liste daha: 2002-2007 arasında da İçişleri Bakanısınız. 18 Aralık 2002 tarihinde Necip Hab-
lemitoğlu cinayeti, Sinagog saldırıları, HSBC Bankasının bombalanması, Cumhuriyet gazetesine 
yapılan saldırılar, Danıştay saldırısı, Atabeyler operasyonu, Rahip Santoro cinayeti, Hizbut Tahrir 
örgütünün Fatih Camisindeki eylemi, İsmailağa Camisindeki linç girişimi ve son olarak da Hrant 
Dink cinayeti. 

Tabii, bunlar, basına yansıyan ve bizim görebildiğimiz olaylar. Bunun dışında kalanlar ve bi
zim ulaşamadığımız bir sürü cinayet de, elbette, maalesef sizin ulaşamadığınız ve çözemediğiniz 
faili meçhul cinayetler arasında yer almaya devam ediyor. 

Sayın Bakan, bu olayların tümü meydana gelirken, çok merak ediyorum ve bunu samimiyetle 
söylüyorum, acaba siz ne iş yapıyorsunuz? Çok ciddi olarak merak ediyorum bunu. Yani, bu olay-
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lara nasıl yaklaşıyorsunuz? Çözmek konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve acaba olaydan 
önce bunları önlemek konusunda bir tedbir alıyor musunuz? Yoksa, sadece olaydan sonra mı bu ola
ya müdahale ediyorsunuz? Yani, vatandaş öldürüldükten sonra mı müdahale ediyorsunuz, yoksa öl
dürülmeden önce, cinayetten önce birtakım tedbirler alıp, bu cinayetleri önlemeyi düşünüyor musu
nuz? Yine, siz her dönemde İçişleri Bakanı olmak zorunda mısınız Sayın Bakan? Yani, bunu ger
çekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani, sizin İçişleri Bakanı olma gibi çok gizli bir göreviniz mi 
var? Sizin döneminizde, maalesef, faili meçhul cinayetler, saldırılar, kapkaç, vurgun, hırsızlık diz 
boyu, alabildiğine çoğalmış vaziyette görüyoruz. Bu tesadüfü, gerçekten, anlamakta güçlük çekiyo
rum. Yani, sizin döneminizde olaylar, cinayetler, kapkaç ve vurgunlar sürekli artma eğilimi göster
miş. Ben, bu hususun neden olduğunu gerçekten merak ediyorum. 

Ve Sayın Başbakan, siz, İçişleri Bakanının bu ihmalini, bu davranışlarını, bu olaylara bakış açı
sını neden denetlemiyorsunuz? Neden gözetim altına almıyorsunuz? Bir Başbakanın görevi, çalış
tığı bakanların çalışmalarını, icraatlarını, yöntemlerini ortaya çıkarmak, onları denetlemek ve göze
tim altında tutmak. "Gel bakalım Sayın İçişleri Bakanı, nedir bu iş" demektir Başbakanın görevi. 
Başbakan da İçişleri Bakanını bırakmış, İçişleri Bakanı da asayişi Allah'a emanet etmiş ve bu şekil
de Türkiye alabildiğine birtakım kargaşaya sürükleniyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Sarıgül geliyor! Sarıgül'ü düşünün! 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, sizin olaylara bakış açınızı, bir örnekle, izin verirse

niz, belirtmek istiyorum. Yine, faili meçhul bir cinayet, Ulus'ta, herhangi bir yerde meydana gelmiş. 
Ekip olay yerine intikal etmiş. Adam seksen yerinden bıçaklanmış, kanlar içinde yerde yatıyor. Ekip 
amiri Sayın Bakana telsizle ulaşıyor: "Sayın Bakanım, olay yerine intikal ettik. Hiç merak etmeyin, 
olaya hâkimiz. Maktul derdest, fail firarda." 

Sizin olaylara bakışınız, anlayışınız tamamen bu noktada düğümleniyor Sayın Bakanım. Siz, 
olaydan önce değil, olaydan sonra olaylara müdahale etme, yani kan gövdeyi götürdükten sonra 
olaylara müdahale etme noktasında kalıyorsunuz. 

Sayın Bakanım, öyle sanıyorum ki, bu gidişle, sayenizde hırsızların girmediği bir tek ev kal
mayacak. Yine, gasp edilmeyen bir tek kimse kalmayacak. Öldürülmeyen, gasp edilmeyen bir tek 
taksici kalmayacak. Çantası alınmayan, kapkaça uğramayan ve mağdur olmayan bir tek bayan kal
mayacak. Sizin bu yönetim anlayışınız sayesinde, öyle sanıyorum ki, ülke, cidden, hem adi suçlar 
açısından hem siyasi suçlar açısından ciddi karışıklıklara, kaosa yol açma durumunda olacaktır. 

Şimdi, tabii, ben bunları söylüyorum da "seninki de laf mı?" deme noktasında olabilirsiniz. 
Haklısınız, çünkü kendi valisini koruyamayan, kendi valisinin, mülki idare amirinin malını, canını 
koruyamayan bir İçişleri Bakanlığının, vatandaşın malını, canını koruması elbette mümkün değil
dir. Bugünkü Hürriyet gazetesini size arz ediyorum. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Gazete reklamını yapmaktan vazgeçmediniz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - "Hırsıza cezayı gaspçı verdi." Valinin evine hırsız giriyor ve 

alınan malı hırsızın elinden alan gaspçı; emniyet güçleri değil, polis değil, İçişleri Bakanı değil. Ya
ni, suçlu, suçlunun elinden suç konusu malı geri alıyor. Sayın Bakan, takdirlerinize arz ediyorum. 

AHMET YENİ (Samsun) - Şu Sarıgül haberini de bir okusana. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, biraz önce iletildi Sayın Bakanım. 24/8/2005 tarihin

de, Sayın Bakan, Ulus semtinde bir cinayet işlenmiş. Çiçek ailesi saldırıya uğramış, makine mühen
disi Ali Çiçek bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmiş ve bütün deliller ortada iken, bu konuda gerek
li çalışmanın yapılmadığı şeklinde bana bir bilgi iletildi. Bunu da size arz ediyorum. 

Yine, Kilis'te meydana gelen, Belediye Başkanının ve oğlunun öldürülmesi olayındaki sonucu 
da çok merak ediyoruz. 
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Yine, Kızıltepe'deki ve Van'daki uyuşturucu baskınında Mustafa Bayram olayının da sonucu
nu gerçekten merak ediyorum. 

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Mustafa Bayram tahliye oldu. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bu konuları çoğaltmak mümkün. Bunları da, öyle sanıyorum 

ki, açıklama noktasında olacaksınız. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan ve İçişleri 

Bakanı kanunun kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmemişler, ülkemizde huzur, güven ve 
asayişin yok olmasına sebebiyet vermişlerdir. Onların bu davranışının cezai sorumluluk gerektirdi
ğine inanıyoruz. Bu, bir cezai sorumluluk gerektiriyor. Gerekli denetim, gerekli gözetim, gerekli in
celeme yapılmadığı için, bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, öyle sanıyorum ki, sizler kamu vicdanında yeteri kadar mahkûm olmuşsunuzdur; ama, 
inanıyorum ki, yargı açısından da bu mahkûmiyetin tescil edileceğine inanıyorum. 

Bu nedenle, Anayasanın 100 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 107'nci madde
leri gereğince Meclis soruşturması açılması gerektiğine inanıyoruz ve yüce Meclisin, vicdanının se
sini dinleyerek, bu soruşturmanın açılmasına karar vereceğine yürekten inanıyorum. Yüce Meclisi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ercenk. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can... (AK Parti sırala

rından alkışlar) 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Antalya Milletvekili Sa

yın Deniz Baykal ve 60 milletvekili arkadaşının vermiş olduğu önergeyi incelediğimizde, önerge
nin tamamen mücerret, tamamen dedikodu ve şayiaya dayanan, hukuki mesnetten yoksun bir öner
ge olduğunu görüyoruz ve üzülüyoruz. Zira, bu dedikoduyu çıkaranların bu önergeye imza attığını 
gördüğümüzde bu üzüntümüz daha da artıyor. 

CHP gibi siyasi mazisi derinliklerde olan bir partiye, kendi dedikodusuyla, Türkiye Cumhuri
yeti Başbakanı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı aleyhinde bu önergeyi vererek Meclisin 
gündemine taşımaları, hem CHP'nin hem de Meclisin saygınlığına maalesef gölge düşürmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu önerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138'inci 
maddesine de aykırıdır. Zira, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138'inci maddesi -aynen okuyo
rum- "Hiçbir organ, makam veya merci, mahkemelere ve hâkimlere emir veremez, tavsiye ve tel
kinde bulunamaz, genelge gönderemez. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyan
da bulunulamaz" demektedir. Bu konuda Mecliste görüşme yapılması ve önergenin verilmesi Ana-
yasa'nın 138'inci maddesine aykırılık teşkil eder ki, Cumhuriyet Halk Partisi anayasa suçu işlemiş
tir, Anayasa'yı ihlal etmiştir. 

Önergeyi incelediğimizde, temel dayanak kadrolaşma iddiası, kadrolaşmayla ilgili... Memur 
alımı KPSS sınavıyla yapılıyor, ÖSYM yerleştiriyor, öğretmen atamaları bilgisayar kurasıyla ger
çekleşiyor. AK Parti iktidara gelmeden bu işlerin nasıl olduğunu bu millet iyi biliyor. Biz, Cumhu
riyet Halk Partisini her alanda geçeriz, her alanda CHP ile boy ölçüşürüz; ama, bir alanda onları as
la geçemeyiz. O alan nedir? Kadrolaşma. Bu memlekette adalet ve hak dağıtan kurumun başında 
olan dönemin Adalet Bakanı adaletsizliğin daniskasını yapmıştır. Ne demiştir dönemin Adalet Ba
kanı? "Hâkimlik sınavında, ben, CHP'lileri almayacağım da başkalarını mı alacağım?" demiştir. 
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HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Cumhuriyet Halk Partisi ile SHP'yi karıştırma lütfen. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - İşte CHP'nin adalet anlayışı, işte eşitlik anlayışı! O hâkimler 

şimdi nerelerde görev yapıyor sayın CHP'liler? 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Siyasi bilginiz yok. O, SHP'deydi, CHP'de değil. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede bazı idari ma

kamların vekâleten yürütüldüğünden bahsediliyor. Allah aşkına, TRT Genel Müdürlüğüne öneril-
medik Türkiye'de değer kaldı mı? Ama, hepsi, maalesef, Sayın Cumhurbaşkanınca reddedilmiştir. 
Türkiye'de tarih AK Partiyle mi başladı? Türkiye'nin bizden evvel bir geçmişi yok muydu? O za
man siz nerelerdeydiniz? Bugün kamu kurumunda görev yapan kadroları, biz, gökten zembille mi 
indirdik? Eğer buralarda politik bir kadrolaşma yaşandıysa, bu, kimin eseridir? Siz önce bunlara ce
vap verin. Bal gibi sizin eseriniz. Bakın, Türkiye'de sizin göstermeye çalıştığınız gibi her şey AK 
Partiyle başlamadı, ama, çok önemli bir süreç miladı AK Parti olmuştur. O da şeffaflaşmadır, de
mokratikleşmedir, reformlardır, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesidir. Derin devlet türü 
yapılandırmaların panzehiri bütün dünyada şeffaf devlettir. Hukuk dışı oluşumlarla mücadelede en 
etkili yöntem, devletin kamu kurumlarının şeffaflaştırılmasıdır, demokrasinin bütün kurum ve ku
rullarıyla işletilmesidir. Hemen, İnternet sitelerinde, kimler kazandı, kimler kaybetti, oradan anında 
görüyorsunuz. "Milletvekillerinin, şöyle hatırı sayılır zevatı sıraya koyup da onlar vasıtasıyla sınav 
kazanayım" demiyor. Demokratikleşme reformlarının altında, bizim, sizin ve bu yüce Meclisin im
zası vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakanlık Müsteşarı ve Sayın İçişleri Müsteşarıy
la ilgili iddialara gelince: Tamamen dedikoduya dayalı, mücerret, hukuki mesnetten yoksun iddi
alardır. Ehliyete ve liyakate sahip olan, bulundukları makama hakkını veren, çalışkan, dürüst müs
teşarlarımızın Mecliste polemik konusu yapılarak buraya gündeme getirilmeleri ve Meclis kürsü
sünde savunma hakları olmayan bu değerlere belden aşağı vurmak gayriahlakidir. 

Beratı zimmet asıldır, aleyhlerinde herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır. Bundan daha 
acı olanı, Anayasa'nın 10 ve 24'üncü maddelerine atıf yapılmasıdır ki, Türk vatandaşları arasında 
ayrımı yasaklar. Bu gerekçe de tamamen yerinde değildir. Ayrıca, idarenin bütün atamalarına, iş
lemlerine karşı yargı yolu da açıktır. Zaten, atamalara ilişkin yargı yolu da bu dönemde, her ne hik
metse, jet hızıyla işliyor. İster istemez insanın aklına dönemin meşhur Adalet Bakanı geliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan ve AK Parti iktidarıyla ne
ticelenen seçimlerin bir anlamı olsa gerek. Bu anlam, Türkiye'yi AK Parti Hükümetinin yönetece
ğine dair aziz Türk milletinin verdiği bir yetkidir. Bu millet, AK Partiye bunun için oy verdi, seçim
ler bunun için yapılıyor, sandıklar bunun için milletin önüne konuluyor. 3 Kasımda aziz Türk mil
leti, DSP, ANAP, MHP iktidarıyla DYP muhalefetini sandığa gömerek bu partilerin siyasetçilerini 
cezalandırmıştır. 28 Martta da yerel idaredeki siyasetçileri cezalandırmıştır. Peki, bu başarısızlığı 
sadece siyasetçilere yüklemek adil olabilir mi? Tabii ki, adil olamaz. Burada dönemin bazı bürok
ratları da başarısızdır. Bunu, millet, doğrudan değil de temsilcisi vasıtasıyla değiştirmek iradesini ve 
yetkisini AK Partiye vermiştir. AK Parti Hükümeti bu yetkiyi doğrudan aziz Türk milletinden al
mıştır. Başarısız olan bürokratlarla AK Parti Hükümetini çalışmaya sevk etmek milletin iradesine 
muhalif olmaktır ki, bizler milletimize hesap vereceğiz. Bizlerin çalışma aşkına, hızımıza, icraatı
mıza ayak uyduranlarla, nitekim, devam ediyoruz. Hızımıza yetişemeyen, dökülenler olacaktır ki, 
onlara da dönüp bakmayız. Hatta, CHP'nin ilimizde bir ataması vardır ki, kadrolaşmaya örnek ola
rak evlere şenliktir. Enteresan bir olay... 1970'li yıllarda Makine Kimya Kırıkkale'de pirinç fabri
kası vardır. Pirinç fabrikası bronz üretir. CHP iktidarı, her ne hikmetse, pirinç adını anladığından 
dolayı, burada çeltik vardır diye, ziraat mühendisini fabrikaya müdür olarak bile atamıştır. Bu da, 
gerçekten, dünya siyaset tarihine geçecek bir komedidir. 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Ne zaman olmuş bu Sayın Vekilim? 
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RAMAZAN CAN (Devamla) - Hele hele il valilerini, aynı zamanda CHP il başkanı olarak ata
yan CHP zihniyetinin, AK Partinin kadrolaştığından bahsetmesi, hadlerine de haklarına da değildir. 
2001 yılında kurulmuş, henüz altı yaşını doldurmamış bir partiye "kadrolaşıyor" demek insafla bağ
daşmaz, vicdana sığmaz. 2002 yılında memur atadığımızı farz edelim, şu an beş yılını doldurmamış 
olur. El insaf! Soruyorum size: Beş yılını doldurmamış memur şube müdürü olabilir mi? Olamaz. 
Daire başkanı olabilir mi? Olamaz. Genel müdür olabilir mi? Olamaz. Allah aşkına, bu nasıl bir 
kadrolaşma! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önergede güvenlik konusunda AK Parti Hükümetinin başa
rısız olduğundan bahsedilmektedir. Önergede sıralanan olaylara bakalım ve birlikte değerlendirelim: 

Yasa dışı telefon dinleme olayının failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
Danıştay saldırısının failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
Atabeyler Çetesinin failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
İsmailağa Camisi cinayetinin failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
2003 Kasımındaki terör eylemlerinde İstanbul'da birçok vatandaşımızın ölümüne neden olan 

olayların failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
Yasa dışı telefon dinleme olayının failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
Rahip Santoro cinayetinin failleri yakalanıp yargıya teslim edildi mi? Teslim edildi. 
Ben şimdi soruyorum sizlere: Burada görevi kötüye kullanma var mı? Yok. Görevi ihmal var 

mı? Yok. Başarısızlık var mı? Yok. Emniyet, failleri yakalamış, adliyeye teslim etmiş. İçişleri Ba
kanı, Sayın Başbakan görevini yerine getirmiş. Sayın Baykal ve arkadaşlarının, İçişleri Bakanı ve 
Başbakanımıza teşekkür edeceği yerde, aynı zamanda özür dileyeceği yerde önerge vermesi insafa 
ve vicdana sığmaz. Bu, ancak CHP kültürüne yakışır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; faili meçhul cinayetlere ilişkin CHP ve diğer siyasi parti
lerin dönemlerini de incelemekte fayda var. Şöyle ki: 12 Eylülden önce işlenen cinayetlerin failleri 
meçhul kaldı ve CHP dönemiyle 12 Eylül sürecine girildi. Binlerce gencimiz CHP döneminde ci
nayete kurban giderken cinayetlerin failleri meçhul kalmadı mı? Kaldı. Bu CHP iktidarlarında Sa
yın Baykal bakan olarak görev aldı mı? Aldı. Sayın Baykal bunlarla ilgili herhangi bir tasarrufta bu
lundu mu? Bulunmadı. Peki, şimdi, bu önerge ne hikmettir veriliyor, bunu anlamak mümkün değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu millet, asırlar boyunca kendisiyle barışık, aynı inanç ve 
duyguda birleşerek yaşamış, bu sayede bu topraklarda dünyanın en zengin medeniyetlerinden biri
ni yükseltmiştir. Ne zaman birbirimizden şüphe etmeye başladık, ne zaman birbirimizin derdini ve 
dilini anlamamaya başladık, o zaman dirliğimiz ve düzenimiz maalesef bozuldu. Bugün de, birbiri
mizle konuşarak, birbirimize inanarak çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. 

Cumhuriyet değerlerimizin toplumsal ihtilaf konusu yapılmasını, polemiklere malzeme edil
mesini engellemek zorundayız. Cumhuriyetin değerlerine karşı tehditler yok mu? Elbette var. Bun
larla mücadele, suç ve ceza sistemi içerisinde yapılmaktadır, yapılacaktır. Milletimiz bütün fertle
riyle, cumhuriyetimizin değerlerini ve kurumlarını benimsemiştir. Hâlâ bunların üzerinden spekü
lasyon yapmaya gerek yoktur ve bunlar üzerinden prim sağlamaya, rant elde etmeye gerek yok. 
Bunlar küçük hesaplardır, bunlarla bir yere varılamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Niyet yargılamasını yapmamalıyız ve artık 100'üncü yılına 

doğru ilerlerken, tam bir özgüven içinde, hedeflerini büyüterek cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz, 
çünkü, biz cumhuruz. Cumhur cumhuriyete sahip çıkmayacak da kim sahip çıkacak? Kimse kalkıp 
da bu cumhuriyet benimdir, senin değildir veya senindir, benim değildir... 
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HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Cumhurbaşkanını halk seçsin o zaman. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Böylece, bir kavganın içine girilebilir mi? 
Böyle saçmalık olur mu? Cumhuriyet, kuruluş ideallerine en yakın noktadadır bugün. Cumhu

riyet, Cumhuriyet Halk Partisinin tekelinde değildir. Cumhuriyet... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Öyle bir şey demiyoruz ki biz zaten. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Cumhuriyetle, demokrasiyle, CHP'nin adından başka alakası 

yoktur. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Aaa! 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Demokrasiyi korkulara, vehimlere; barışı çatışmalara; adaleti 

adaletsizliklere kurban etmeyelim. Cumhuriyete saygı göstermek, ona hizmetle olur. İhracatı 85 
milyar doları aşmış, millî geliri 6 bin dolara dayanmış bir Türkiye'nin Başbakanına soruşturma 
önergesini yöneltmek, en büyük siyasi nezaketsizliktir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Anayasal hakkımızı kullanmak için AKP yöneti
minden izin mi alacağız biz? 

RAMAZAN CAN (Devamla) - Etnik, dinî, mezhepsel, fikrî, kültürel farklılıklara bakmadan, 
bütün sosyal tarafları kucaklayacak yeni bir toplumsal uzlaşma zemini oluşturmalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öte yandan, terör olaylarının artış gösterdiği iddiaları ta
mamen mücerret ve yersizdir, haksızdır. Zira, 91-94 yılları arasında 759 silahlı, 110 bombalı saldı
rı; 95-98 yılları arasında 115 silahlı, 30 bombalı saldırı; 99-2002 yılları arasında 74 silahlı, 77 bom
balı saldırı olmuşken; 2003-2007 dönemine geliyoruz, 4 silahlı, 14 bombalı saldırı olmuştur, ki, şid
det eyleminin en az olduğu dönem AK Parti İktidarının bulunduğu dönemdir. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 200 asker suyla mı öldürüldü? 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; netice itibarıyla, hukuki 

mesnetten yoksun, Anayasa'ya aykırı, tamamen dedikoduya dayanan önerge hakkında önerge sahip
lerine daha fazla diyecek bir şey bulamıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Can. 
Şahsı adına üçüncü konuşmacı, Kocaeli Milletvekili Sayın Nihat Ergün. 
Sayın Ergün, süreniz on dakika. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla se

lamlarım. 
Öncelikle, Cumhuriyet Halk Partili 61 sayın milletvekilinin ve 3 saygıdeğer hanımefendinin 

böyle bir önergeye nasıl imza attıklarını hayretle karşıladığımı söylemeliyim. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Maşallah! Maşallah! Sizden izin alalım önerge 

vermek için! Sen kendi işine bak! Ne karışıyorsun sen! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Önergenin konusu bir önceki gensoruyla aynı muhtevada olup, 

cevaplandırılmış olan konulardır. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Kendi işine bak sen! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ayrıca, soruşturma istenen konularla gerekçeler arasında da bir 

tutarlılık yoktur. Sadece iktidarı yıpratmak amacıyla Meclis İç Tüzüğü'ndeki hakların kötüye kulla
nılması ve Meclis gündeminin işgal edilmesi de son derece yanlış olmuştur. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sizin demokrasi anlayışınız o kadar. O hakkı kullanmak... 
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NİHAT ERGÜN (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını yıpratmaya çalışmak... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Yıpranmış zaten... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yeteri kadar yıprandı Başbakanınız. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - ...sizin siyasetinize, Türkiye'ye ve ülkemizin dünyadaki imajına 

ne katkı sağlayacaktır? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sizin bu konuşmanız ne katkı sağlayacak Meclise? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Her zaman söylediğimiz gibi, iktidarı yıpratma ve muhalefet et

me tarzı ve anlayışı, sonunda, Türkiye'ye ve Türkiye'nin menfaatlerine zarar vermeye başlayan bir 
anlayış hâline gelmiştir. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sizin bu konuşmanız da demokrasiye zarar veriyor. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Aslında, artık bundan vazgeçmenin zamanıdır. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne ilgisi var demokrasiyle bu konuşmanızın si

zin? Ayıp ya! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, aradan yıllar geçtikten sonra, şimdi aklımıza 

geldi diye, taa Hablemitoğlu cinayetinden başlayarak, her konuda görevinin gereğini en iyi şekilde 
yapan ve milletin ve ülkenin çıkarları için Türkiye'yi ve dünyayı karış karış, adım adım, gece gün
düz dolaşan, ülkemizin her açıdan avantajlı bir konuma gelmesini sağlayan, büyük siyasi ve ekono
mik kazançlar temin eden bir Başbakanı, yasal görevinin gereğini yapmamak ve kamuyu zarara uğ
ratmakla suçlamanın neresinde mantık, neresinde izah, neresinde insaf vardır? 

Benim amacım önergenin teknik ayrıntılarına girmek değil. Geçen sefer bunların birçoğuna ce
vap verildi. İçişleri Bakanımız belki de tekrar ayrıntısıyla cevaplandıracaktır. Bu nedenle, önerge
nin siyasi amacı ve mantığı üzerinde durmak istiyorum. 

Suçların delillerini yok etmek, gizlemek, değiştirmek iddiası, gerçekle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan bir iddia. Hablemitoğlu cinayeti dışındaki tüm olaylar, daha önce görülmedik bir hızla ay
dınlatılmış, suçlular ve bağlantıları açığa çıkarılmış ve adalete teslim edilmiştir. Acaba bunun dışın
da bilmediğimiz bir şey mi biliyorsunuz? 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Çok şey... 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Hangi deliller gizlenmiş? Hangi deliller saklanmış? Hangi delil

ler değiştirilmiş? Elimizde yeni, bilinmeyen bir bilgi mi var? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Açın araştırmayı, görürsünüz. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Araştırmayı açın, ortaya çıksın. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Araştırmayı açın da görün. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ama, kararlarımızı gazetelere göre oluşturursak, o zaman, çok 

şikâyetçi olduğumuz bilgi kirliliğinden uzaklaşanlayız. Kararlarımız o bilgi kirliliği çerçevesinde 
oluşur ki, bunda da hiçbir mantık olmaz. 

Kovuşturma aşamasında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs nasıl ve hangi vasıtalarla ger
çekleşmiş? Mahkeme önüne yanlış suçlular mı çıkarılmış, yanlış kişiler mi çıkarılmış? Suçsuz in
sanların çok ceza almaları, suçlu insanların beraat etmeleri mi sağlanmış? Böyle bir hadiseyle kar
şı karşıya mıyız? Önergedeki asıl amacın yukarıdaki iddialar olmadığı, eski, bayatlamış bir iddianın 
ısıtılıp yeniden piyasaya sürülmek istenmesi olduğu açıktır. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - AKP bayatladı! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - O iddia da bilinen kadrolaşma iddiasıdır, burada da tekrarlanmış

tır. Neymiş? Hükümet, kamu reformunu yapmamış, kamu personel rejimini değiştirmemiş, bu ne
denle, atamalar ehliyet ve liyakate göre olmuyormuş! 
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AHMET ERSİN (İzmir) - Doğru, doğru! Çok doğru! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kamuda yapılacak her türlü reforma karşı çı

kan siz değil miydiniz? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne reformu ya? Reform ne zaman yapıldı? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Her atamaya karşı çıkan, size benzemeyen herkesi ehliyetsiz ve 

liyakatsiz sayan siz değil miydiniz? 
ATİLLA KART (Konya) - Tasarı getirmediniz ki! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bütün ölçülerin doğrusu sizin elinizde mi? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bizim elimizde! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Herkesi ölçen, herkesin ehliyetini ölçen bir ehliyetmetreniz mi var? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Halkın elinde var! Halk ölçecek sizi. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Herkesin liyakatini ölçen bir liyakatmetreniz mi var? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bekleyin, öyle bir ölçeceğiz ki sizi! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bazı horozlar, kendileri ötüyor diye sabah 

olur zannedermiş. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Senden çok öten yok ki burada! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Hayır, hayır, sabah olmasının başka bir sebebi ve kendine mah

sus kuralları vardır, horozlar öttü diye sabah olmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ama, sizde de hiç horoz kalmadı yani! 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Horoza siz benziyorsunuz. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - "Örtülü amaçlar için kadrolaşma yapılıyor." Ne büyük bir iddia, 

ne mühim bir iddia! 
Değerli arkadaşlar, kadrolaşma nerede olur biliyor musunuz? Hiçbir onaya, idari ve yargısal 

denetime tabi olmayan yerde kadrolaşma olur, hiçbir onaya, idari ve yargısal denetime tabi olma
yan yerde. Halbuki, Hükümetin üst düzeydeki her ataması Cumhurbaşkanlığı onayına tabidir. Diğer 
tüm atamalar ise bir kısmı hem onaya hem de idari ve yargısal denetime tabidir. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Vekiller ne oluyor? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bugün, birçok liyakatsiz adam yargı kararlarıyla görevine iade 

edilmektedir, birçok ehil adam ise atamaları onaylanmadığı için görevlerine vekâleten devam et
mektedir. 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Kimmiş bu elit adamlar? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Kim bu elit adamlar ya? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Gerçek budur. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Özellikleri neymiş bu adamların? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Gerisi, gerçeği örtme çabasından ibarettir. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Ömer Dinçer çok mu elit adam? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Hükümetin örtülü amacı varmış, cumhuriyetin temel nitelikleri

ni değiştirmek ve yozlaştırmak gibi. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Evet, aynen öyle! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ne büyük bir laf! Ne büyük bir laf! 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Aynen doğru! 
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NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, cumhuriyetimizin dört temel niteliği var ve 
dört sağlam ayağı bulunuyor: Demokratik olmak, laik olmak, sosyal devlet olmak ve hukuk devle
ti olmak gibi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'miz, demokratikleşme konusundaki en büyük 
hamleleri AK Parti hükümetleri döneminde ve 22'nci Dönem Parlamentosunda yapmadı mı? 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hayır... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Neymiş? Bir söyle de bilelim! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bunları birlikte gerçekleştirmedik mi? Bu nedenle Avrupa Birli

ğiyle katılım müzakerelerine başlamadık mı? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sonra ne oldu? 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Kapı kapandı! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ne yazık ki, Türkiye'de, bazı çevreler demokrasi deyince 1950 

yılından beri dudak bükerler, yüzünü ekşitirler, suratını asarlar, kaşını çatarlar. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Demokrasi olmasaydı, sen konuşamazdın burada. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Niye? Çünkü, demokrasi onların saltanatına son vermiş, iktida

rını elinden almış, ebedî muhalefete mahkûm etmiştir de onun için. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yakında sizin de saltanatınızı yıkacak bu halk oy

larıyla. Yakında yıkacağız saltanatınızı. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; demokrasi laikliğin de 

en büyük güvencesidir. Demokrasi, dinî ya da felsefi kaynaklı tüm otoriter, baskıcı rejim arayışla
rının panzehiridir. Kendi araç ve mekanizmalarıyla demokrasi, otoriter ve totaliter anlayışları ber
taraf edecek imkân ve kabiliyete sahiptir. Laiklik, bir yandan devletin, dinî ve felsefi inançlar kar
şısındaki tarafsızlığını ve bağımsızlığını ifade ederken, diğer yandan bireyin ve toplumun din ve 
vicdan özgürlüğünü ve yaşantısını güvence altına almaktadır. Evet, herhangi bir dinin amaç ve he
deflerini devlet gücü kullanarak kimse gerçekleştirmeye çalışmasın. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bravo! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Herhangi bir felsefi inancın da, pozitivizm gibi bir felsefi inan

cın da... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - O neymiş o! Açıkla onu, açıkla. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - ...amaç ve hedeflerinin devlet gücüyle gerçekleştirilmeye çalı

şılmasının laikliğe kökten aykırı bir davranış olduğu kabul edilsin. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Ne ilgisi var? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Devletimizi, pozitivizmin bir amacı olan dinin, bireyin hayatına 

hiç etki etmeyen, sadece vicdanında saklı olan bir olgu olması anlayışı laikliğe kökten aykırı bir an
layıştır. 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Senden öğrenmeyeceğiz laikliği, senden öğrenmeyeceğiz. Ye
niden tarif etmeye çalışıyorsunuz laikliği. 

NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bu anlamda, AK Parti, ideolojik saplantı partisi değildir. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Oportünist mi yani? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Adalet ve Kalkınma Partisi bir hizmet partisidir. 
Toplum, ne olacağına, nasıl yaşayacağına ve hangi konuda ne kadar modernleşeceğine kendi

si karar versin; bizim bu konuda bir projemiz yoktur. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Haydaaa! 
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ATİLLA KART (Konya) - Anlaşılıyor, merak etme. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Hiçbir projeniz yok sizin. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bir projemiz varsa, o da özgür toplum projesidir, bırakın toplu

mu, özgürce buna kendisi karar versin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hangi konuda projeniz var? 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Arabistan'da gördük... 
ATİLLA KART (Konya) - İtiraf ediyorsunuz. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Saygıdeğer milletvekilleri, aziz milletimiz, özellikle eğitimde, 

sağlıkta ve sosyal yardım konusunda, devleti, belki de ilk defa bu kadar yanında ve yakınında his
setmiştir. Sosyal devletin ne olduğunu, bu dönemde çok yakından gördü milletimiz. Eskiden, sos
yal devlet denildiğinde "sosyalist devlet" anlaşılırdı. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Şimdi sahtekâr devlet mi anlıyoruz? 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Siz öyle anlıyorsunuz. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Çünkü, sahte kömür dağıtıyorsunuz halka! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Cumhuriyetçi devlettiniz siz! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Halbuki, bunun büyük bir yanılgı olduğu da çok açık bir şekilde 

ortaya çıkmış oldu. 
Cumhuriyetin dördüncü temel niteliği olan hukuk devleti anlayışı konusunda, burada, bu Par

lamentoda hep birlikte attığımız adımları kim unutabilir? Bu adımlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Hangi adımlatmış bunlar? 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın vekilim, söylediklerinize inanıyor musunuz siz? 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar söylediklerimiz ve yaptıkları

mız, aslında, yukarıdaki iddiaların ne kadar temelsiz olduğunu göstermeye yetmez mi? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yetmez! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bu nedenle, bu iddialardan bir tanesi de, cumhuriyetin temel de

ğerlerine karşı tarikat ve cemaatlerin etkisi altında bir örgütlenme, bir kadrolaşma... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Yalan mı? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Cumhuriyet, egemenliğin kaynağıyla ilgili bir tartışma konusu

dur, bir yaklaşımdır, bir kavramdır; egemenliğin, artık, eskiden zannedildiği gibi, kaynağı ilahî ira
deye bağlı olduğu varsayılan padişah iradesine değil, millet iradesine bağlı olmasıdır. Cumhuriyet, 
millet iradesi demektir. Millet, egemenlik hakkını, yani iradesini kimseye devretmeye niyetli değil
dir. Millet iradesini kimseye devretmeye niyetli olmadığına göre, cumhuriyetin tehdit altında oldu
ğunu varsaymak kadar yanlış bir şey olabilir mi? 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Haydaaa! 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Cumhuriyetin sahibi millettir ve hepimiz milletiz. (AK Parti sı

ralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yani neymiş? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bu ülkede iktidarlar, Demirel, Özal, biz, muhafazakâr kökenli 

bütün iktidarlar aslında sizin söylediğiniz iddialarla itham edilmiştir. Hatta, İsmet Paşa bile, Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak bu iddialardan ve ithamlardan 
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kurtulamamıştır. 1948'li-1949'lu yıllarda İsmet Paşa bile fanatik Cumhuriyet Halk Partililer tarafın
dan tarikatlarla işbirliği yapmakla suçlanmış ve bu iddiaların yeniden ısıtılmasının gündeme gelme
sinde hiç şaşılacak bir taraf yoktur. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ayıp ya! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Nereden okudun onu? 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Özü itibarıyla, değerli arkadaşlar, cumhuriyetin kökleşmesinde 

muhafazakâr iktidarlar en belirleyici rolü oynamıştır. Bu nedenle bugün cumhuriyetimiz her zaman 
olduğundan daha sağlam bir yerde durmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - İsmet Paşa yaşasaydı, sana "Hadi oradan!" derdi. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ve son sözüm: Bu iddiaların kendi içinde bir tutarlılığı bulunma

maktadır. Âdeta 2 kilo ıspanak ile 4 kilo portakalı toplayıp, "6 kilo nohut eder." demek gibi bir id
dianamedir bu. Bunun hukuki açıdan da bir değeri yoktur. Hukuki açıdan değeri olmayan, hatta, 
emniyetteki atamaların alfabetik sıralamaya göre mi olduğunu yoksa terfi sırasına göre mi olduğu
nu, ehliyet sırasına göre mi olduğunu karıştıran böylesine bir önergeyi, böylesine bir iddiayı ger
çekçi bulmak imkânımız olmadığından bu iddianın, bu iddianamenin, bu önergenin reddedilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergün. 
Sayın milletvekilleri, şahısları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Son söz, haklarında soruşturma açılması istenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri 

Bakanı Abdülkadir Aksu'ya aittir. 
Sayın Aksu söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Aksu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Antalya Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile 59 milletvekilinin, 
Sayın Başbakanımız ve hakkımda verdikleri Meclis soruşturması önergesi ile ilgili olarak söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, emniyet teşkilatımız, kuruluşundan bugüne kadar yüz altmış iki yıldır mil
letimizin emniyet ve asayişi, huzur ve güveni, dirlik ve düzeni için çalışmaktadır. Emniyet mensup
larımız bu uğurda canlarını feda etmekten kaçınmamışlardır, bundan sonra da kaçınmayacaklardır. 

Emniyet teşkilatımız, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği he
defler ile Anayasa'mızda ifadesini bulan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı ola
rak devletimize ve milletimize olan hizmetini sürdürmeye devam edecektir. 

Emniyet teşkilatımız, teknoloji, iletişim ve bilişim alanındaki gelişmeleri takip ederek global
leşen suç ve suç örgütleriyle olan mücadelesini de sürdürmektedir. 

Canı pahasına ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla önemli bir görev ifa eden polisimiz, Türki
ye Cumhuriyeti devletinin polisidir ve milletimizin emrindedir. 

Emniyet teşkilatı mensuplarımızı, birileri, işlerine geldiği gibi tanımlamalarda bulunarak kate-
gorize edemez, bu şekilde, teşkilat mensuplarının moralini bozmaya, çalışma şevklerini kırmaya 
kimsenin hakkı yoktur. 

MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Siz bozuyorsunuz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Hiç kimse, işine geldiği gibi, ulu or
ta, mesnetsiz, kulaktan dolma bilgilerle konuşamaz. Bunun doğru olmadığını söylüyorum, ifade 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kadrolaşma iddialarını sizler hep dilinize doladınız. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - İddia değil ki, gerçek. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bakın, sizlere bir çift sözüm var: 

Geçmişte kadrolaşmayı tarifeden bir bakan arkadaşınız -hatırlarsınız, gerilere dönün- İstanbul CHP 
İl Kongresi, yer, 22 Ağustos 1995. Bakın bu bakan arkadaşınız ne diyor: "Evet, hükümetten 5 bin 
kişilik kadro çıkarttım. Bu kadroları tabii ki örgütüme vereceğim." Bunu demişti bu arkadaş. İşte 
kadrolaşmanın âlâsı bu. Ne demiş Ziya Paşa: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rüt
beyi aklı eserinde." (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, sizlerin de bildiği gibi, kamuda personel alımları bizden önceki dönemler
de olduğu gibi şimdi de merkezi olarak yapılan kamu personeli seçme sınavı yönetimine göre ya
pılmaktadır. Yerleştirme, sınava girenlerin aldıkları puanlar ve yaptıkları tercihlere göre bilgisayar 
ortamında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Üst düzey atamalar ise, Sayın Başbakanımız Re
cep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli olarak ifade ettiği gibi; yıllardır bu ülkede memuriyet görevinde 
bulunan personel arasından kıdem, liyakat... 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Tarikat... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - ...sicil ve bunun gibi kriterler... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Recep Efendi mi söylüyor? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - . . .dikkate alınarak kanunlara ve yö

netmeliklere uygun bir şekilde yapılmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlardaki personel atamaları 
böyle olmaktadır. 

Şimdi, size en çok konuşulan Emniyet Genel Müdürlüğünün üst düzey kadrolarıyla ilgili bir 
durum tespitinde bulunmak istiyorum. İktidarımız döneminde yaş haddinden emekli olan ve ayrıca 
önemli bir emniyet müdürlüğüne, il emniyet müdürlüğüne atanan 2 genel müdür yardımcısının dı
şında kalan diğer emniyet genel müdür yardımcılarıyla ilgili hiçbir değişiklik yapmadık. Bu 3 ge
nel müdür yardımcısı da bizden önceki hükümetler döneminde göreve getirilmişlerdi. Yine hâlen 
Emniyet Genel Müdür Vekili olarak görevlendirdiğim Emniyet Genel Müdür Yardımcısı da, yine, 
bizden önceki dönemde göreve getirilmiş bir arkadaşımız. İşte, gördüğünüz gibi, son dört yıl içeri
sinde 5 genel müdür yardımcısından sadece 2'sinde değişiklik yapılmıştır. Bu mu bizim kadrolaş
mamız? 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; en çok gündeme getirilen ve bu soruşturma 
önergesinde konu olan bir konu da, yine, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle ilgili. Emniyet teşkila
tında, rütbe, terfi işlerinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre, personelin kıdem, sicil, ödül, soruş
turma, ceza, müfettiş değerlendirme raporları ve diğer unsurları içeren liyakat hususları da değer
lendirmeye alınmaktadır. Burada hep soruldu, yazılı, sözlü soruldu; biz hep cevap verdik, yine, ce
vap veriyoruz. Nitekim, bu yapılan terfi işlemleri sonucunda kıdemli olmasına rağmen, liyakatinin 
yetersizliği nedeniyle terfi edemeyen personelin açmış olduğu idari işlemin iptaline ilişkin davalar 
neticesinde mahkemelerce terfi işleminde sadece kıdemin yeterli olmadığı, liyakatin de -altını çize
rek söylüyorum- göz önünde bulundurulması karar altına alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu emniyet müdürlerinin terfilerini değerlendiren ve öneren Emniyet 
Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu 11 üst düzey emniyet mensubundan oluşmakta
dır. Soruşturma önergesinde konu edilen 2003 yılı terfi işlemlerine karar veren bu terfi kurulunun 
11 üyesinden -dikkat ediniz efendim- sadece 1 'i Hükümetimiz döneminde atanmıştır; diğerleri, biz
den önceki iktidarlar döneminde bu görevlere getirilmişlerdir. Yapılan haksız eleştirileri, bilgi sahi-
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bi olmadan, fikir sahibi olmak şeklinde değerlendiriyorum. Ben, bu, ipe sapa gelmez kadrolaşma id
dialarıyla ilgili başka hiçbir şey söylemek istemiyorum ve bu durumu yüce Meclisimizin ve televiz
yonları başında bizi izleyen vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum ve soruyorum: Bunun neresi 
kadrolaşma, bunun neresi partizanlık? 

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, şimdi de size Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar oldu
ğu tarihlerde yaptıkları atamalardan, uygulamalardan, kadrolaşma ve partizanlıklardan da biraz söz 
etmek istiyorum. Benim Bakanlığımda, İçişleri Bakanlığında, Müsteşar Yardımcısı olan ve o tarih
te Diyarbakır Valisi olarak kararnamesi Cumhurbaşkanlığına sunulmuş olan Sayın Hasan Celal Gü
zel arkadaşımız, 1978 yılında, iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Diyarbakır iline 
yedinci dereceli bir nüfus memurluğuna atanmıştır. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Liyakat, liyakat... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Yine, o zaman Bakanlıkta Genel 

Müdür olan Sayın Hüsnü Doğan arkadaşımız ise, Antalya Valiliği emrine, yine yedinci derece me
murluğa atanmıştı, ama, Allah var... 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Memlekette terör, kapkaç hepsi var, Sayın Bakan boş boş 
konuşuyor! İstanbul'a gidemiyorsun, hırsızlık diz boyu! 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Sayın Hüsnü Doğan, planlama kö
kenli olduğu için ona iltimas geçilmiş, Antalya İl Planlama Müdürlüğü emrine atanmıştır. Geçtiği
miz günlerde gensoru görüşülürken bu kürsüde açıkladım. Ben, Vali Vekilliğinden Adıyaman Em
niyet Şube Müdür Muavinliğine tayin olmuştum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çok bile! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Yine, aynı dönemde Emniyet Mü

dürü olan Sayın İsmail Köse de Ağrı İl Emniyet Şube Müdür Muavinliğine tayin edilmişti. Ha, bun
larla kalınmıyor, bu dönemde kaymakam sınavını kazanmış, atamaları kaymakam olarak yapılma
sı gereken arkadaşlarım genel idari memur kadrolarına atanmışlar, ama, bütün bunlar yapılırken de 
Bakanlıktaki bir şube müdürünü de vali olarak atamasını yapmışlar, yani, nalıncı keseri gibi hepsi 
kendilerine. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, memlekette can güvenliği yok, can güvenli
ği! İstanbul'a gidemiyorsunuz, kapkaç var, hırsızlık var! 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bakın, bu 
önemli konuda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 

Çok iddia var. 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - İstanbul'da sokağa çıkamıyorlar. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Şimdi, bakın, değerli arkadaşlarım, 

hep bu kürsüde ve soru önergesi hâline getiriyorlar... 
BAŞKAN - Sayın Bayındır, lütfen, izin verin konuşsun Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bir dinle lütfen. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Hep şunu dile getiriyorsunuz. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, İstanbul'a giremiyorsunuz. Diyarbakır'a gi

remiyorsunuz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Kim demiş?! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ben dedim, vatandaş dedi. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Her zaman her ortamda gittim ve gi

derim de. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Kapkaç var, kapkaç... 
BAŞKAN - Sayın Bakan... Sayın Bayındır... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Şimdi, bakın, değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bakın, vekâleten görevlendirme hep 

gündeme getiriliyor "Siz vekâleten görevlendiriyorsunuz" diyorlar. Bakın size bir örnek vereceğim. 
Müsteşar, vekâlet. 3 müsteşar muavini, vekâlet. MTA Genel Direktörü, vekâlet. Maden Dairesi Baş
kanı, vekâlet. Plan Koordinasyon Daire Başkanı, tedvir. Tanıtma Daire Başkanı, tedvir. Ulusal Tek
nik ve Ekonomik İşler Daire Başkan Yardımcılığı, tedvir. Şimdi, soracaksınız, nerede? Bu vekâle
ten, tedviren görevlendirmeler nerede diyeceksiniz? Hemen söyleyelim: Enerji Bakanlığında. Han
gi Parti döneminde? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÖNER ERGENÇ (Siirt) - Bakan kim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Hatırlarsınız, bir litre benzin, bir lit

re mazot almak için saatlerce kuyruk beklenilen dönemin Enerji Bakanı Sayın Genel Başkan. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Siz onun için teslim oldunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ee, ne demiş atalarımız: Kişiyi na

sıl bilirsin? Kendim gibi. İşte, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da, bizi, kendileri gibi zannedi
yorlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, haksız ve insafsız eleştiriler, terör ve organize suç örgütleriyle, yasaların 
verdiği yetki çerçevesinde kesintisiz bir şekilde mücadele eden güvenlik görevlilerimizin moral ve 
motivasyonunu bozmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı lütfen tamamlayın efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ama, önergede o kadar çok şeyler 

var ki... 
BAŞKAN - Özetleyin, lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Müsaade ederseniz, hepsine olmasa bile... 
BAŞKAN - Efendim, zaman kaybetmeyelim, özetleyin lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, görülüyor, böylesine başarılara imza atan emniyet teşkilatı mensupları

mız takdir edilirken, her ne hikmetse, yine, -bakın, burayı iyi dinleyin- Cumhuriyet Halk Partili 116 
milletvekili arkadaşımız, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canını vermekten çekinme
yen emniyet mensuplarımızın yıllarca önce kazanmış oldukları hakları ihtiva eden hükmün iptali 
için, maalesef, Anayasa Mahkemesine başvurdular. 

Polisimizin alın teri gibi helal olan fiili hizmet süresi zammını, yani yıpranma süresi hakkını 
iptal ettirdiler. İşte polis sevgisi, işte emeğe olan saygılar, işte siyaset anlayışı! (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Anayasa'ya aykırı...Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Siz Anayasa'ya 
karşı mı konuşuyorsunuz? 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ben, değerli arkadaşlarım, bu husu
su kesinlikle siyasi malzeme olarak kullanmak istemiyorum. Ancak, bu gerçeği... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Siz yargıya karşı mı koyuyorsunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ben de Anayasa Mahkemesi diyo

rum zaten. Siz gittiniz... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Evet. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Ancak bu gerçeği... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yakışıyor mu bir bakana bu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - ...milletin kürsüsünden... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen oturun yerinize. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - . . .yüce milletimle paylaşmak zorun

dayım. 
BAŞKAN - Lütfen oturun yerinize. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bu hususu dile getirmek benim boy

numun borcudur. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, süre doldu. Niye konuşturuyorsunuz bu kadar? 
BAŞKAN - Tamam efendim, ben takdir ediyorum. 
Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hep şu söyle

niyor: Olaylar olur... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Siz süresine niye riayet etmiyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Başkan, lütfen oturun yerinize. Lütfen yerinize oturun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hep şu ifade 

ediliyor... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Siz süreye riayet etmiyorsunuz. 
BAŞKAN - Ediyorum ben. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne riayet ediyorsun? 
BAŞKAN - Siz oturun yerinize efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - ".. .olaylar olur, İçişleri Bakanı yok." 
BAŞKAN - Ben herkese tolerans tanıdım. 
Buyurun. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yazıklar olsun sana! 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bakın, sayıyorum: Necip Hablemi-

toğlu cinayeti olmuş, bir saat sonra olay yerindeyim. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
İstanbul'da 2003 tarihinde meydana gelen patlamalarda iki buçuk saat sonra olay yerindeyim. (CHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN - Efendim, hiçbir surette o sıralara vuramazsınız. Ayıp oluyor. Bu yaptığınız size uy
muyor. 

Devam edin efendim. Siz konuşmanızı lütfen tamamlayın. 
Sayın Bakan, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Zaten maksat hasıl olmuştur. 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Bakın, Hablemitoğlu olayının he

men akabinde olay yerindeyim. Ankara cumhuriyet başsavcılanyla basına açıklama yapıyorum. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, siz geldiniz, terör var, kapkaç var, hırsızlık var... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Anayasa'ya aykırı yasa çıkarıyorsunuz, Anayasa Mahkemesi ip

tal ediyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - İstanbul sinagog olayında, iki bu-

çuk-üç saat sonra, İstanbul'da, olay yerinde açıklama yapıyorum. 
Şemdinli ilçesinde 1 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen patlama olayının, hemen bir gün 

sonra, bayramın birinci günü yine Şemdinli'deyim. 
Şemdinli'deki, pasajdaki patlamadan birkaç gün sonra, Sayın Başbakan, Sayın Adalet Bakanı 

ve ben yine Şemdinli'deyiz. 
Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen olayların akabinde, yine, bakan arkadaşımla Bat-

man'dayız. 
Batman ve Diyarbakır ilimizde meydana gelen sel baskını gece meydana geldi; sabah, yine, sel 

felaket bölgesindeyiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, son cümlelerinizi almak istiyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Tamam. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, sizin Bakanlığınızda, memlekette asayiş bit

ti, terör patladı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - En son Sivrice ilçemizdeki deprem

den, daha birkaç saat geçmeden, yine olay yerindeydim, yine oradaydım. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Anadan doğma İçişleri Bakanısın, memleket bu hâlde! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabii, söylene

cek çok şey var, ancak, zamanımız, takdir edersiniz... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Bakan, siz, gazete de okumuyorsunuz galiba. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, akşam haber dinle, haber! Senin derhal isti

fa etmen lazım, istifa! 
BAŞKAN - Efendim, siz son cümlelerinizi söyleyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Tamam. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - İstanbul'u kapkaça, doğuyu teröre terk ettin. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, son cümlele

rimi söylüyorum. 
Ülkemizde meydana gelen olayların aydınlatılması hususunda başta Başbakanımız Sayın Re

cep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Başta Recep Efendi! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - ...kararlı iradesi ve duruşu büyük 

bir önem arz etmektedir. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve huzurunu bozmaya yönelik her türlü 
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yasa dışı faaliyete karşı olan mücadele azmimiz bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Tüm güvenlik güçlerimiz, kendilerine yasaların verdiği görevleri bundan sonra da en iyi şekil
de beraberce devam ettirecekler ve milletimizin emniyet ve asayişinin sağlanması yolundaki hede
fe birlikte yürüyeceklerdir. Hiçbir güç onları bu yoldan geri alamayacaktır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hamaset bu, hamaset. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Sonuç olarak, Türkiye'nin hukuk 

devleti olduğu gerçeğini göz ardı etmeyelim. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Siz ediyorsunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Tüm iş ve işlemlerin Anayasa ve ka

nunlarımız çerçevesinde yürütüldüğünü ve yargı denetimine açık olduğunu asla aklımızdan çıkar
mayalım. 

Ben, tüm bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması ve ülke
mizde emniyet ve asayişin sağlanması uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rah
met diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Şehitler gırtlağına yapışacak, gırtlağına... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

bu itibarla, Antalya Milletvekili CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ve 59 milletvekilinin, Sa
yın Başbakan ve hakkımda verdikleri Meclis soruşturması açılması talebini içeren önergede ileri sü
rülen gerekçelerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirmekteyim. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - O senin fikrin, senin... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Başta Başbakanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan olarak, Hükümet olarak, görev, yetki ve sorumluluklarımızı, bugüne kadar olduğu 
gibi, bugünden sonra da, Anayasa'mız, kanunlar ve çağdaş yönetim ilkelerine uygun olarak yürüte
ceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Bakan, konuşması sırasında, Cumhuriyet Halk Partisinin, em

niyet görevlilerine haksızlık ettiğine dönük bir suçlamada bulundu Cumhuriyet Halk Partisine. 
BAŞKAN - Efendim, bir yerinizden konuşur musunuz, duyamıyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yerimden konuşuyorum. 
BAŞKAN - Hayır, bir konuşmanızı duyayım da, ondan sonra talebinizi değerlendireceğim. 

Mikrofondan konuşursanız, duyamıyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Bakan, konuşması sırasında, Cumhuriyet Halk Partisinin, em

niyet mensuplarının haklarını ortadan kaldıracak şekilde emniyet mensuplarına haksızlık ettiği yo
lunda bir iddiada bulundu. Bu nedenle, Partimize karşı bir suçlama yapılmıştır, sataşma yapılmıştır. 
Bu nedenle söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, benim de dinlediğim konuşmada, Anayasa Mahkemesine müracaat 
ettiğini Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ve Anayasa Mahkemesi tarafından karar verildiğini ifa
de etti. Sizin, bunun dışında söyleyeceğiniz bir şey var mı? (CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Suçladı, suçladı... 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, polise karşı saygısızlık ettiğimizi söyledi. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, İstanbul'da hırsızlık, yolsuzluk almış başını 

gitmiş... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Biz görevimizi yaptık. Olur mu, olur mu? Sayın Bakan yapma ya! 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bir dakika susar mısınız arkadaşlar. 
Polise karşı haksızlık ettiğimizi, saygısızlık ettiğimizi söyledi. Anayasa Mahkemesi... 
BAŞKAN - Siz aksini ifade ediyorsunuz... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Edeceğim efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Size üç dakikalık süre veriyorum. 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
].- istanbul Milletvekili Ali Topuz'un, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, konuşmasında, 

Partisine sataşması nedeniyle konuşması 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanı, biraz evvel 

bu kürsüden yaptığı konuşma sırasında, Cumhuriyet Halk Partisinin polislerin haklarıyla ilgili bir 
konuda yargıya başvurarak polislere haksızlık ettiği yolunda bir suçlama yaptı bize. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, Anayasa Mahkemesine bu konuda yaptığı müracaat, emniyet 
mensupları arasındaki eşitliği bozan uygulamayı düzeltmeye dönüktür; yani, bir kısmına bazı hak
lan verirken bir kısmına vermeyen düzenlemeyi Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bulduğu için 
Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi de bu doğrul
tuda karar vermiştir. 

Şimdi, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapan bir zatın, sırf kendisini bu kürsüde savunabilmek 
için, Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşı, Cumhuriyet Halk Partisinin hukuka uygun olarak 
yaptığı bir mücadeleye karşı tavır sergilemiş olmasını esefle kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Bir bakana yakışmayan bir hareket olarak görüyorum. 

Bir Sayın Bakanın, konuşması sırasında, son bölümünde, hukuka olan duyarlılığından söz et
miş olması da ayrıca üzüntü verici bir konudur. Biraz evvel hukuku ayaklar altına alacaksınız, bi
raz sonra hukuktan bahsedeceksiniz. Böyle şey olamaz! Hele böyle şeyleri bakanlar yapamaz, yap
mamalıdırlar. 

Şimdi, Sayın Bakanın konuşmasının tümünü değerlendirdiğimizde burada şu anlaşılmaktadır: 
Tıpkı hakkında soruşturma açılması konusunda ileri sürdüğümüz gerekçelerde ifade ettiğimiz gibi, 
olayın mesnetlerini, dayanaklarını ortadan kaldırarak, ondan sonra, kendisini suçsuz gösterme ça
bası içine girdi. 

Değerli arkadaşlarım, asıl mesele zaten bu. Bu Bakanın temel görevi, esas sorumluları gizleye
rek, esas sorunları gizleyerek, göstermelik birtakım incelemelere dayalı ilk hazırlık tahkikatlarını 
hâkimlerin önüne sunmak ve böylece, hâkimlerin derinlemesine tahkikat yapma imkânlarının önü
nü baştan kesmektir. Bunu, çok açık olarak önergemizde belirtmiştik. 

Biz, Sayın Bakanın eylemlerindeki Türk Ceza Kanunu'na aykırı durumları, soruşturma açıldı
ğı zaman, o komisyonda kanıtlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz, bunun delillerini daha da ge
liştirerek, o komisyon kurulursa orada ortaya çıkacağına inanıyoruz. Sayın Bakanda zerre kadar 
kendisine bir güven varsa bu komisyonun kurulmasına karşı koymaz. Kendisinin asıl beraat edebil
mesini sağlamak için böylesine bir soruşturmadan geçmeye ihtiyacı var. Eğer, bugün, bu soruşturma
dan geçip kendisini aklayamazsa, o zaman, daha sonra çok ağır bir şekilde, Yüce Divanda bu hesa
bı verecektir. Bundan hiç kuşkumuz yoktur. Buradan kurtulursa Yüce Divandan kurtulamayacaktır. 

Allah selamet versin. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Topuz. 
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IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 
1.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadro

laşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme 
ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hare
ket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere 
muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; emniyet teşkilatında hukuk 
dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfî uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine ge
tirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla 
ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muha
lefet ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/13) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu haklarında Mec
lis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Anayasa'nın 100'üncü maddesi hükmü gereğince oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız. 
Oylamaya başlamadan önce oylamanın yöntemiyle ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunacağım. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve Hükümet sıralarında yer 
alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki Kâtip Üye Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -De
nizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- Hükümet sırasındaki 
Kâtip Üye ise, İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zon-
guldak'a kadar -Zonguldak dâhil- ad okuyacak. Adı okunan milletvekiline, biri beyaz, biri yeşil, bi
ri de kırmızı olmak üzere, 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarf verilecek ve pul ve zarf verilen milletve
killeri ad defterinde işaretlenecektir. 

Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy
larını kullanmayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın 
ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan, beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden, 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 
ad defterine işaretlettikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada 
zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare, oy verme yerinden çı
kacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutu
suna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 
Şimdi, gizli oylamayı Adana ilinden başlatıyorum. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Kraliçesi Beatrix, Hollanda Veliaht Prensi ve Prense-

si'ne Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir açıklama yapacağım, bir mesaj sunacağım, bir dakikanı
zı rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in resmî 
davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Majesteleri Hollanda Kraliçesi Beatrix ve Hollanda 
Veliaht Prensi ve Prensesi Meclis Başkanımız Sayın Bülent Annç'la birlikte şu anda Meclisimizi teş
rif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine yüce Meclisimiz adına "hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 
i.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadro

laşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme 
ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hare
ket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere 
muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; emniyet teşkilatında hukuk 
dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfî uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine ge
tirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla 
ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muha
lefet ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/13) (Devam) 

BAŞKAN - Oylama işlemine devam ediyoruz. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesinin oylama

sında Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'ın yerine Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay oy kullanacaktır. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın milletvekilimiz var ise oylarını kul

lansınlar. Yine, sayın bakanlardan vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa oylarını kullansınlar. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Evet, oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Abdül

kadir Aksu hakkındaki (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesinin gizli oylamasının so
nucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 445 
Kabul : 118 
Ret : 321 
Çekimser : 5 
Boş : 1 

Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.32 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI(İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68'inci Birleşimi'nin İkin
ci Oturumu'nu açıyorum. 

Şimdi, 2'nci sırada yer alan, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 milletvekili ile Kocaeli Mil
letvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sana
yi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uya
rınca kurulmuş bulunan (10/254, 258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üze
rindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 
milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/254, 258) (S. Sayısı: 1273) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1273 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
İç Tüzük'ümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İç Tüzük'ün 72'nci maddesine göre, siyasi parti grup
ları adına birer üyeye, şahıslan adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri hâlinde Komisyon 
ve Hükümete de söz verilecek. Bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasi partiler için yirmişer dakikadır. Önerge sa
hipleri ve şahıslar için onar dakikadır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi, süresi on 
dakika, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin ve Kocaeli Milletvekili Sayın Muzaffer Baştopçu. 
Komisyon adına Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Sayın Eyüp Ayar, süresi 20 dakika. 
Hükümet söz istediğinde söz verilecektir. Gruplar adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ko
caeli Milletvekili Sayın Salih Gün, AK Parti Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Recep Yıldı
rım, Anavatan Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu. Şahısları 
adına ise, Rize Milletvekili Sayın İmdat Sütlüoğlu ve Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Ak-
bulut söz alacaklardır. 

Şimdi, ilk söz, önerge sahibi olarak Sayın İzzet Çetin'e aittir. 
Buyurun Sayın Çetin. 
Süreniz on dakika. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Dilovası komisyo

nunun raporunun görüşülmesi üzerine şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(x) 1273 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 2005 yılı şubat ayında vermiş olduğum araştırma önergesi
ne, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Eyüp Ayar'ın da yaklaşık yirmi gün sonra aynı mahiyetteki öne
rilerinin birleştirilerek geçtiğimiz 2006 yılında kurulan Dilovası araştırma komisyonu, geçtiğimiz 
yaz görevini yapmış ve raporunu tamamlayarak ekim ayında Büyük Millet Meclisine sunmuş idi. 

Tabii, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Dilovası gibi önemli bir sanayi kirliliğinin yoğun ol
duğu bölgedeki raporun bir an önce gündeme alınması ve Mecliste görüşülmesi istemimizi grup 
olarak dile getirdik, ancak, kabul görmemesi üzerine, on beş gün önce de 14 Şubat günü bu Mec
liste "neden gündeme alınmalı"yı tekrar kamuoyunun gündemine taşımış idik. Şimdi, aradan on beş 
gün sonra, gerçekten, Dilovası gerçeğinin bir kez daha Mecliste ele alınarak, Hükümete, bu konu
da alınması gereken önlemlerin hatırlatılması ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Meclis 
tarafından görev verilmesi bir zorunluluk. 

Bir kez daha söylüyorum değerli arkadaşlar, gerçekten, Dilovası, üzerinde çok konuşulan, tar
tışılan bir konuma geldi, ama, bu konudaki araştırmalar, yaklaşık olarak beş altı ay süren Meclis 
Araştırma Komisyonunun çalışmaları "29 soru, 29 öneri" şeklinde rapora dercedildi. Rapor biraz 
sonra ayrıntılarıyla gruplar adına ele alınacak. 

Tabii, bu arada, Çevre ve Orman Bakanımız da bu konuda "Dilovası Gerçeği" diye bir broşür 
yayınladı. Broşürü, tabii, bu sabah elime geçti ve dikkatle inceledim. Her şeyden evvel Sayın Ba
kanımız, Kocaeli Milletvekili, Çevre ve Orman Bakanı, bölgeye duyarlı olması gerekir idi. Mecli
se, gündeme alınması hepimiz açısından ve o yörede yaşayan insanlar açısından sevindirici bir ge
lişme, ama, daha girişinde, giriş yazısında Sayın Bakanın "Son günlerde Dilovası'yla ilgili kamu
oyunda çıkarılan spekülasyonlar, bizim, bölgede 2004'ten bugüne yürüttüğümüz bilimsel çalışma
ları kamuoyuyla yeniden paylaşma gereği oluşturulmuştur." diyor. Yani, bu söylem bile Meclisin, 
Büyük Millet Meclisinin bu konuda bir araştırma komisyonu kurduğunu ve o Komisyonun çalışma
larının rapora dönüştürüldüğünü, bunun bir spekülasyon konusu olmadığını, Kocaeli Üniversitesi 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanının, ölüm raporlarından yola çıkarak yapmış olduğu inceleme
de, yöredeki ölümlerin yüzde 33,4'ünün kansere dayalı olduğunu, bunun da Türkiye ve dünya orta
lamalarının 2,5 katından fazla olduğu gerçeğini gözler önüne sermesine rağmen, Bakanın, bunu spe
külasyon olarak değerlendirmesi, konuya yaklaşımı açısından, yöre halkına bakış açısı açısından 
son derece dikkatle değerlendirilmesi gereken bir yaklaşım. 

Yine, gerçekten bu rapor bir hayli bilgileri içeriyor. Geriye doğru baktığımız zaman, hem 14 
Şubatta hem de daha ilk, araştırma komisyonu kurulması için vermiş olduğumuz önergelerden son
ra yaptığımız konuşmalarda Dilovası gerçeğini hem Sayın Bakan hem biz gündeme getirdik. 

Yani, orada yaşama ve çalışma koşullan diğer yörelerden çok ağır. Kocaeli bir sanayi kenti. Di-
lovası'nda 171 sanayi kuruluşunun varlığı, Kocaeli'de 450'si A tipi, 7 binden fazla B ve C tipi gay-
risıhhi müessese bulunduğu, bunların doğaya, çevreye, suya, havaya zarar verdiği artık bilimsel bir 
gerçek olarak ortada. 

Sayın Bakanın hazırlamış olduğu raporlarda da 34 sanayi kuruluşunun kirlilikte birinci önce
likli kuruluş olduğu tespit edilmiş, ama, rapora baktığımız zaman hâlâ "cek"li "cak"lı. 2004-2005 
yıllarında ya da bu yıl alınmış önlemlerin bile, sanki geçmişte Çevre ve Orman Bakanlığınca alın
mış önlemler olarak rapora dercedilmiş olması, Büyük Millet Meclisinin oluşturmuş olduğu araştır
ma komisyonunun raporunu görmezlikten gelme anlamına geliyor. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, "Bugünden sonra Dilovası ve Kocaeli'de hangi çalışmalar yapıla
cak?" bölümünde "3'üncü maddede sıralanan "iki adet firmanın bacasına sürekli ölçüm cihazı tak
tırılmış olup, il çevre ve orman müdürlüğünce baca gazı ölçüm değerleri sürekli olarak izlenmekte
dir. Üç adet tesise de 2007 yılı içerisinde taktınlacaktır." Doğru... Güzel... 

Kim bu firmalar? Niye ismen yazarak... Diğer 171 firmayı da zan altında bırakıyorsunuz. Alın
ması gereken önlemleri ve yaptırıma tabi tutulan kurum ve kuruluşları yazacak olursanız ne kaybe-
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dersiniz? Hiç olmazsa diğerleri de, gelecekte orada faaliyetlerini genişletecek olanlar da bu konu
nun ciddiyetini anlarlar ve orada yaşayan insanların sağlığını düşünerek daha da sağlıklı bir çalış
ma ortamı, yaşama ortamı için tedbir alırlar. 

Yine, "Dilovası'ndaki hava kirliliğiyle ilgili değişimleri gözlemek üzere bilimsel ölçümler bir 
sene daha uzatılacaktır." 

Sayın Bakan, bunu okuyunca aklıma, "bir sene daha uzatılacaktır" diye bu cümleyi okuduğum
da aklıma, çevre suçlarının iki ay suç sayılmaması konusunda buradan kanun çıkarttırmış olmanızı 
aklıma getirdim, gerçekten üzüldüm. Yine deniliyor ki, Bakanlıkça Kocaeli genelinde yapılan çalış
malar anlatılırken "İzmit'in dışındaki tüm ilçelerde katı atıklar vahşi depolanmaktaydı, buna son ve
rildi, vahşi depolamaya ve hafriyat atıkları dökenlere izin veren gerek belediyelere gerek muhtarla
ra gerek kişilerden ayırt edilmeden cezai işlem uygulanmıştır." diyorsunuz. Ama, Sayın Bakan, Tav
şanlı Köyü'ne, bundan bir ay önce, bırakınız Belediye Başkanını cezalandırmayı, Belediye Başka
nınız oraya kamyonlarla gelip çöp dökmeye, katı atık dökmeye geldi, o köyün muhtarı hayır dedi
ğinde, sizin de bilginiz var, milletvekili arkadaşlarım da biliyor, Büyükşehir Belediye Başkanı, kö
yün muhtarına "biz iktidarız, geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye" diye söylüyor. Bu cesareti 
sizden mi alıyor, yoksa Bakana bir ceza uyguladınız mı? 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Başkana... 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sizden alıyor! 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Bizden almaz, iktidarda olan biz değiliz. 
Diğer bir maddede, yine "İlimizin yüzde 45'i orman alanı olmasına rağmen Kocaeli genelinde 

yaklaşık 1 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir." diyorsunuz. Bunu, geçen konuşmanızda 
da söylediniz Sayın Bakan. Nerelere dikildi? Gerçekten, üşenmeden gidip sayacağım, yerlerini öğ
renmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, o bölge, coğrafi konum açısından çok farklı bir bölge. Tabii, Di-
lovası Organize Sanayi Bölgesi "organize sanayi" adını almadan sanayileşme gerçekleşmiş, yerleş
me gerçekleşmiş. Organize sanayiciler, sanayi kuruluşları bir güç oluşturmuşlar ve "organize" ismi
ni almışlar. Oranın "organize sanayi" adını alması gerçekten tuhaf, ama, bu, AKP İktidarı dönemin
de olmuş bir olay değil, daha önceden verilmiş. Haa, şimdi ne yapmamız gerekir? Sayın Bakan ta
rafından hazırlanan raporu, sürem yetmediği için ayrıntılarıyla girmeyeceğim, ama, bakınız, orada, 
Sayın Bakanımız yine diyor ki: İşte "Birtakım tedbirler alındı ve birtakım düzelmelere rastlandı." 
Bizim de Meclis komisyonumuz bir çalışma yaptı. O çalışmanın demin söylediğim sorular ve öne
riler bölümünde, özellikle, mesela "Sorun 5: Dil Deresi sorunu." Ee, Dil Deresi'nin, başlangıçta, 
Gebze ilçesinin Mutlukent ve kuzeydoğusundaki mahallelerinin evsel atıklarından kaynaklandığını 
ve o civardaki taş ocaklarından kaynaklandığını ve Dil Deresi'ne sanayi kuruluşlarının atıklarını 
arıtmaları olmadan verdiğini, Dil Deresi'nin Körfez'in yüzde 40'ını, Marmara'nın yüzde 25'ini tek 
başına kirlettiğini siz de söylediniz, şimdi düzelmekte olduğunu söylüyorsunuz. Bakın, burada ba
zı değerler var, normal değerlerin üzerinde: Örneğin alüminyum yaklaşık 36 kat fazla, krom 9 kat, 
nikel 34 kat, demir 12 kat, mangan yaklaşık 4 kat, kurşun 10 kat. Değerli arkadaşlar, burada, kur
şunun insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğu son derece açık. 

Şimdi, Sayın Bakanımız gerçekten emek vermiş, böyle bir rapor hazırlamış; güzel, birtakım sa
nayi kuruluşlarının resimlerini de koymuş dünü ve bugününe ilişkin. O bölgedeki diğer kuruluşları 
da disipline etmesi açısından güzel bir gelişme. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
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Ancak, ben, Sayın Bakandan bir konuda çok ciddi adım atmasını beklerdim. Bunu Kocaeli için 
istiyorum, bunu Dilovası için istiyorum, bunu Kocaeli gibi diğer kentlerimizdeki sanayi bölgeleri 
için istiyorum. Örneğin, rafinerilerin, dolum tesislerinin, ağır sanayinin olduğu kentlerimizde, ilçe
lerimizde... ILO'nun 174 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi'ni Türkiye 
hâlen imzalamamıştır, yine aynı doğrultuda 181 sayılı Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Tavsiye-
si'ni onaylamamıştır, tavsiye kararlarına uyma yükümlülüğünü kabul etmemiştir. Bir an önce, Çev
re Bakanımızın, Çalışma Bakanıyla istişare ederek, ILO'nun 174 sayılı Büyük Endüstriyel Kazala
rın Önlenmesi Sözleşmesi'ni Meclisin gündemine getirerek onaya sunmaları gerekir, çünkü, Endüs
triyel Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi'nde, büyük sanayi kuruluşlarına önemli görevler ve yüküm
lülükler yüklenmektedir. Ben sendikacı olduğum dönemde, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başka
nıyken, 1996 yılında, faaliyet raporumuza, Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi'nin Türki
ye tarafından onaylanmasını, bundan on bir yıl önce yazmıştım. Şimdi o bölge, bizim bölgemiz, sa
nayi bölgesi. Böyle bir rapor hazırlanırken, hiç olmazsa, Sayın Bakanın teknik uzmanlarının, En
düstriyel Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi'ni de Meclisten geçireceğine ilişkin bir hüküm ihdas et
mesi çok yerinde olurdu. Bu önerimin Bakan tarafından ve diğer arkadaşlarımız tarafından dikkate 
alınmasında büyük yarar var. 

Değerli arkadaşlar -son cümle olarak söylüyorum Sayın Başkanın izniyle- gerçekten o bölge
de, boya sanayiinin, demir, özellikle hurdadan demir elde eden demir-çelik sanayiinin... 

BAŞKAN - Sayın Çetin, bir dakika daha verdim, lütfen, tamamlayın. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Tamam, bitiriyorum, çok teşekkürler. 
... ve kimya ve diğer temizlik malzemelerinin üretildiği büyük sanayi kuruluşlarının gerekli 

tedbirleri almamış olması ve iki yolun, TEM otoyolunun ve E-5 kara yolunun oradan geçmesi ay
rıca trafik kazalarına da neden olmaktadır. 

Benim şimdi, sizden ve Sayın Çevre ve Orman Bakanlığımızdan beklentim şu: Gerçekten, 
Meclis Araştırma Komisyonu raporunu teslim etti, 29 sorunu 49'a, 59'a çıkarmak mümkün, ama, o 
sorunlar burada yazılı. Bu yazılı sorunların Hükümet olarak ele alınması ve şu kadar ceza kestikten 
öte, oradaki sanayi kuruluşlarının da, yaşayan yurttaşların da "fabrika da olacak, insan da yaşaya
cak" felsefesine uygun tarzda gerekli önlemleri aldırarak iç içe olmasında hiçbir sakıncanın olma
dığının herkes tarafından bilinmesi gerekir. 

Bu raporun, başta Dilovamız olmak üzere, Kocaeli ve diğer sanayi bölgelerinde alınacak ted
birlere örnek olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. ( CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Önerge sahibi adına ikinci konuşmacı, Kocaeli Milletvekili Sayın Muzaffer Baştopçu. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kocaeli milletvekillerimiz Sayın İzzet 

Çetin ile Sayın Eyüp Ayar'ın, milletvekili arkadaşlarımızla açılmasını sağladıkları Kocaeli-Gebze il
çesi Dilovası beldesi çevre sorunlarıyla ilgili (10/254, 258) esas numaralı Meclis Araştırma Komis
yonu Raporu hakkında önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepini
zi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, görüşmelerini yapmakta olduğumuz 376 sayfalık bu kapsamlı 
raporun hazırlanmasında başta Komisyon Başkanımız Sayın Eyüp Ayar ve Komisyon üyelerimiz 
olmak üzere emeği olan herkesi kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. 
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Bu Komisyon kurulurken hepimizin ortak dileği, Dilovası'nda yaşayan insanlarımızı başta sağ
lık olmak üzere bütün alanlarda doğrudan etkileyen olumsuz çevre koşullarının bilimsel bir bazda 
incelenmesi, araştırılıp soruşturulması ve çözümlerinin üretilmesiydi. Sevinerek ifade ediyorum ki, 
çağdaş bilim ve teknolojinin ışığı altında hazırlanan bu çok ayrıntılı rapor hepimize çok şeyler söy
lemekte olup, amacına da ulaşmıştır. "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.", "İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın." temel anlayışıyla hareket eden Hükümetimiz ve Meclisimiz bu raporla da bir il
ke daha imzasını atmıştır. 

Eski bir yerel yönetici ve teknisyen olarak üzülerek ifade ediyorum ki, ülkemizdeki çarpık 
kentleşme ve sanayileşme bazı bölgelerimizde o denli büyük sorunlar oluşturmuştur ki, bu sorunlar 
hepimizin avuçlarının içinde bir kor parçası gibidir. İşte, bunların en önemlilerinden biri, Dilova
sı'nda yaşananlardır. 

Maalesef, "plan" denildiğinde "Öncelikle bize pilav lazım." diyen anlayış yıllarca bu ülkede 
egemen olmuş, el yordamıyla yapılan günübirlik işler ve çözümler, plansız, programsız, ufuksuz, 
insanımızı ve sorunlarını hep göz ardı ederek, ilimden, bilimden, çağdaşlıktan uzak bir yönetim an
layışı, kayıp yıllarınızı oluşturmuştur. 

AK Parti Hükümetimiz, göreve geldiği günden bugüne, yüce Meclisimizde, hep birlikte, durup 
dinlenmeden, gece gündüz çalışarak işte bu kayıp yılları telafi etmeye çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa'yı Asya'ya bağlayan, yılda yaklaşık 50 milyon mo
torlu aracın kullandığı TEM-6 ve D-100 kara yollarının içinden geçtiği Dilovası beldemizde nüfus 
1985'te 10 bin 600 idi, şimdilerde ise gündüz aktif nüfus 80 bin olarak tahmin edilmektedir. 

Tümüyle endüstriyel bir yerleşim görünümündeki beldede 154 firma aktif olarak 15 çalışanı ile 
üretim yapmaktadır. Liman sayısı da 7'dir. 

Araştırma Komisyonu Raporu'nda, Dilovası beldemizin her karış toprağının, suyunun, havası
nın, bütün sanayi tesislerinin tek tek bilimsel bir şekilde incelendiğini, bütün verilerin toplanıp de
ğerlendirildiğini çok açık bir şekilde görüyoruz. 

Bölgedeki, başta Dil Deresi olmak üzere evsel kirlilik kaynakları, tehlikeli atıklar, katı atıklar, 
endüstriden kaynaklanan hava ve su kirliliği, taş ocaklarından, kara yollarından ve limanlardan kay
naklanan kirlilikler, tek tek yerinde yapılan çalışmalarla en ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. 

İster istemez kendimize sormalıyız: Öncelikli olarak insan ve çevre sağlığını doğrudan ve olum
suz olarak etkileyen bütün bu etkenler, bu döneme kadar bilimsel bir şekilde neden araştırılıp soruş
turulmamış, çözümler üretilmemiştir? Diğer bir deyişle, yöneticilerimiz acaba uyuyor muydu? Dilo
vası'nda birçok insanımızın canına da mal olmuş bütün bu olumsuzluklar, son birkaç yılda mı mey
dana geldi, yoksa on yılların vurdumduymazlığı, ihmali ve birikimiyle mi bugünlere gelinmiştir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimiz biliyoruz ki, sorunlarınızla ilgili olarak bilimsel, 
yani doğru tespitler yapmazsanız doğru çözümler üretemezsiniz. Doğru çözümlerin uygulanıp uy
gulanmadığını da denetlemezseniz istenilen sonuçları alamazsanız. Bu konudan olarak Çevre ve Or
man Bakanlığımız, Dilovası'nın başta hava kirliliği, ağır metal kirliliği, su kirliliği, evsel ve endüs
triyel atık su kirliliği ile ilgili olarak 2003 yılında çalışmalara başlamış, 2004 yılında TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, bütün Di
lovası bölgesi en ince detayına kadar taranmış, bütün nitel ve nicel değerleriyle kirlilik envanteri 
oluşturulmuş, çözümler üretilerek ilgililere aktarılmış ve gerekli önlemler aldırılarak, ardından sü
rekli olarak denetimler yapılmaya başlanmıştır. Denetimler sonucu istenen koşulları sağlamayan iş
letmelere -kapatma dâhil- gerekli cezalar verilmiştir. Artık bu bölgede emisyon yayınımı olan bü
tün endüstriyel tesisler, sınır değerleri içinde kalınabilecek önlemleri almışlardır. Başta Sayın Baş
bakanımız olmak üzere, Hükümetimizin çevre ve çevre sağlığı konusundaki titizliğini biliyoruz. Bu 
konudan olarak Kocaeli Milletvekilimiz, Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe'nin özel 
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ilgisiyle, temel plan olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ve sınırları 1/25 000 ölçekli çevre dü
zeni planı kesinleşmiştir. Ayrıca, biliyor ve izliyoruz ki, Sayın Bakanımız, Dilovası'nın özel konu
mu ve koşulları nedeniyle bölgeyi sık sık ziyaret etmekte, başta yerel yönetimler ve ilgili kuruluş
larla yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, yapılan işler ve projelerle ilgili olarak da hal
ka açık bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Kendilerine, bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine hepimiz biliyoruz ki, yıllardır bir türlü çıkarılamayan 
Çevre Kanunu bu dönemde sizlerin katkılarıyla çıkarılmış ve de Avrupa Birliği uyum sürecine bağ
lı olarak hava, su, atık konularında sanayicilerimizi yakından ilgilendiren ikincil düzenlemeler ola
rak on sekiz adet yeni yönetmelik hazırlanmıştır. 

İnsan sağlığı açısından çok önemli olan radyasyon güvenliğiyle ilgili olarak Gebze bölgemiz
de hurda demir ithalatı yaparak üretimde bulunan firmalarda radyasyon ölçüm sistemlerinin kurul
ması, Çevre ve Orman Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu koordinasyonunda ve ilgi
li tebliğler gereği sağlanmış olup Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından bu işlemler hem yön
lendirilmekte ve hem de denetlenmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, organize sanayi bölgeleriyle ilgili olarak mevcut yasalar ve 
mevzuat çerçevesinde başta yerel yönetimlerin revizyon imar planları olmak üzere kararlarını al
makta, işlem ve denetimlerini yapmaktadır. Kocaeli Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız kendi kapsama alanlarına giren işlem ve denetimlerini yapmakta olup yatırımlar, 
yaptırımlar ve cezai işlemler konusunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde ça
lışmaktadır. 

Bölgede büyük çevresel sorun görünümündeki Dil Deresi ve ortasındaki eski katı atık vahşi de
polama alanı, hem bölgeyi ve hem de o bölgede bulunan bütün yer altı su kaynaklarını kullanılma
yacak şekilde kirletmişti. Konuyla ilgili acil önlem hemen alınmış olup, artık, Dilovası'ndaki katı 
atıklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yan kuruluşu olan İZAYDAŞ tarafından işletilen Geb
ze'deki depolama alanına transfer edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz, Dilovası'nda 
bulunan sabit emisyon ölçüm istasyonu ile yirmi dört saat sürekli ölçümler yapmakta olup, bir adet 
mobil emisyon ölçüm aracı da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde sürekli ölçüm yapmaktadır. 
Ayrıca, şubat ayı, yani, bu ay başında Dilovası Belediye bahçesine bir adet izleme ve ölçüm istas
yonu, Kocaeli il merkezine de yine aynı hava izleme ölçüm istasyonu kurulmuş olup, üretimi yapı
lan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün hava izleme istasyonu da yakında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Devamla) - ...yerine monte edilerek hizmete girecektir. Bu istas

yonlar tarafından yapılan bütün ölçümler anlık olarak Kocaeli merkezden izlenmekte ve denetlen
mektedir. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi endüstriyel atık suları ile Tavşancıl, Kayapınar ve Yenima
halle evsel atık suları için "Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Projesi" İstanbul 
Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış olup, Avrupa Birliği çevre mevzuatı kapsamında, Çevre 
ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, uluslararası kuruluş olan ENVEST Planners tarafından yü
rütülmektedir. Projenin sahibi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 
İSU Genel Müdürlüğüdür. Bu proje yaklaşık yirmi dönümlük bir alanda gerçekleşecektir. Bu pro
jeden ayrı olarak Dilovası Evsel Atık Su Arıtma Tesisinin temeli de önümüzdeki ay, yani mart ayı 
içerisinde atılacak olup tesis 2007 yılında devreye girecektir. Bugünlere kadar devam eden Dilova
sı hava kirliliği ayrıntılı teknik ölçümlerine bütün yıl boyunca da devam edecektir. Şu anda iki te-
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sisin bacalarında bulunan gaz analiz cihazına ilave olarak 2007'de de üç tesis daha bacalarına gaz 
analiz cihazı takacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Araştırma Komisyonu Raporu'nun sonuç bölümünde tes
pit edilen sorunlarla ilgili olarak çözüm önerileri ve sorumlu kuruluşlar, çözüm vadeleri ve sürekli
likleri belirtilmiş olup öneriler doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır. Bunlardan bir bölümü ya
pılıp sonuçlandırılmış, bir bölümü yapım aşamasında, bir bölümü de planlama ve proje aşamasın
dadır. Dilovası'ndaki hava kirliliğiyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde ya
pılan çalışmalar, bölgede alınan ve aldırılan önlemler sonucu TÜBİTAK Marmara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Devamla) - Az kaldı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Devamla) - .. .Araştırma Merkezimizin Ocak 2006 ve Kasım 2006 

araştırma sonuçlarını sizlerle özet olarak paylaşmak isterim. 
Hava kalitesini, dolayısıyla insan sağlığını en olumsuz şekilde etkileyen kimyasal bileşenler 

olarak kükürt dioksit, azot monoksit, azot dioksit ve ozon derişimleri kısa vadeli sınır değerlerin al
tındadır. Benzen derişimleri Mart 2006'da düşmeye başlamış ve düşüş devam etmektedir. Toluen, 
ksilen ve etilen benzen derişimleri Mayıs 2006'da düşmeye başlamış ve onların da düşüşü devam 
etmektedir. Toz derişimleri kısa vadeli sınır değerinin altında olup, tozdaki ağır metal, kadmiyum 
ve kurşun derişimleri uzun vadeli sınır değerlerinin altındadır. 

Doğaldır ki, bu gelişmeler ve iyileşmeler hepimizi sevindirmektedir, ama, Dilovası'nda daha 
yapılacak çok işimiz olup, bu bölgede ideal değerler olan uzun vade sürdürülebilir sonuçlara ulaş
malıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yüce çatı altında iktidarıyla muhalefetiyle hepimiz, ül
kemizin ve insanımızın sorunlarını çözmek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Devamla) - Az kaldı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, az değil de, toparlayın lütfen. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Devamla) - ...onların sağlığı, güvenliği, huzuru ve refahı için ça

lışıyoruz, gayret ediyoruz. Hükümetimiz ve hepimiz, omuzlarımızdaki sorumlulukların bilincinde
yiz. Bu yüzden, her geçen gün, daha iyiye ve güzele, odaklandığımız hedeflere ve aydınlık yarınla
ra koşar adımlarla gidiyoruz, çünkü, her şeyi insanımız ve Türkiye'miz için yapıyoruz. İçtenlikle 
inanıyorum ki, Dilovası'nda giderek iyileşen olumsuz çevre koşulları, bugüne kadar alınan ve alı
nacak önlemler ve sürekli denetimlerle yakın bir gelecekte bütünüyle ortadan kalkacaktır. Çalışın
ca oluyor, bunu biliyoruz. 

Buradan, hepimizin adına, Dilovası'nda yaşayan sevgili vatandaşlarımıza, daha sağlıklı bir çev
re içinde esenlik dolu mutlu günler dilerken, her şey gönüllerince olsun diyor, yüce heyetinizi sev
gi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baştopçu. 
Komisyon adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Eyüp Ayar. 
Süreniz yirmi dakika efendim. 
(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

EYÜP AYAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1273 sıra sayılı Dilovası Raporu 
hakkında Komisyon adına konuşma yapacağım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Dilovası, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı önemli bir beldemiz. 1970'li yıl
larda bu bölgede 400 insan yaşıyor. 1980 yılında nüfusu 2.600. 1987 yılında belediye olduktan son
ra çığ gibi büyümeye başlıyor. 

1970'li yıllarda yine burada birkaç tane sanayi tesisi var, ama daha sonraki yıllarda sanayi de 
burada hızla artışına devam ediyor. Çünkü, Dilovası, tarım için çok verimli bir alan iken, içinde ova
sı, dereleri, en güzel sebze ve meyvelerin yetiştiği bir yer iken, tarım için bir cazibe merkezi iken, 
maalesef, sanayi için de bir cazibe merkezi oluştu bu bölge. Çünkü, hem denize kıyısı var hem de 
kara yolları, demir yolu bu bölgeden geçiyor, İstanbul'a yakın, İzmit'e yakın ve bundan dolayı da 
sanayi kuruluşları da bu bölgede çığ gibi artmaya başladı. 

Bugün bölgede iki yüz civarında sanayi kuruluşu var. Sadece organize sanayi bölgesi içerisin
de yüz yetmiş tane fabrika var. Bu fabrikaların çoğu boya sektöründe, kimya sektöründe, demir-çe-
lik sektöründe faaliyet göstermekte. Limanı sekiz tane ve Dilovası'nın sahilinin tamamı, Tavşancıl 
dâhil, limanlarla dolu. Bu bölgede 15 bin insan yaşıyor, organize sanayi bölgesi içerisinde, yan sa
nayiler hariç ve ülkeye önemli katma değeri var. Yıllık cirosu 4,5 milyar YTL, yıllık ihracatı 1 mil
yar 160 milyon YTL civarında. 

Şimdi, bölgeye baktığımız zaman, Gebze'nin hemen yanı başında, Tuzla Deri Sanayiinden Tav-
şancıl'ın üstündeki Kömürcüler OSB'ye kadar, Gebze'nin ve Dilovası'nın kuzeyi tamamen sanayi 
kuruluşlarıyla kapatılmış vaziyette. 

Biz iktidara geldiğimiz günden beri, hassasiyetlerimiz var, bölgeyi iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. 
Gelecekte başımıza neler geleceğini tahmin ettiğimizden dolayı da, Dilovası'nda, biz, Gebze'ye, o 
bölgeye şimdiye kadar hiçbir organize sanayi bölgesi kurdurmadık, hiçbir taş ocağı açtırmadık, hiç
bir liman, iskele kurdurmadık. 

Bakınız, size bir örnek vereyim: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın yüz ölçümü Türkiye nüfusunun 
1,8'inden daha da az, ama, bu üç vilayette Türkiye nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası yaşamakta. 

Türkiye, Karadeniziyle, doğusu, güneydoğusu, İç Anadolusuyla batıya göç veriyor. Bizim böl
gedeki en büyük sorunumuz, yoğun göç ve bu göçten dolayı çarpık yapılaşma, sanayideki plansız
lıklar, programsızlıklar. 

Dilovası'nda organize sanayi bölgesi olur muydu? Olmazdı. Hep bunu biz başından beri söy
lüyoruz. Çünkü, bir yerde organize sanayi bölgesi kurulması için önce altyapısının yapılması lazım. 
Önce şartlar oluşur, ondan sonra organize sanayi bölgesi kurulurdu. 

Geçtiğimiz 14 Şubattaki toplantıda Sayın İzzet Çetin -tutanaklardan okuyorum- "Oradaki sa
nayiciler, organize sanayi bölgesinin nimetlerinden yararlanmak için, sanayi bölgesi iznini siyasal 
güç, parasal güç, nüfuz kullanarak almışlardır ve öylece de devam etmektedirler." diyor. Şimdi dö
nelim geriye. Dilovası'ndaki organize sanayi kuruluş çalışmaları 1997 yılında başlamış ve 2002 yı
lının beşinci ayında da tescili yapılmış, resmen kurulmuş. 

Yine, şuradan size göstereyim: Dilovası'nın kuruluş çalışmalarında, yer tespit çalışmalarında 
müteşebbis heyet başkanı, o günün Kocaeli Valisi Kemal Nehrozoğlu. Belediye başkanlarının, hem 
Dilovası hem Tavşancıl Belediye Başkanlarının da burada imzaları var kurulması yönünde. Çünkü, 
o bölgede yaşıyorum. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, sadece Dilovası sınırlarında değil, daha 
sonra Gebze sınırlarına da taştı, ama, başlangıçta Tavşancıl ve Dilovası sınırları içerisinde kurul
muştur. Dilovası'ndaki çok büyük boya fabrikaları, bu solvent depoları, bunların hepsi Tavşancıl 
bölgesindedir. 

Değerli arkadaşlar, haklı olarak... Tavşancıl'ın hemen üstünde Kömürcüler OSB kuruluyor. 
Hem Tavşancıl halkı hem etrafındaki köyler bundan şikâyetçi. Haklılar da, ama, yine bakıyoruz, 
Tavşancıl Kömürcüler OSB'nin kurulmasında da yine dönemin belediye başkanının imzası var. 
Şimdi, kalkıp, buradaki konuşmalarda "Bu organize sanayi bölgelerini kapatın, bunlar mahvediyor, 
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perişan ediyor." diye bizden bunun hesabını soruyor. Kim? Bu organize sanayi bölgesini kuranlar. 
Yine "Körfez kirleniyor, Körfez'de fecaat, rezalet, işte, tersane yapılıyor." falan. Bakıyoruz, Tavşan
cıl sınırlarında kurulmuş olan limanların da altında yine o dönemin belediye başkanının imzası. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Kim o belediye başkanı? 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Kim o? Belediye Başkanı kim? 
(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

EYÜP AYAR (Devamla) - Bilir kendisini. 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Hayır, hayır, alenen söyle. 
(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

EYÜP AYAR (Devamla) - Biraz sonra konuşmasını yapacak, bunlara herhalde cevap verir. Tavşan
cıl Belediye Başkanımız Sayın Salih Gün. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Milletvekili mi? 
(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

EYÜP AYAR (Devamla) - Bugün milletvekili. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bizim yaptığımız, bu yanlışları düzeltmek, bu çarpıklıkları düzeltmek. 
Bakınız, hem CHP Milletvekili Sayın İzzet Çetin ve benim vermiş olduğum önergelerle bera

ber yüce Meclisin kararıyla bir komisyon kuruldu. Amacımız buradaki sorunları çözmek ve bu doğ
rultuda da iyi niyetle çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmadaki bütün arkadaşlarımız gör
düler orada. Amacımız oradaki sorunları çözmek. Bir kısmını çözdük ve bir kısmını da çözeceğiz. 
Ama, şimdi, kalkıp da... Bunlar akşamdan sabaha düzelecek işler de değiller. Bize, her gün, her taraf
ta, ha bire "niye bunları çözmediniz", "aynı tas, aynı hamam", "Dilovası'nda yapılan bir şey yok..." 

Üstelik de, Dilovası, bakınız, hassas bir yer. Dilovası'ndaki halkı galeyana getirmeye, onları 
tahrik etmeye de gerek yok. "Halkın yüzde 40'ı kanser olmuş ölüyor." Bu şekilde açıklamalar var. 
Bilmem, yurt dışlarından bilmem nereden adamlar geliyormuş güya bizi kurtarmak için, Meclis 
uyuyormuş. Bunlar çok ağır suçlamalar. 

İ. SAMİ TANDOGDU (Ordu) - Sayın Başkan, oraları inceledik, öyle bir şey yok zaten. Doğ
ru, katılıyorum. 

(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 
EYÜP AYAR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Komisyonumuz gerçekten uyumlu bir çalışma gös
terdi. Hem Ankara'da hem Kocaeli'de yapmış olduğumuz çalışmalarda bu işle ilgilenen araştırma
cılar, uzmanlar, bürokratlar, yöneticiler bize bilgiler verdiler. Biz, kendimiz, hem sanayicilerle hem 
halkla, muhtarlarla, herkesle görüştük. Ortaya 400 sayfaya yakın güzel bir rapor çıkarmış olduk. Bu 
raporla beraber Dilovası'nın sadece fotoğrafını değil, âdeta röntgenini çektik. Öncelikle, önemli so
runları 29 başlık hâlinde tespit ettik ve bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Bunların 
da ucunu açık bırakmadık. Zamanla sınırlı, kısa vadede, orta vadede, uzun vadede çözülebilecek olan 
sorunları ortaya koyduk ve bunları kimlerin çözeceğini de raporumuza yazdık, adrese teslim oldu. 

Şimdi, Dilovası'yla ilgili kirleticilere baktığımız zaman, başta sanayi geliyor, ama sadece sana
yiciler değil. Sanayiden kaynaklanan kirlilikler var. Hem havayı hem suyu hem toprağı kirletmiş
ler, bu bir gerçek, ama, bunun yanında çarpık kentleşmeden dolayı gelen kirlilikler var. Oradaki ko
nutların altyapısı yok. Oradaki konutlar kalitesiz kömür kullanımından dolayı atmosfere zararlı 
maddeler göndermekte. Kara yollarından kaynaklanan kirlilikler var. İki tane, D-100 ve TEM oto
yolundan otuz milyonun üzerinde yılda araç geçiyor. Taş ocakları çok önemli. Taş ocaklarından 
kaynaklanan kirlilikler var. Limanlardan kaynaklanan kirlilikler var. Çünkü, limanlara daha ziyade 
hurda, kereste ve kimyevî maddelerin burada yükleme-boşaltması var. Ayrıca, limanlara gelen ge
milerin sayısı hayli fazla. Tahminen Körfez'e gelen gemilerin yüzde 80'i bu bölgeye geliyor. Dil De-
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resi zaten başlı başına bir fecaat. Dil Deresi, dördüncü derecede kirli su, beşi yok bu işin. Âdeta ze
hir akıyor, Körfez'in de -arkadaşımız da belirtti- yüzde 40'ını bu dere kirletiyor. Katı ve endüstriyel 
atıklardan dolayı kirleticiler var. 

Biz şimdi çözüm önerileri olarak... Öncelikle, yapılan çalışmalarda bütün uzmanları dinledik. 
Maalesef, kanserle ilgili bir altyapı orada bulunamadı. "Kanserle ilgili kesin teşhisin konulabilme
si için bir kayıt sisteminin tutulması gerekiyor." denildi ve oradaki yapılan defin ruhsatları üzerin
den varılan sonucu önemli buldular. Ama "Bu bir bilimsel netice değil, bu bir gözlemdir." dediler, 
ama, bu da bizim için önemli. Yani, burada böyle bir gerçeğin var olduğu belli. 

Onun için, Dilovası'nda, öncelikle, kanser aktif kayıt sisteminin tutulması, bölgede teşhis, te
davi ve sağlık tarama merkezlerinin mutlaka kurulması... İş yerlerinde yapılan denetimlerde görül
dü ki, sağlıkla ilgili, iş güvenliğiyle ilgili yeterli tedbirleri fabrikalar almamış. Bunlarla ilgili öneri
lerimiz var, kesinlikle bunların ruhsatlarını almaları, eksiklerini gidermeleri yönünde. Fabrikaların 
otuz dört tanesinin kirleticilik vasfı yüksek bulundu ve bütün bu fabrikalarla ilgili alınması gereken 
önlemler raporumuza dercedildi. Hava kalitesini izleme istasyonunun bu bölgede mutlaka kurulma
sı gerektiğini raporumuzda belirtmiştik. 

İki mahalle ve sanayi içerisinde kalan konutlar var. Bu mahalleler sanayinin içerisinde kaldığı 
için belediyelerden de yeterli hizmeti alamamaktadır. Biz, bu iki mahallenin ve sanayi içerisinde 
kalmış olan konutların sanayinin dışına taşınmasını önerdik, konutlar ile sanayi arasında bir sağlık 
bandının mutlaka oluşturulmasını önerdik. 

Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Dilovası'nda acilen uygulanmasını önerdik. Çünkü, buradaki ko
nutlar da maalesef gecekondu olarak yapılmış. Bunların da imara uygun hâle getirilmesi, Dilova-
sı'nın güzel bir şehir olabilmesi için Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de acilen uygulanmasını istedik. 

Bu bölgeye bir arıtma tesisinin kurulmasını raporumuzda belirttik. Katı ve tehlikeli atıkların 
bertarafının yapılmasını, uygun yerlerde bunların yapılmasını, İZAYDAŞ'm kapasitesinin artırılma
sını ve bu işi yapan aracı firmaların da daha sıkı denetlenmesini önerdik. 

En önemlisi, Dilovası, artık, doyum noktasına ulaşmış. Dilovası'nda kirlilik vasfı yüksek, en
düstriyel atığı olan hiçbir fabrikanın kurulmamasını, organize sanayi bölgesinde sektörel sınırlama
ya gidilmesini ve bunun da mutlaka imar planlarına işlenmesini önerdik. Hurdalardan kaynaklanan, 
gemiden başlayarak ta üretim aşamasına kadar bunların etrafa yaymış olduğu toz ve kirleticilerin 
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını önerdik. Radyasyon ölçümlerini oradaki fabrikalar ya
pıyor. Bu işi devletin yapmasını ve yirmi dört saat sürekli bunu yapmasını önerdik. Taş ocaklarının 
kapalı alanlarda üretimlerini yapmasını önerdik ve süresi biten taş ocaklarına da, artık, yeniden ruh
sat verilmemesini, bunların da faaliyetine son verilmesini önerdik. Kömür depolarının kendilerine 
ayrılmış olan organize sanayi bölgesine taşınmalarını ve bu bölgede -yüklemelerini, boşaltmalarını, 
paketlemelerini vesaire- yapmış oldukları bütün işleri kapalı ortamda yapmalannı, havaya verecek 
oldukları emisyonları da mutlaka filtre etmelerini önerdik. 

Değerli arkadaşlar, Komisyonumuz 2006 yılı içerisinde çalışmalarına başladı, bitirdi. Ama, bu 
bölgede, biz Komisyonu kurmadan önce de birtakım çalışmalar başlamıştı ve şimdiden sonra da Di-
lovası'yla ilgili, bölgeyle ilgili yapılan çalışmalar devam edecektir. 

Bakınız, sanayi kuruluşlarıyla ilgili alınan tedbirler bugün meyvesini vermekte. Sanayi kuru
luşlarının tamamının Çevre Bakanlığı tarafından noksanları tek tek belirlendi ve büyük oranda bun
lar tamamlandı. Bugünkü yapılan ölçümlerde, Dilovası'ndaki parametrelere baktığımız zaman, iyi
ye doğru bir gidiş var. 

Arıtma tesisi önemli. 16 milyon euroya yapılacak olan bu arıtma tesisinin projesi Çevre Bakan
lığından, ama, finansmanını sanayiciler orada karşılayacaklar ve Dilovası'nın, Tavşancıl'ın Kayapı-
nar tarafı da dâhil olmak üzere Dilovası'nın, uzun yıllar, evsel ve endüstriyel bütün atıklarını bu arıt-
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ma tesisi arıtmış olacak. Bu, Dilovası için çok önemli bir yatırım ve nisan ayında başlıyor. Martın 
3'ünde ihalesi yapılacak ve bir yıl içerisinde bitmiş olacak. 

Kocaeli Büyükşehir, Dilovası'na, 2006 yılının sonunda, hatta ekim aylarında 6,7 trilyonluk alt
yapı ihalesi yaptı, su ve kanalizasyon ihalesi. Bunların yüzde 15 kısmı tamamlandı ve 2007 sonuna 
kadar bu altyapı çalışmaları da bitmiş olacak. 

Çöp deponi alanı... Bu önemli. Bakınız, Dil Deresi'nin büyük oranda kirliliğini sağlayan Geb
ze çöplüğüdür. Artık, Türkiye'de, vahşi depolama dediğimiz araziye çöp bırakma işi bitiyor, ama bu 
Kocaeli'de başladı. Çöp deponi alanı, düzenli çöp deponi alanı bitti, iki ay içerisinde katı atıklar bu 
bölgede, bu alanda depolanacaklar. 2028 yılma kadar bölgenin katı ihtiyacını, katı atık sorununu bu 
tesis gidermiş olacak. 

KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis Merkezi Kocaeli'de kuruldu. İSGÜM dediğimiz İşçi 
Sağlık ve Güvenlik Merkezi Kocaeli'de kuruldu. Kanser kayıt merkezi vardı, bunu aktif hâle getirdik. 

Çok önemli: Dilovası'na 2006 yılında doğalgaz geldi, bazı sanayi kuruluşları ve bazı konutlar 
da bunu kullanmaya başladılar. 

Dilovası'nda sürekli ölçüm yapan cihazlar var, istasyonlar kuruldu; bir tane vardı, biri de geç
tiğimiz günlerde kuruldu. 

Çerkeşli tarafında 270 dönümlük bir alan ağaçlandırılıyor ve onkoloji hastanesi kurduk, Koca
eli'de onkoloji hastanesi kurduk. Bu saydıklarım, sadece sağlık ve çevreyle ilgili olan yatırımlar. 

Değerli arkadaşlar, Dilovası'ndaki bütün çizgiler eğri cetvellerle çizilmiş, biz doğrultmaya ça
lışıyoruz. Epey bir mesafe aldık. Dilovası günden güne iyiye doğru gidiyor. Dilovası'ndan geçerken 
görülen o beyaz dumanlar... Artık bunlar tehlike arz etmiyor, bunlar soğutma için dumanlardır, 
bunlarda herhangi bir tehlikeli madde yok. Dilovası'nı herkes, açık şekilde, istediği an, Dilova
sı'ndaki, hangi kirlilik ölçüsü nedir, ne değildir, bunları çok rahatlıkla öğrenebilecek konuma gel
miştir. 

Demin de söyledim, defin ruhsatlarından elde edilen sonuçlar tam yeterli bulunmamışsa da Di-
lovası'yla ilgili sağlık problemlerinin daha kısa sürede giderilmesi için, bu rapor görüşüldükten son
ra ilgili kuruluşların üzerine düşeni mutlaka yapacaklarını ve bizler de milletvekili olarak, bu rapo
rumuzda belirtmiş olduğumuz önerilerin mutlaka takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

EYÜP AYAR (Devamla) - Bir teşekkür... 
Değerli arkadaşlar, komisyonun çalışma süresince, hem milletvekili arkadaşlarıma, Çalışma 

Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Çevre Bakanlığından, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan, 
Sanayi Bakanlığından bizlerle birlikte olan uzman arkadaşlara, Komisyonda görev yapan çok de
ğerli arkadaşlarımıza ve Kocaeli'ye gittiğimizde bize yakın ilgi ve alaka gösteren Kocaeli Valimize, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gebze Kaymakamımıza, Dilovası Belediye Başkanımıza, muh
tarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, ayrı ayrı, Komisyonum adına teşekkür ediyorum ve sizle
ri tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayar. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Bize teşekkür?.. 
AHMET YENİ (Samsun) - Muhalefete teşekkür etmedin. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Bize niye teşekkür etmedin? 
(10/254, 258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

EYÜP AYAR (Kocaeli) - Milletvekili arkadaşlarım da, bu Komisyonda, beraberdik. 
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BAŞKAN - Gruplar adına söz isteği var. 
Sayın Kurtulmuşoğlu'nun bir ricası var Sayın Topuz. Eğer müsaade ederseniz, ilk sözü kendi

sine vermek istiyorum. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Ben bir toplantıya gideceğim Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ben kendisinden rica ettim, fakat, erken gitmek zorunda olduğunu... 
BAŞKAN - O zaman, buyurun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Salih Gün, buyurun efendim. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA SALİH GÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla

rım; Dilovası beldesindeki çevre kirliliğiyle ilgili olumsuz etkilerin araştırılması ve belirlenmesi 
amacıyla kurulmuş bulunan araştırma komisyonunun raporu hakkında CHP Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, daha on gün önce bu yüce Meclise bu konu geldi. On gün önce reddedilen 
bu önerge, on gün sonra ne değişti de tekrar geldi? 

RECEP KORAL (İstanbul) - Uzlaşma, anlaşma. 
SALİH GÜN (Devamla) - Bunun, burada bir sorun var diye aylardır üzerinde çalışma yapılı

yor. Tabii, bu, bence, reddedilmesi basit bir kıskançlık. "CHP değil, biz getirdik görüşürüz, siz ge
tirirseniz görüşmeyiz." Yarın halka da "biz getirdik, burada ondan sonra görüştük." Ee, o zaman, öy
leyse şöyle bir hatırlatma yapayım: Bu konuyla ilgili ilk önergeye, CHP Kocaeli Milletvekili İzzet 
Çetin ve benim de imzam bulunan 31 CHP'li milletvekili attı. Sonuçta, on beş gün, on altı gün son
ra da AKP'li 30 tane milletvekili arkadaşımız atmış. Kıskançlığı bırakalım, ülkenin sorunlarına eği
lelim, birleştirelim, bir an önce yaraları saralım. 

ALİ ER (Mersin) - Diyorsun... 
SALİH GÜN (Devamla) - Öyle diyorum. Sen oradan, biraz daha rahatsız oluyorsan biraz son

ra çıkarsın konuşursun. 
Burada, bu konuyla ilgili imzası olanlara, Meclise gelmesine vesile olanlara, emeği geçenlere, 

komisyon üyelerine, Kocaeli Milletvekili olarak, Dilovası halkı adına Sayın Bakanıma da teşekkür 
ediyorum. Yalnız, biraz önce konuşan arkadaşım, Eyüp arkadaşım, neredeyse organize sanayi böl
gesi yönetim kurulu adına konuşur gibi, bir de teşekkür etmekte, orada ağırlayan iki tane sanayi ku
ruluşuna basın toplantısından sonra teşekkür etmeyi unuttu. Onların adına ben buradan hatırlatma 
yapayım. 

Değerli milletvekilleri, komisyonun kuruluşu, ilk toplantısı 4/4/2006. Resmî Gazete'de yayım-
lanış tarihi de 13/4/2006'dır. Komisyon raporunun hazırlanışına hizmeti geçenler... Burada onlarca 
uzman bilgi vererek hazırlanmıştır ve üç yüz yetmiş üç sayfalık bir rapor olarak Meclise gelmiştir. 
Raporun can alıcı sorunları ve önerileri içeren yirmi dokuz tane konu üzerinde görüş önerisi bulun
maktadır. Konu Meclise geldiği günden bugüne kadar yirmi dört ay on gün olmuştur. Yani, yedi yüz 
otuz gün geçmiştir. Bu konu Mecliste, kamuoyunda, ulusal ve yerel medyada manşetlere çıkmış, 
hatta yurt dışından -biraz önce arkadaşım geldi, ona çare falan bulunmaz- Fransız televizyonları, 
Dilovası'nda, konuyla ilgili araştırma yapmaya başlamışlardır. 

Sayın Çevre Bakanımız Kocaeli Milletvekilidir, yedi yüz yirmi üç gün sonra konuyla ilgili, Di
lovası için, Dilovası'nda basın toplantısı yapmıştır. Yedi yüz yirmi üç gün sonra gelmiştir. Bu, geç 
kalınmış bir olaydır. Ama, benim Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal, 
araştırma komisyonu çalışmaları yapılırken, Sayın Bakandan bir yıl önce Dilovası'na gelmiştir. Gel
diğinde de bir okulun sınıfında değil, Dilovası halkının seçtiği -seçmene saygısından dolayı- Dilo-
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vasi Belediyesinin önünde halkla konuyu dertleşmiştir. Elektrikler yirmi dakika kesilmesine rağmen 
beklemiş ve konuyla ilgili, halktan ve Belediye Başkanından bilgi alışverişlerinde bulunmuştur. 

Bakanlığın hazırlattığı kitapçığın 34'üncü sayfasındaki parametrelere, değerlendirmelere bakıl
dığında, her şey Dilovası'nda normal değerlere gelmiş. Artık, buradan gidip de insanların sağlık yö
nünden araştırılmasına da gerek yok, zehirlenme durmuş, her şey tamamlanmış. 34'üncü sayfaya 
bakın -Bakanlığın dağıttığı kitapçığa- her şey normal. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; plansız, programsız, yoğun, yaygın sanayileşmeyle ko
nut yapılaşması 1968 yılından itibaren devam etmiş. Coğrafi konum olarak sirkülasyon oluşmayan 
bu ova, hava kirliliğinin odak noktası olmuştur. Tabii ki, bir an evvel bu sorunlardan Dilovası kur
tarılmalıdır, ama yasaları çiğneyerek, oldubittiye getirerek değil. Organize sanayi bölgesi kurulu
şunda uygulama, yönetmeliğin ve yasaların dışındadır. 

Bölgede çok seçkin, çevreye, insan sağlığına, iş yeri sağlığına özen gösteren, Türkiye'nin ilk 
15'ine giren yerli ve yabancı kuruluşlar vardır. Birçoğunun belki de hiçbir eksiği yoktur. Bu konu 
açıldığında, sanki, Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyeleri sanayiye karşıymış gibi gösterilmeye 
çalışılıyor. CHP'nin, sanayiciye de, emeğe de saygısı, ülke yasaları çerçevesinde sonsuzdur. Yalnız, 
ruhsatsız ya da ruhsatını almış, ama kamu sorumlularını aldatan, sorumluluklarını yerine getirme
yen, devleti, milleti aldatan, dolandıran her sorumluya sorumluluklarını hatırlatmak ve kanunların 
öngördüğü cezaların verilmesi ve milletin haklarının aranması görevi ve bilinci içindeyiz. 

Dün İZAYDAŞ'ı kapatmaya çalışanların, bugün bu bölgede, Marmara Bölgesi'nde daha birçok 
İZAYDAŞ yapılması, diye konuşması bizi de mutlu ediyor. 

Biraz önce AKP sözcüsü arkadaşım çıktı, "Bölgede, Belediye Başkanıyken, iskelelerde, orga
nize sanayi bölgelerinde senin de imzan var." diye... Bununla ilgili geçen hafta da Sayın Eyüp Fat
sa'yı yanılttılar. Ben, Dilovası Belediye Başkanı değilim, bu kürsüden üç dört kere söyledim, ben
den komşu belediye olarak görüş alındı, görüş alışverişinde benim imzam vardır. Ama, Sayın Ba
kanın da kabul edip sizlere dağıttığı bu raporun 148'inci sayfasını açarsanız, oraya, ruhsat, Tavşan
cıl Belediyesi tarafından 9/6/2003 tarihinde onay verildiğini görürsünüz. Genel seçimler ne zaman 
yapıldı? 2002. 2003'teki imzada benim suçum ne? 2000'li yıllarda Dilovası organize sanayi olabilir 
mi? Evet. Organize sanayiye karşı değiliz, limanlara da karşı değiliz, adam gibi çalışanlara da des
tek vermeye hazırız. Ama, 2002'deki seçimden sonra ben buraya gelmişim. Belge çıkarıyor. O, gö
rüş... Senin de imzanın olduğu şu yasaya bak, tarihini de veriyorum, sayfasını da veriyorum; ora
dan bak, bir daha da bunu telaffuz etme! (CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - O gün "imzalamadım" diyordun. 
SALİH GÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada ciddi şekilde konuşmak zorundayız. Ben, 

yüzde 40 oranında kanserden ölüm riski var diye Dilovası Belediyesinin ölüm raporlarından aldım. 
On beş dakika sonra Sayın Grup Başkan Vekilini yanıltıp, Kocaeli'deki basın toplantısında Sayın 
Bakan "Mecliste atıp tutuluyor kürsüde, yüzde 60 seviyesinde ifade ediliyor." dedi. Sayın Bakanı
ma, tutanakları okuyup, ondan sonra cevap vermesini öneririm. Ben, yüzde 40 oranındaki ölüm ora
nını Dilovası ölüm raporlarından aldım, ama, 20 ilaveyi, politika yapmak için, beni orada konuşma
dığımla suçlamak için yaptınız. (CHP sıralarından alkışlar) Bu, politikaya yakışmaz. 

Değerli arkadaşlar, bir belediye başkanı ruhsat verir. Bu, ülke için gereklidir. Çevre Komisyo
nundaki giden arkadaşlarımın hepsi, sahildeki limanların üzerindeki demir kırpıntılarını gördüler. 
Bir belediye başkanı ruhsat verirken "tahmil, tahliye yapılacak" diye verir. Nereden geldiği belli ol
mayan, radyasyon tedirginliği yaratan demir yığınlarını, tarlaların içerisinde gördü bütün arkadaş
lar, rıhtımın içerisinde gördü, sizin verdiğiniz 300 dönüm deniz dolgusunun üzerinde depolandığı
nı gördü. "Bunları, biz, organize sanayiye vermedik." dediniz. 300 bin metre kare, organize sanayi
ni, deniz kenarında dolgu ruhsatı vererek siz büyüttünüz. 
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Değerli arkadaşlar, Dilovası organize sanayi -ben içindeyim- 270 hektar olarak, yalnız ve yal
nız Dilovası'nın içerisinde başladı. Ne Tavşancıl'ın ne Tavşanlı'nın ne Muallimköy'ün burada şeyi 
yok. Sizin zamanınızda da oldu demiyorum, ama, bu beş etap, o günkü yönetimler tarafından göz 
ardı edilmiş, etap etap büyütüle büyütüle, beş etapta 920 hektara çıkmıştır. Evet, biraz önce İzzet 
Başkanın söylediğini, buradan, adam kayırarak, vurdu kaçtıya getirerek... Evet, yasalar çiğneni
yor... Burada organize sanayi olmaz. Organize sanayi şartları, belediye başkanının imzasıyla değil, 
bakanlıkların imzasıyla oluyor. Gidip de bir belde belediye başkanını suçlayarak, kendi suçunu, ba
kanlıklar örtemez. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Bizim zamanımızda olmadı Salih Bey. 
SALİH GÜN (Devamla) - Sizin zamanınızda oldu demiyorum, sizin zamanınızda demiyorum. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan yedi yüz otuz gün sonra, milletvekili olduğu Dilovası'nda yap

tığı basın toplantısında, hemen çözüm önerisi olarak "Sanayi kuruluşları aralıksız izlenecek, denet
lenecek, çevreyi kirletenlere göz yumulmayacak." demiştir. Bunu demeyen yok ki burada. Dilova
sı'nın kirlenmesinde en büyük sorun olarak, TEM Otoyolu'ndan geçen 25 milyon araçla -bir yılda-
D-100 yolundan geçen araçların -14 milyon- toplamı 39 milyon aracı suçlu ilan etmiştir. Sayın Ba
kanım, zaten, bunu, organize sanayi bölgesi başkanları da söylüyor: "Biz değil, yollar kirletiyor." 
diyor. Acaba, bu fabrikaların ürünlerini, buradan diğer illere, yurt dışına taşıyan arabalar bu fabri
kalara gelmiyor mu? Nereden çıkıyor? Fabrikalardan çıkan araçlar, tabii ki bu yoldan geçecek. Ka
rayolları burada suçlanır duruma geliyor. Bu organize sanayi bölgesinin oluşumunda Karayolları 
Genel Müdürlüğünden görüş alınmamıştır. Bu, raporda yazıyor. Organize sanayi şartları oluşmamış 
dediğim o. Biz organize sanayiye karşı değiliz. Organize sanayi, şartlarına uygun şekilde yapılırsa, 
biz de istiyoruz, çağdaş, modern yapılaşmayla, çevreye zarar vermemek koşuluyla... Organize sa
nayinin yasaları vardır. Burada şartlar kalkmıştır. İçinden iki tane yol geçmektedir, içinden iki tane 
dere geçmektedir -Eyüp arkadaşımın söylediği gibi- iki tane mahalle fabrika bacasının dibindedir. 
Siz verdiniz demiyorum, devlet devamlılık arz eder, sizden evvelkiler vermişse, o hatayı dört yıldır 
neden durdurmadın, diyorum ben size, başka bir şey demiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Şim
di ne oldu? Gebze'de, Dilovası'nda organize sanayi ruhsatları veriyor. Dilovası'nda belediye kalktı, 
yetki kargaşası var orada. Neden? Büyükşehir yasası çıktı, bütün milletin beyni karmakarışık oldu. 
Belediye yasası var, özel idare yasası var, organize sanayinin başlangıçta onlara verilen yetkileri var. 
Ee, burada yetki kimde; o da belli değil. Sanayiciler tuttular, organize sanayi olarak dört kişi, yöne
tim kurulu oluştu. Şu anda, basın toplantısından sonra denize doğru değil de derenin içine doğru git-
seydiniz, yeni bir demir fabrikasının yapıldığını görürdünüz. Evet, arkadaşlarımızla, komisyon üye
leriyle beraber derenin içerisinde hurdaları izlediğimiz, onun altına demir haddehanesi yapılıyor. 
Kim veriyor ruhsatı? Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu. Kurda kuzuyu teslim etmeyin. Bu 
yanlışlıktan dönün. Ucuz, belde belediyelerinin görüş alışverişindeki imzalarıyla çözülmez. 

Dilovası'nda 97 kuruluşun deşarj izin belgesi yok, 107 kuruluşun emisyon izin belgesi yok. Bi
raz önce, her şey normal gibi konuşuldu. 

YAŞAR TUZUN (Bilecik) - Kaç tane? Bir daha söyle. 
SALİH GÜN (Devamla) - Dilovası'nda 97 kuruluşun deşarj izin belgesi yok. Dilovası'nda 107 

kuruluşun emisyon izin belgesi yok. Komisyonumuz çalışmalara başladığında 70 tane kuruluşun 
ruhsatı yoktu. O günden bugüne ne oldu; bilemiyorum. Organize sanayi, onları da örtbas etti verdi 
herhalde, bilemiyorum. 

Tabii ki, AKP'li arkadaşları suçlamıyorum. Bu, yılların ihmali. Buradan, AKP'lilere, arkadaş
larıma söylüyorum: Siz devletsiniz, hükümetsiniz. Siz, dört buçuk yıldır bu yanlışları görmediniz 
mi? Niye "dur" demediniz? Benim söylemek istediğim budur. Çevre Bakanlığının ÇED raporu ve 
sorumluları, izin ile iki büyük kuruluşa denize dolguyu siz verdiniz. Ben sizin verdiğinizi de söylü
yorum, sizden evvelkileri de söylüyorum. Alınmış müsaadelerin dışına taşanlara ne yaptınız? 99 dö-
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nüm dolgu müsaadesi verdiniz, 150 dönüm doldurdu. Kadastroyla ölçtürüp de verilen izin yerine 
geldi mi, fazlası mı var? 

Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; organize sanayi şartları oluşmamış bir yerden "organize 
sanayi bölgesi" diye bir milletvekilinin bahsetmesini içime sindiremiyorum. Organize sanayi şart
ları oluşmamıştır. Organize sanayinin lügatteki ve yasadaki manasının değeri şudur: Ham arazide 
plan yapılıp, Gebze organize sanayi gibi her şeyiyle, altyapısıyla dört dörtlük yapılır. Kel başa şim
şir tarak misali burada çalışma yapılıyor. Böyle şey olmaz. Durdurmak zorundasınız. Ve bunu yap
madığımız sürece, imza atanların hepsi, eğer ben de sorumluysam, kamu görevini kötüye kullandı
ğından dolayı hepsi yarın öbür gün cezalanmalı ve yargılanmalı. 

Sayın Bakanım, biz çevreciyiz, gönüllü çevreci. Dün Sakarya'nın Poyrazlar köyündeydim. On 
gün önce arkadaşlarımla Yalova, Dilovası'ndaydık. Poyrazlar köyünün kenarındaki plansız, sit ka
rarını çiğneyen yapılaşma başlangıç noktasında. Değerli Sakarya milletvekilleri ve Vali buna hemen 
el koyma durumundalar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH GÜN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Poyrazlar köyünün muhtarını kutluyorum, Vali Bey'i kutluyorum, köy halkını kutluyorum. He

men şikâyette bulunmuşlar "gölümüz elden gidiyor" diye. Değerli Sakarya milletvekili arkadaşla
rım da muhakkak konuya duyarlılık gösterecekler, pırıl pırıl bir gölün yok olmasını... Ama, Orman 
Bakanlığı, gölün ta kenarında kiralama yapmış. Gidin, iskeleye bakın, iskelenin dibinde tabak, plas
tik atıklar, plastik torbalar, hepsi orada; gölü kanser başlangıcı olarak devam ettiriyor. Lütfen, bu 
gölü de kurtaralım. 

Bir daha şunu da hatırlatmak istiyorum: Yalova'da -geçen konuşmalarımda da söyledim- aynı 
Dilovası Organize Sanayi gibi 4,5 kilometre, 600 metre ilk başlangıç, 50 metre, 200 metre, 300 met
reye çıkartılmış; 3 milyon metre kare deniz dolgusu yapılıyor. Adı, Altınova-Subaşı belediyelerinin 
arasında. Pek yakında, genel merkezime, grup başkan vekillerime sorarak, orası için de araştırma 
komisyonu kurulması için bir teklif vermeyi düşünüyorum. 

Aynı buradaki hatalar, daha fazlası sizin Hükümetiniz zamanında oluyor. Buradaki şartlar oluş
mamıştır. İstediğiniz zaman bunu anlatmaya hazırım. 

On bir saniyem kaldı, onun için çok fazla konuya girmeyeceğim. 
Ben, on dört yıl belediye başkanlığı yaptım Sayın Ayar. On dört yıllık belediye başkanlığımda 

halkın teveccühüyle verilen yetkiyle binlerce imza attım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH GÜN (Devamla) - Yalnız, Dilovası'nda bir boya fabrikasının kurulduğu hazine arazi

sinde soyadınız adına kaç tane gecekondu yaptınız, kaç tane orada yeri işgal ettiniz? Soyadınız adı
na mahalle kurdunuz -ben on dört yıl belediye başkanlığı yaptım, kümes yapmadım- mahalle kur
dunuz. Daha sonra onu bir boya fabrikasına nasıl devrettiniz, onu bilemiyorum. 

Ufak şeylerle girerseniz, büyütürüm. Ben, orada, on dört yıldır bu işin içerisindeydim. Dilova
sı'nda, fabrikalarda birçok tedbir almak için girişimlerde bulunmuşlar. Bütün fabrikalarda, bu konuda... 

BAŞKAN - Sayın Gün, lütfen, son cümlelerinizi alalım. 
SALİH GÜN (Devamla) - Bitiriyorum. 
Burada tedbir alan bütün sanayicileri kutluyorum. Burada çevre kirliliği için bir öneride bulu

nacağım: Sayın Bakanım, eğer Dilovası'nda, yirmi dört saat görev yapmak üzere, Dilovası çevre 
kirliliği müdahale ekibi kurmazsanız, Çevre İl Müdürümüzün de, İlçe Müdürümüzün de oraya ye-
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tişmesi mümkün değildir. Acil tespit müdahale bürosu kurulmalı Dilovası'na. Bir şikâyet oluyor, 
Gölcük'ten, İzmit'ten Çevrenin arabası gelene kadar her şey yok oluyor. Sizin basın toplantısı yap
tığınız gün hiç duman yoktu, ben de oradaydım, ama, dün geldim ben Kocaeli'den, buharlar yine 
çevreyi duman altına getirecek, birazcık önlem alınmasına rağmen yine de vardı. Temenni ederim 
bir an önce bunların yok olmasını. 

Buradan, bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, yüce Mecli
si de saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gün. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu. 
Buyurun efendim. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 1273 sayılı Gebze'nin Dilovası beldesindeki sanayi artıkları ve çevre kirliliğinin insan üze
rinde olumsuz etki yapması dolayısıyla Meclis araştırması açılmasını konu alan düzenlemede söz 
almış bulunuyorum. 

Evet, ben o komisyondaydım, yani oradaydım. Burada siyaset yapmayacağım. Ben ilim ada
mıyım. Orada gördüklerimi anlatacağım. Dilovası, İstanbul'a çok yakın, İzmit'e yakın, arada kalmış 
bir belde. Deniz kenarında sekiz tane liman. Dilovası'nda yüz yetmiş bir tane firma, sanayi kuruluş
ları. TEM yolunda ve E-5 kara yolu üzerinde bir belde. Buradaki sorun, çevre kirliliği ve buradaki 
katı atıkların insanlar üzerindeki yaptığı temel etkiyi konuşmak mecburiyetindeyim. Tabii ki ülke
de sanayi kurulacak ve sanayi kurulurken de onun altyapısı yapılmak mecburiyetinde. Ben hep söy
lüyorum burada; iktidarlar bu ülkeyi sanayi ülkesi yapsa, ağır sanayi ülkesi yapsa, inşaat sahaları 
açsa ve bizim insanlarımız işsiz kalmasın diyen bir adamım. Fakat, burada öyle bir çarpık yapılaş
ma olmuş ki, bu fabrikalar yapıldıkça oradaki gecekondu denecek tarzdaki mahalleler bu sanayi 
bölgesinin içinde kalmış. Yani, nefes alamayacak şekilde, boğulacak bir şekilde kalmış. Katı atık
lar atılmış. Dilovası Nehri'ne, Deresi'ne atılıyor. Başka yere bir depo yapılmış, oradan sızıyor kirli 
sular, Dil Deresi'ne akıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, Dil Deresi'ni bir görseniz, simsiyah çamur akıyor, çamur... Diğer taraf
ta, mahallenin ortalarında demir yığınları... Her taraf sarılmış... Şimdi, burada 15 bin kişi yaşıyor. 
Benim sorunum ve bizlerin sorunu -sadece benim dersem yanlış yaparım- oradaki insanların insan
ca yaşaması için ne lazım ise onu yapmak. Buradan -İzmit milletvekili değilim ama- İzmitli gerek 
bakanına gerek milletvekillerine, muhalefetine iktidarına, bu konuyu buraya getirdikleri için ve siz
lerin de oyuyla burada bu konuyu konuşabildiğimize göre, o insanlar namına, insanlık namına he
pinize teşekkür ediyorum. 

Şimdi, nasıl kurtulacak bu insanlar buradan? Fabrikalar yapılmış, bir yere taşıyamıyorsun. Ev
ler de yapılmış, onu ne yapacağız şimdi? Asıl mesele, oradaki iki mahalleyi taşımak, oradan kaldır
mak Sayın Bakan. İlk etapta onu yapacağız. Sayın Bakan gitmiş ama, neyse, iktidar duysun. Şim
di, sonra ne yapılacak? Buradaki fabrikaların yüzde 80'inde filtre yok, süzgeç yok. Yani, bu Sayın 
Bakanın verdiği veriye göre söylüyorum, 34 tane fabrikada filtre var. Buradan fabrikaları sökeme-
yeceğimize göre, ilk etapta o fabrikalara filtreyi taktırmak mecburiyetindeyiz. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Takıyorlar Hocam, takıyorlar. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Devletten güçlü değildir hiç kimse. Hiç 

kimse devletten güçlü değildir. Devlet gücüne hiç kimsenin eli, ayağı, dili, boyu yetemez. Onun için 
devletin de görevlerinden bir tanesi, insanları sağlıklı bir ortamda yaşatmaktır. Bakınız, dünyanın 
en önemli sorunlarından bir tanesi, ilim adamları söyledi söyledi, dinlemedi biz dünya siyasetçileri 
ve Türkiye'de artık küresel ısınma başladı, dert oldu artık. İşte Ankara'mızda kar yağmıyor, yağmur 
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yağmıyor, yakında Ankara'da susuzluk başlayacak. Sayın Melih Gökçek -bu arada onu söyleyeyim-
yani iktidarın Belediye Başkanı, köprüler yapacağına barajlar yapsaydı bugüne kadar, bugün Anka
ra'nın su sorununu hâlletmiş olurdu. Buradan bunu söylerken, benim muhatabım Belediye Başkanı 
değil, benim muhatabım iktidardır. İktidar bu hesabı sormalı. İktidarların görevi, elbette ki Türki
ye'de olduğu gibi, organize sanayiler yapacaklar, ama, onun ilk önce temelini hazırlayacaklar, alt
yapısını yapacaklar, ondan sonra diyecekler ki: "Ben sana izin veriyorum, burada sanayi bölgesi 
yapabilirsin." 

Şimdi, bunları söyler iken, yani, bu Dilovası'ndaki sanayiyi dört senede bugünkü iktidar getir
medi. Onu yaparsam, haksızlık yaparım; ama, hangi iktidar olursa olsun, hangi yönetici olursa ol
sun, bir işe başlıyorsa, eğer onun temelini atıyorsa, en az yüz senelik plan yapması lazım. 

Avrupa Birliğine girmek kolay, gireceğiz diye tutturuyoruz. Peki, Avrupa Birliği ülkeleri plan 
ve programını günlük mü yapmış bugüne kadar? Hayır, elli ve yüz senelik yapmış. Biz de artık ma
demki Avrupa Birliğine girme aşamasındayız, bundan sonra olsun, bu plan ve programı yaparken, 
palyatif tedaviler yapmadan, uzun vadeli programlar yaparak, plan yaparak bu işleri yapmak mec
buriyetindeyiz. 

Artık dünya küçüldü, bizim insanlarımız da çok şeyi görüyor. Bundan sonra "ben yaptım" yok, 
biz yapacağız. Kimin için yapacağız? Geleceğimiz için yapacağız, ülkemizin çocukları için yapaca
ğız, torunlarımız için yapacağız. Bugün Dilovası'ndaki bu çarpık yapılaşmayı yerinden oynatama-
dığımıza göre, bundan sonra yapacağımız plan ve programları ona göre yaparsak... Bir işe başla
mak o işi bitirmek demektir, yüz sene, elli sene sonra da olsa. Bir işin programını, planını yaparsa
nız bugünden, yarına bir şeyler bırakmış olursunuz. 

Şimdi, hakikaten, orada fabrika bacalarını gördüğünüzde, orada yürürken burnunuzu tıkamak 
mecburiyetindesiniz, mahalle içinde yürürken. Peki, ben oraya gittiğimde nefes akmıyorsam, ora
da yaşayan 15 bin kişinin benden ne farkı var, bizden ne farkı var? Bu önlemleri hemen almak mec
buriyetindeyiz. 

Sayın iktidara söylüyorum... 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Duymuyor ki. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - ...ilk önce, o sıkışmış, sanayi üniteleri 

arasında kalmış, fabrikalar arasında kalmış iki mahalleyi oradan taşımak mecburiyetindesiniz. Bu 
insanlar burada yaşamayı hak etmiyorlar. Bundan sonra, firmaların çok iyi denetlenmesi lazım. Yüz 
on üç tane firmanın şu anda filtresi yok. Sayın İktidar ve Kocaeli milletvekillerine söylüyorum. 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Bu tarafa söyle. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Komisyon Başkanı orada. 
Adım adım burayı takip etmek mecburiyetindesiniz sevgili arkadaşlarım. Bu insanlar bizim. 

Filtreleri taktıracaksınız. 
Dil Deresi'ni halletmek mecburiyetindesiniz, temizlemek mecburiyetindesiniz. Oradan insan

lar gerektiğinde su içiyor. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Bak gidiyor, bak... Kaçıyor, bak, bak... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Kanalizasyona karışıyor su. Sevgili arka

daşlarım, karışıyor. Ben senelerce... 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Kocaelili kaçtı, bak... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - ...ilçelerde belediye hekimlikleri yaptım, 

üç sene kaymakam vekilliği yaptım. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Adaşın kaçtı, bak... 

- 5 7 -



TBMM B:68 27 . 2 . 2007 O: 2 

MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Bu kanalizasyonların nasıl yapıldığını da 
biliyorum ve suya nasıl karıştığını da, Sevgili Başkan, sen de iyi bilirsin. Onun için, bu işi bir an 
evvel halletmek mecburiyetindeyiz. 

Burada 15 bin kişi yaşıyor ama, günlük -aldığımız verilere göre söylüyorum- 80 bin kapasite
si var. O insanlar oradalar, çalışıyorlar. İzmit'ten geliyorlar, İstanbul'dan geliyorlar ve akşama dönü
yorlar, ama, gündüz 80 bin insan orada yaşıyor. Oradan bir bardak su içse, benim oradaki 80 bin in
sanımdan 10 tanesi bir bardak suyla hastalansa, o beni incitir, o beni üzer. Beni üzen şey sizleri üz
mez mi? O hasta olacak çocuklar, hasta olan insanlar bizim insanlarımız değil mi? Bizim çocukları
mız orada olmayabilir; olsa, olamaz mıydı? Bizim kardeşlerimiz orada yaşayamaz mıydı? Anne ba
balarımız orada olamaz mıydı? Eğer bu şekilde düşünürsek, biz bu Dilovası'nı bir düzene koyarız. 

Asıl mesele "ben bu işi yapacağım" diyecek şekilde Hükümetin karar vermesi lazım. Bir kere 
olmuş. Kimin zamanında yapılırsa yapılsın. Bundan sonra o yaptı, sen yaptın, ben yaptım... Bu be
nim halkımı ilgilendirmiyor. Benim halkımı ilgilendiren, orada insanca yaşaması. Onun için, ne ya
pılması lazımsa, onu yapmak mecburiyetindeyiz. 

Bir suçu bir başkasına atmak kolaydır; ama, suç işlenmiş, olay hazır, yapılmış. Ortada bir ce
naze var, bunun kalkması lazım. Bunun kalkması lazım. Evet, bu iktidar zamanında da eksik yapıl
mıştır, ondan evvel de vardır, doğrudur; ama, şimdi bunun çaresi ne? Çare ne? Çare, bu Meclis kür
süsünden, iktidar bunu yapmadı, muhalefet, senin zamanında da bu yapmadı demek değil. İzmitli 
halkım da duysun, vatandaşlar da duysun; ben, İzmit Milletvekili değilim, ama, orada yaşayan in
sanlar bizim insanımız, orada derin nefes alacak insanlar bizim insanlarımız. 

Sevgili arkadaşlarım, hakikaten, orada, kanser vakası artmış, ama, şunu samimiyetimle söylü
yorum, çok iyi bir veri yok, araştırmalar sonucunda. Verinin yüzde şu kadardır demesine de bir kan
ser uzmanı olarak inandıramazsınız beni, çünkü, o veriler tam değil. Haa, bu demek değil ki, bu ha
va kirliliğinde, bu kükürt dioksitin bulunuşunda, ozon maddesinin bulunuşunda, kum ve çakılların 
solunmasında kanserojen madde yok diyemezsiniz, dolu. 

Biliyor musunuz arkadaşlarım, biz oraya gittiğimizde, bu demir yığınlarını, atıklarını, ilgili ku
rumdan birisi gelmiş, uzaktan doğru şey tutuyor, radyasyon ölçüyor. Oğlum, sen necisin, dedim, 
"ben Atom Enerjisinden geliyorum, teknisyenim" dedi. Ne yapıyorsun sen şimdi burada, dedim. Ar
kadaşlarım gitti, ben onu kenara çektim, ne yapıyorsun, dedim, "radyasyon ölçüyorum" dedi. Oğ
lum, dedim, bir dakika, bunu nasıl ölçüyorsun sen? "Ölçtüm ne var?" Oğlum, yanlış yapıyorsun, de
dim. Ben falancayım deyince, çekiliverdi kenara adam, hemen vazgeçti. Böyle tuttu, havada. Zaten 
havada radyasyon var normalde. 

Eğer, biz bunu böyle yapmaya kalkarsak, ölçümü dahi gayriciddi yaparsak, sonuçlar da onu do
ğurur. Yüzde 40, yüzde 60 kanser vakası demek, 15 bin insanın yarısı kanser vakası demek. Hayır, 
böyle bir şey yok. Ölç, dünya ölçeklerine getir, bak, ona göre de ben diyeyim ki, burada şu kadar 
vaka var. Orada da söyledim. Haa, bu demek değil ki... Dilovası yaşanır bir vaziyette değil, onu 
söylüyorum. Tekrar söylüyorum, çocuklarınız o dereden yalın ayak geçse, samimiyetimle söylüyo
rum, hasta olur; bırakın içmeyi, bırakın kanalizasyona, bırakın su borularına karışmasını o suların. 

Benim iktidardan isteğim, artık, bundan sonra oraya bir fabrika izni verilmemesi, bir; taş ocak
larının açılmaması, iki; sağlıkevlerinin orada doğru dürüst yapılması, şirketlerdeki, fabrikalardaki 
sağlık ünitelerinin adam gibi olması, orada sağlık hizmetlerinin doğru dürüst verilmesi. Bu, 
Hükümetin elindedir, bunun kontrolü onların elindedir, istedikleri her şeyi yaparlar. 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Bakan sen konuşurken gitti, bitirirken geliyor! 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Bakanım, söylediğim öneriler hep 

gitti, ama, tutanakta vardır, inşallah alırsınız. 
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Onun için, oradaki sağlık önlemleri yok denecek şekildedir. İş güvenliği yoktur. Orada, her şey 
başıbozuk dolaşmaktadır, o şekilde çalışılmaktadır. Bir sanayi bölgesinde böyle başıbozukluk iyi 
değildir ve yanlıştır. 

Sayın Bakanın buradaki notlarını okudum. Sayın Bakan, eksiğiyle artışıyla... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - ...bir teşekkür edeceğim. Ne zaman, bili

yor musun? Şimdi ediyorum, ama, asıl mesele, o yoklukları, eksikliklerini tamamladığınız an, gele
ceğim, bu kürsüden size teşekkür edeceğim, ama şimdi edemiyorum; çünkü, tamamlanmadığı için. 

Artı, burada gördüklerimle... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Yüzde 90'ı tamamlandı ama Sa

yın Kurtulmuşoğlu 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ben, yüzde 100'ünü... Çünkü, benim ora

da bir insanım ölürse o beni çok üzer, bir tane insanım ölürse beni üzer. Eğer yüzde 100'ü değil, yüz
de 80'i, yüzde 90'mı da tamamlayın, ben, yine, geleceğim, buradan, iktidarın Çevre Bakanına teşek
kür edeceğim. 

Sayın Bakan, siz yokken bir şey söyledim, tekrar söyleyeyim: Sayın Bakan, ne diyoruz? Küre
sel ısınma başladı diyoruz. Niye? Hava kirliliğinden, odunundan, kükürtdioksidinden, ondan bun
dan bahsediyoruz. Sayın Bakan, geldi, çattı, kapımıza geldi; Ankara'da su sorunu başlıyor. Anka
ra'da, benim tavsiyem - Belediye Başkanı benim muhatabım değil- o gördüğünüz köprüler var ya, 
her gün köprü yapılıyor... 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Otuz günlük, kırk beş günlük, doksan günlük... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Bu köprülerin yerine iki-üç tane baraj yap

saydı Belediye Başkanı, yarın, bu yaz, biz Ankara'da susuzluk çekmezdik; ama, Ankara'da susuzluk 
çekilecektir. Nasıl önlem alıyorsanız alın, bugünden itibaren alsanız da yine faydadır, bu susuzluğu 
gidermek mecburiyetindesiniz Sayın Bakan. Çevre çok önemli. Onun için, belediye başkanlarını ça
ğırınız. Köprü yapmak kolay, han yapmak kolay, ama, insana hizmet etmek çok zordur. Onun için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, son cümlelerinizi alayım. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - İnsana hizmet etmenin yollarından birisi 

de, barajlardır, yollardır, kanalizasyondur, altyapıdır; bunlara önem verirlerse, insan sağlığına daha 
önem verilmiş olur diye düşünüyorum. 

Beni dinlediğiniz için sabrınıza çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hoşça kalın. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kurtulmuşoğlu. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 20.15'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.16 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.15 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI(İzmir), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

# 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68'inci Birleşimi'nin Üçün

cü Oturumu'nu açıyorum. 
(10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1273 sıra sayılı Raporu üze

rindeki genel görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon... 
Hükümet... 
Kimse olmadığına göre birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.16 

- 6 0 -



TBMM B: 68 27 . 2 . 2007 O: 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.25 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68'inci Birleşimi'nin Dör
düncü Oturumu'nu açıyorum. 

(10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1273 sıra sayılı Raporu üze
rindeki genel görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi söz sırası, AK Parti Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Recep Yıldırım'a aittir. 
Buyurun Sayın Yıldırım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ha
zırlanmış olduğumuz rapor hakkında Grubum adına görüşlerimi bildirmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Dilovası beldesindeki çevre sorunlarının üzerine cesaretle giden Değerli Bakanımıza, Değerli 
Arkadaşımız Eyüp Ayar Beyefendi'ye, uzun süren ve özverili bir çalışma gerçekleştiren sayın ko
misyon üyelerine, meseleyi kamuoyunun gündeminde tutan basın mensubu arkadaşlarımıza ve Di
lovası ve Gebze'de bize her zaman her türlü kolaylığı gösteren ve katkı sağlayan yerel yöneticilere, 
komisyon toplantılarına gelerek bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan uzman, akademisyen ve kamu 
kurumu temsilcilerine, şahsım ve Grubum adına teşekkürlerimi bildiriyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu araştırma, yalnızca Dilovası'nın değil, tüm illerimizin sorunudur. Tüm 
illerimizde çarpık yapılaşma, sanayileşmeden meydana gelen çevre sorunlarına ışık tutacak örnek 
bir rapordur. Gebze'ye bağlı Dilovası beldesi, ilinin ve ülkemizin plansız sanayileşmesi ve buna pa
ralel çarpık kentleşme konusunda tipik bir örnektir. 1987 yılında belediye olan Dilovası'nda çok kı
sa bir sürede sanayi tesislerinin sayısı artmış ve buna bağlı olarak nüfus da büyük artış göstermiş
tir. Bölgede artan sanayileşmenin beraberinde getirdiği çok yönlü çevre sorunlarını denetim altına 
almak ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. An
cak, bölgenin çanak şeklindeki yapısı ve bölgeye hâkim olan meteorolojik şartlar ile sanayi tesisle
ri ve yerleşim yerlerinin iç içe geçmiş durumu ve çevre sorunlarına karşı önlem alınmasını zorlaş
tırmıştır. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, bizler, Dilovası'nda yaşayan insanlarımızın çağrılarına 
kulak verdik ve yaşanan çevre kirliliğinin nedenlerini araştırarak alınabilecek önlemleri hazırladı
ğımız raporda belirledik. 

Dilovası, uygun olmayan coğrafi yapısı ve meteorolojik şartların yanı sıra yoğun trafik yükün
den, sanayi tesisleri ve yerleşim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ve hassas bir bölge 
hâline gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle sanayicinin yeni sanayi tesisi kurmak veya mevcut tesisi
nin kapasitesini artırmak yönündeki talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve azami ölçüde sınırlandı
rılmalıdır. Kirleticilik vasfı yüksek tesislerin ise kapasite artırım talepleri kabul edilmemelidir. Ay
rıca, bu tesislerden kaynaklanan emisyonun otomatik cihazlarla her an ölçülmesi gerekmektedir. Di
lovası OSB yönetiminin bu konularla ilgili olarak bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. 
OSB'nin sınırları dışındaki tesisler için ise Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kocaeli Valiliğinin, Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığının koordineli bir şekilde çalışması gerekmedir. 
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Dil Deresi, başta Dilovası'ndaki ve Gebze ilçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri olmak üze
re bölgedeki yerleşim alanlarından, mevcut çöp alanlarından ve maden ocaklarından -taş ocakları 
da dâhil olmak üzere- kaynaklanmakta olan atık sularla kirlenmektedir. Körfezin yüzde 40'ından 
fazlasının bu dere tarafından kirletildiği komisyona bilgi veren birçok kurum temsilcileri tarafından 
ifade edilmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda Dilovası OSB yönetimi ve Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi işbirliğiyle bölgede yapılması düşünülen Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezî 
Atıksu Arıtma Tesisinin bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. Söz konusu proje kapsamında, Dilo
vası OSB'den kaynaklanmakta olan evsel ve endüstriyel atık sularla, yerleşim yerlerinin bir kısmı
nı kapsayan evsel nitelikli atık suların arıtılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamına alınamayan 
Dilovası'ndaki diğer yerleşim yerlerinin de Gebze sınırları içinde olup Dil Deresi'ni kirleten bazı 
yerleşim yeri ve sanayi tesislerinden ve mevcut çöp alanından kaynaklanan atık suların benzeri pro
jeler ile arıtılmasının planlanması, Dil Deresi için hayatî bir öneme sahiptir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede son derece çarpık ve düzensiz bir sanayileşme 
ve yerleşimin olduğuna, bölgede yaptığımız incelemelerde şahit olduk. Üstelik, gerek yerleşim ge
rekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileriyle ilgili hukuki sorunları da bulunmaktadır. Ayrıca, 
bazı yerleşim yerleri, sanayi tesisleri ile iç içe geçmiş bulunmaktadır. 

Dilovası'ndaki imar planı uygulaması, yetkili makamlarca, ilgili belediyeler, büyükşehir bele
diyesi ve Kocaeli Valiliğince, bölge planı, çevre düzeni planı ve imar planları ve plan hükümlerine 
uygun olarak yürütülmelidir. Öte yandan, Dilovası OSB sınırları içinde yer alan Yeni Yıldız ve Fa
tih mahalleleri ile diğer yerleşim alanlarının yerel yönetimlerce boşaltılması sağlanmalıdır. Bu ko
nutların Dilovası'nda başka bir yere nakledilmesi için, uygun bir yere toplu konut alanı yapılması 
gerekmektedir. Öte yandan, Dilovası OSB sınırları içinde olduğundan, boşalacak bu alanlarla ilgi
li, yeni, kirletecek vasfı yüksek tesis kurma talepleri, ortam-hava kalitesi açısından değerlendirilme
li ve mümkün olduğunca kabul edilmemelidir. Bu konuda sorumluluk Dilovası OSB yönetimine 
düşmektedir. 

Bölgede kurulu olan sanayi tesislerinden kaynaklanan tehlikeli atık sorununa gelecek olursak, 
Dilovası'nda faaliyet gösteren fabrikaların endüstriyel atıklarının önemli bir kısmı tehlikeli atıktır. 
Ancak, bu tür atık üreten sanayicilerin, tehlikeli atıklarını bertaraf etme noktasında, genellikle, çev
re kirliliğinin önlenebilmesi açısından duyarlı davranmadıkları görülmektedir. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesince yaptırılmış olan, tehlikeli atık yakma ve depolama tesisi olan İZAYDAŞ, Marmara 
Bölgesi'nin Anadolu yakasına hizmet vermek üzere planlanmış olmasına rağmen, diğer bölgelerin 
taleplerini de karşılama noktasındadır. İZAYDAŞ'ın yakma ve depolama tesislerinin, bölgenin ihti
yaçlarını karşılayacak şekilde artırılması gerekmektedir. 

Bölgedeki önemli bir kirlilik kaynağı da kara yollarıdır. Bilindiği gibi Dilovası, TEM Otoyolu 
ve D-100 Kara Yolu'nun güzergâhı üzerinde bulunduğundan, çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere, 
yoğun trafik baskısı altındadır. Araçların egzoz gazları önemli miktarda hava kirliliğine neden ol
makta ve gürültü kirliliği de oluşturmaktadır. Bu nedenle, başta TEM Otoyolu ve D-100 Kara Yo
lu kenarlarına dikilmek üzere bölgede yoğun bir ağaçlandırma yapılmalı ve karayolu güzergâhında 
uygun yerlere gürültü duvarları inşa edilmelidir. 

Ayrıca, bölgedeki trafik yükünü azaltmak için, alternatif güzergâhların, Dilovası'ndaki kirlilik 
yükünü de dikkate alarak planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikaların arıtma sistemlerinin ol
duğu, ancak bunların ya yetersiz ya da çalıştırılmadığı gözlenmiştir. Bu fabrika sahipleri, genelde, 
arıtma tesislerinin inşasını ve işletilmesini mali külfet olarak görmektedir. 

Öncelikle, denetim yetkisine sahip Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı gibi yetkili kurum ve kuruluşların Dilovası'ndaki çevre denetimlerini artırma-
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lan gerekmektedir. Bu kuruluşların etkili bir denetim yapabilmesi için gereken yeterli sayıda eğitil
miş eleman, araç, gereç, ölçüm ekipmanı ve laboratuvar ihtiyaçları bir an önce karşılanmalıdır. Ay
rıca, çevreye duyarlı sanayicilere teşvik sağlanmalıdır. 

Dilovası bölgesinde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan atık sula
rı için sadece depolama tesisleri mevcut olup, ortak veya münferit atık su arıtma tesisleri kurmala
rı veya OSB'nin kuracağı merkezi atık su arıtma tesisine vermeleri sağlanmalıdır. 

Öte yandan, Dilovası bölgesinde, boya ve tiner üretimi tesislerinden ve depolama tesislerinde 
bulunan tankların nefesliklerinden atmosfere önemli oranda organik madde yayılımı olmaktadır. Bu 
üretim tesisleri ve depolarından iyi bir havalandırma ve ortamda organik maddelerin toplanması ve 
arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Bölge için diğer bir kirletici unsur ise kömür tesisleridir. Kömür depolama ve işleme, dağıtma 
tesislerinin, yapılmakta olan işlemlerinin mümkün olduğu kadar kapalı alanda gerçekleştirilmesi 
veya kömür tozlarının ortamdan etkin olarak uzaklaştırılması konusunda teknik tedbirlerin alınma
sı ve alınan tedbirlerin devamlılığı sağlanmalıdır. Dilovası'nda dağınık hâlde faaliyet göstermekte 
olan kömür depolarının, işleme, dağıtım tesislerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi ke
sinleştirilmiş olan Kömürcüler OSB alanına taşınmalarının sağlanması gerekmektedir. 

Kömür tesislerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren çok sayıda taş ocakları, başta hava ve su 
kirliliği olmak üzere, çevre kirliği ile arazi bozulmalarına sebep olmaktadırlar. Bu tesislerin kırma, 
eleme ve işlemeleri kapalı mekânlarda gerçekleştirilmeli ve oluşan tozların filtre edilmesi gerek
mektedir. 

Ayrıca, önemli bir husus da, bölgede, bölge için yeni maden arama ruhsatı verilmemesidir. İş
letme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması ve faaliyetini tamamlamasından 
sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. Bu husus, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Koca
eli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerin iş birliği ile sağlanmalıdır. 

Sanayi ve konutlarda kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtların kullanılması hava kirliliğine ne
den olmaktadır. Bu nedenle, bölgede doğal gaz kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri
nin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanları önemli bir kirlilik kaynağıdır. Ayrıca, Di-
lovası'ndan çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanının olmadığını yerinde incelemelerde gözlem
ledik. Bu soruna karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir an önce harekete geçmesi ve bölgede
ki uygun bir yere düzenli bir çöp depolama alanı kurması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde hassasiyetle durulması gereken diğer bir husus ise, Dilovası dı
şında, Marmara Bölgesi'nde yoğun ve çarpık bir sanayileşme mevcuttur. Bölgedeki sanayi tesisle
rinin belli bazı illerde yoğunlaşması, bir yandan bu illerde çevre sorunlarına yol açarken diğer yan
dan bazı illerde sanayi yatırımlarının olmamasına yol açmaktadır. Bu çarpık durum dikkate alına
rak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, bölge illerini içine alacak sanayi master planının yapılması ge
rekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, raporumuzda, bölgede yaşanan çevre kirliliğini, ulaşabildiğimiz tüm ay
rıntılarıyla aktarmaya çalıştık ve alınması gerektiğine inandığımız tedbirleri sıraladık. Bundan son
rası, konuyu ehliyetle takip edeceğinden emin olduğumuz Hükümet organlarının işidir. Mutluluk 
vesilesidir ki, konunun önemine en az bizim kadar inanmış kadrolarla beraberiz. 

Ciddi bir emek ve umut bağladığımız raporumuzun, doğal olarak, hep beraber takipçisi olaca
ğımızı bildirir, yüce heyetinizi, bu vesileyle saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım. 
Çevre ve Orman Bakanımız söz istemiştir. 
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Buyurun Sayın Bakanımız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Efendim, süreniz yirmi dakika. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; sözlerime başlamadan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, burada, yüce Parlamentomuzun değerli üyeleriyle birlikte, ülkemizin, Kocaeli ilimizin 

çok önemli bir çevre sorununu, Dilovası'ndaki hava kirliliğiyle alakalı, hava kirliliğinin çevre ve in
san sağlığı üzerinde meydana getirmiş olduğu olumsuz gelişmelerin neler olduğunu, verilen bir 
araştırma önergesinin raporunun müzakeresinde, bu vesileyle, siz değerli milletvekili arkadaşları
mızla ve kamuoyuyla birlikte paylaşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, araştırma önergesi, milletvekillerinin kendi bölgelerinde veyahut da ül
kenin herhangi bir noktasında, çok önemli gördükleri bir hususla alakalı vermiş oldukları bir öner
gedir. 20 milletvekili bir araştırma önergesi verebiliyor. Araştırma önergelerinin gündeme alınması 
Meclisin çoğunluğuyla olur. Araştırma önergeleri verilirken, Çevre ve Orman Bakanı olarak, Tür
kiye'nin, Kocaeli'nin en ciddi sanayi yükünü taşıyan Dilovası'nın mevcut, hâlihazırdaki sıkıntıları
nı, dertlerini, elbette ki, yakından herkesin bilmesini, öğrenmesini, orada yaşayan insanlarımızın bir 
meselesi varsa, bir sıkıntısı varsa, buna Hükümet olarak çözüm üretmemize yardımcı olsun diye, bir 
araştırma komisyonu kurulmasını destekledik. Hükümetin desteklemediği, iktidarın "evet" demedi
ği ne bir komisyon kurulabilir ne de -kurulsa bile- onun raporu görüşülebilir. Yani, burada, baştan 
sona kadar, Bakanlık olarak, Hükümet olarak tavrımız, her şeyin açık, seçik, şeffaf bir şekilde, hiç 
kimseden saklanmadan, örtülmeden konuşulması, tartışılması, varsa eksik ve noksanlar onların gi
derilmesi, bulunması gereken bir çözüm varsa da burada, acilen olaya el konularak çözümün ger
çekleştirilmesi. 

Peki, bu araştırma komisyonu kurulana kadar, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak biz, bölgede
ki sorunları acaba göz ardı mı etmişiz? Hayır. 2003 yılı sonunda, Bakanlık olarak, Dilovası'ndaki 
soruna parmak basmışız. Nasıl parmak basmışız? TÜBİTAK, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Bakanlığımızın koordinasyonunda bir çalışma 
başlatmışız. Nerede yapmışız bunu? Dilovası'nda. Dilovası'ndaki yapmış olduğumuz çalışmanın ara 
raporu benim elimde. Bununla alakalı olarak İzmit Ticaret Odasında bir toplantı yaptık, milletvekil-
lerimiz, belediye başkanlarımız, basının, sivil toplumun, her kesimin katıldığı çok kapsamlı bir top
lantı yaptık. Bu ara raporda, bilim adamları, Dilovası'nda bir ön, ham fotoğraf çekmişler. O çektik
leri ham fotoğrafta bazı flu, bazı gri, bazı karanlık noktalar tespit etmişler; bu tespit edilen nokta
larla alakalı olarak bize yol göstermişler, yön göstermişler, ışık tutmuşlar bize. Biz de o doğrultuda 
esas raporun hazırlanması için çalışmalarımızı sürdürmüşüz. Ama, tam bu sırada bir araştırma öner
gesi veriliyor Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarım tarafından, AK Partili milletvekili 
arkadaşlarım tarafından verilen bir başka araştırma önergesi birleştiriliyor, gündeme alınıp görüşü
lüyor. Şimdi onun raporunu konuşuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Dilovası nasıl bir yer? Elbette ki, Dilovası'nı Türkiye'deki 73 milyon 
bilmiyor. Dilovası, iki tarafı vadilerle, tepelerle çevrili; vadinin ucunda denize açılacak noktada bir 
başka tepe var, normal hava sirkülasyonunu engelleyen fiziki bir tablo var, öyle bir yapı var. Baş
ka? TEM Otoyolu geçiyor içerisinden. Başka? D-100 Kara Yolu geçiyor. Yıllık araç geçişi yakla
şık 50 milyon, 50 milyon araç geçiyor buradan. Bakın, burada, sadece bu araçlar geçse bu fabrika
lar olmasa inanın, bu araçların buradaki egzozlarından kaynaklanan karbondioksit, karbonmonok-
sit, kükürtdioksit, kurşun ve benzer insan sağlığı açısında son derece tehlikeli olan gazlar zaten ora
nın havasını kirletir ve fazla bile gelir. Türkiye'nin taşımacılıktaki, transport'taki en önemli, en stra
tejik hatası, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen denizleri yeterince kullanamayışı, demir 
yollarını yeterince kullanamayışı. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde insan ve yük taşımasının yüz
de 95'i kara yoluyla yapılmıyor, ama Türkiye'de böyle yapılıyor. İşte, onun için, Hükümetimiz, de-
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niz taşımacılığını teşvik etmek için ÖTV'yi akaryakıttan kaldırdı, onun için demir yollarını teşvik 
ediyoruz, onun için geliştirmeye gayret ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Dilovası'nda, küçücük bir alanda 170 adet fabrika var. Bu 170 adet fab
rikanın... Demir çelik tesisleri var, hurda ergitme yoluyla hurda kullanıyorlar. Başka? Solvent ve 
kimya sektörü orada ağırlıklı olarak var. Başka? Orada depolama tesisleri var, enerji tesisleri var, 
kömür depoları var, antrepolar var vesaire. 

Peki, şimdi, biz, bu TÜBİTAK'ın, üniversitelerin bize göstermiş olduğu ışık doğrultusunda ne 
yapmışız, nasıl yapmışız? Gece saat 04.00'te il müdürümüzü arayıp, bölgeden bize gelen istihbarat
lar doğrultusunda, gece 04.00'te, orada ölçümler yaptırdık. Solvent buharlarını ölçecek özel cihaz
lar getirdik, çünkü her hava ölçüm cihazı solvent buharlarını ölçmeye müsait değil; onun için, bu 
üniteleri de ihtiva edecek ölçüm cihazlarını oraya getirdik. 

Yaptırmış olduğumuz ölçümlerde, TÜBİTAK'ın, üniversitenin yapmış olduğu ölçümlerde, 
Ocak 2006'daki rakamlarla Eylül 2006'daki rakamlara baktığımız zaman -biraz sonra onları verece
ğim- ciddi iyileşmelerin olduğunu gördük. 

Peki, bu iyileşmeler nasıl oldu? Bu iyileşmeler şöyle oldu değerli milletvekilleri: Orada, 170 
fabrikadan 34 tanesi kirletme istidadı olan fabrikalar. 18 tane fabrika kapalıdır, faaliyetine son ver
miş olan fabrikalar vardır; 115 tane fabrika, sadece ısınmada enerji kullanıyor, oradan bir yayınım 
var; yoksa, ciddi bir emisyonu söz konusu değil. Bu 34 fabrikayla alakalı, hepsi, baştan sona kadar, 
ne tür emisyonlar yapıyor, bunlar, hepsi izlendi; hepsi, Bakanlığımız tarafından bunlara iş termin 
planı verildi. Denildi ki "bakın, sizin, aktif karbon filtresi kullanmanız lazım. Sizin, bacanıza şu şu 
şu filtreleri takmanız lazım." Yani, insan sağlığı, çevre sağlığı açısından burada limitlerin altında 
kalmanız için 34 fabrikanın tamamına bunlar tadat ettirildi. Bu 34 fabrika, evet, elimizde var. De
ğerli milletvekili arkadaşlarımın, burada konuşan değerli sözcü arkadaşlarımın da zaten kayıtların
da bunlar vardır. Ancak, şunu söyleyeyim: Bölgedeki en ciddi kirliliği yapan, ağır metal yayınımıy-
la kanserojen riski en yüksek olan demir-çelikle alakalı olarak, yakından takip ettik, süre verdik ve 
süre sonunda bizim istediğimiz standartlara gelmediklerini gördüğüm zaman kapattık. 

Ama, ben, bundan bir hafta, on gün önce Dilovası'nda bir basın toplantısı yaptım. O basın top
lantısından sonra bölgedeki fabrikalara gittik, gördük çevreyle alakalı ne yapmış, aktif karbon filtre
sini nasıl takmış, nasıl işletiyor. Bir tesis, 35 milyon dolarlık müthiş bir, hava standardını, hava ka
litesini tutturmak için filtreler koymuş. Yani, oradaki sanayici şunu çok iyi biliyor: Çevre ve Orman 
Bakanlığı, çıkarılan Çevre Kanunu ile sanayicinin karşısında hasım değil ama, sanayicinin vermiş 
olduğu taahhütlere uymaması hâlinde kayıtsız, kuralsız yoluna devam edemeyeceğini, ettirilmeye
ceğim sanayicimiz biliyor. Bunu, Dilovası'nda da biliyor, Türkiye'nin dört bir tarafında da biliyor. 
Çünkü, yeni çıkan, Parlamentodan 13 Mayıs 2006'da çıkarmış olduğumuz Çevre Kanunu, gerçek
ten, bizim inisiyatiflerimizi genişletti. 

Değerli milletvekilleri, bizim, Dilovası'yla alakalı olarak, bu, sanayi tesislerinin 34'ünde yapı
lan çalışmaların bir kısmını yetersiz gördük. Onlara dedik ki, siz, yolunuza devam edeceksiniz, şu 
şu çalışmalarınızı tamamlayacaksınız. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, ben, size, Dilovası'ndaki hava kalitesiyle alakalı bazı parametre
lerden bahsetmek istiyorum: Ocak 2006'da kükürtdioksit 50,6'ymış, 20'ye inmiş. Türkiye'de kabul 
edilen limit değer 250'dir. Azotdioksit, ocak ayında 50'ymiş, eylül ayında 65'e çıkmış. Limit, Tür
kiye'de 100. Ağır metal kurşun, ocak ayında 1,152'ymiş, eylül ayında 0,004'müş, limit 2. Ağır me
tal kadmiyum -bir ara bu kadmiyum gazetelerde yer almıştı, işte, 10 bin kat filan gibi rakamlar ifa
de edilmişti- 1,152; 0,004, binde 4, limit yüzde 4. Toplam hidrokarbon, ocak ayında 500'müş, eylül 
ayında 400, limit 140; yani, burada bir yükseklik var. Bunun sebebini de ifade edeceğim biraz son
ra. Toz partikül de ocak ayında 1.000'miş, eylül ayında 350, limit 4.000. 

Değerli milletvekilleri, bu, toplam hidrokarbonlar, solvent buharları, akaryakıtın boşaltılmasın
da, tankların havalandırmasından çıkan buharlardır. Bunlarla alakalı gerekli tedbirler de aldınlmıştır. 
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Biz, iki tane istasyonu, Dilovası'nda, birisini belediyenin bahçesine, birisini de -şu anda orada
ki bir fabrikanın bahçesinde var bizim mobil istasyonumuz, sabit istasyonu Dilovası'ndaki organi
ze sanayi bölgesi idaresinin yönetimine aldırtıyoruz- Polisan İlkokulu var hemen TEM'in üst tara
fında, onun bahçesine koyacağız. İki tane sabit istasyondan -her on beş dakikada bir- Dilovası'nda
ki vatandaşımızın soluduğu havanın bileşimiyle alakalı olarak bize müracaat etmesine, valiliğe, be
lediye başkanlığına gitmesine gerek yok; İnternet'in tuşuna basacak, her on beş dakikada, Bakanlı
ğımız İnternet sayfasından, Türkiye'nin seksen bir ilinde nasıl hava soluduğunu vatandaşlarımız na
sıl biliyorsa, takip edebiliyorlarsa, Dilovası'nda iki tane istasyondan bunu takip etme imkânı var. 

Yine, bu hava kirliliğinde riski yüksek olan fabrikaların bacalarını online izleyebilecek oldu
ğumuz otomatik ölçüm cihazları taktırdık. Çünkü, vatandaştan şöyle bir şikâyet var: "Sayın Baka
nım, sağ olun, siz yakından takip ediyorsunuz, ama gece saat 02.00'den sonra bunlar filtreleri, bun
lar arıtmaları kapatıyorlar, gidiyorlar." Bunun önüne geçmek için, ilk olarak, otomatik izleme ağı 
kuruyoruz -bakın, otomatik- yani, filtre devreden çıkartıldı mı, enerjisi kesildi mi, durduruldu mu, 
bunu anbean takip etme imkânımız vardır bizim. Bu da Dilovası'nda hayata geçiyor. 

Başka? Dilovası'nda, değerli milletvekili arkadaşlarım, metruk olan SSK binası, semt polikli
niği ve sağlık ocağı olarak faaliyete geçirildi. Diliskelesi tarafında da bir adet sağlık ocağı, evet, bu 
önümüzdeki mart ayında inşallah temeli atılacak. Bölge, hem Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ta
rafından hem TÜBİTAK tarafından hem Bakanlığımız tarafından bizim öncelikli olarak takip etmiş 
olduğumuz bir bölgedir. Bunun böyle bilinmesini arzu ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakın, iki tane rapordan ilki benim elimde. Bu rapor, bölgede ne, nasıl
dı, nereye gidiyor? Bunun son raporuyla birlikte, Dilovası'nda araştırma komisyonunda çalışan de
ğerli milletvekili arkadaşlarımın çalışmalarına teşekkür ediyorum. Gerçekten, bölgede çok ciddi bir 
çalışma yaptılar. Yapılan bu çalışmalarda üniversitelerle, TÜBİTAK'la, bölgedeki bütün aktörlerle 
görüştüler, onların raporlarından da istifade ediliyor. Yani, biz, iyi ki böyle bir komisyon raporu eli
mizde var, iyi ki böyle bir araştırma komisyonu kurulmuş diyorum. 

Değerli arkadaşlar, benim değerli hemşehrim, eski belediye başkanı arkadaşımız "Benim im
zam yoktur Dilovası OSB'nin altında." diyor. 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Yoktur demedim. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Şimdi -gözlük takmak lazım ki, 

ince rakamlar olduğu için onları okuyalım- 14/10/1997 tarihinde, yer seçimi, komisyonunda, ma
hallinde yapılan yer seçimi sonucunda hazırlanan yer seçimi raporunun Dilovası OSB'ye ait Tav
şancıl Belediye Başkanlığının görüşünü içeren ilgili sayfasıdır. Şimdi, burada enteresan bir şey söy
lüyor Tavşancıl Belediyesi, yani, Salih Gün arkadaşımızın başında olduğu belediye "Kocaeli-Dilo-
vası OSB içinde Tavşancıl'da kaldığından, isminin Kocaeli-Dilovası-Tavşancıl OSB olmasını talep 
ediyoruz." diyor. 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Yok... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Hafızai beşer nisyan ile malul

dür. Bu raporlar, tabii elimizde, bunları, biraz sonra Sayın Gün'e takdim edebilirim. 
Yine "Ben seçildikten sonra, bazı şeyler var, onlardan ben sorumlu değilim." diyor. 

"05/02/2002..." Daha seçimler olmamış, seçimlere var, aşağı yukarı sekiz ay var. Şimdi, Gebze Kö
mürcüler OSB... Sayın Gün, bundan da şikâyetçidir, müştekidir; diyor ki "Bakanlığınız tarafından 
yapılacak OSB yapımında belediyemizce bir mahzur görülmemektedir." 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Tavşancıl sınırlarında mı, Dilovası mı? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Tavşancıl. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Çerkeşli'de. 
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - "Kocaeli Vilayeti Tavşancıl Be
lediye Başkanı, 05/02/2002, Gebze Kömürcüler OSB." Konu bu. "Sayı: 18, Salih Gün, Belediye 
Başkanı." İmza... 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Sayın Bakanım, hangi bölgede, hangi köyün içerisinde, onu söyleyin. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Belki sizin haberiniz olmadan bürokratlar göndermiş. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Şimdi, Meclis tutanaklarından 

bir şey okuyacağım size değerli arkadaşlar: 14/2/2007, Sayın Gün diyor ki "Şu anda Meclisten umu
dunu kesmiş halk, Ermeni soykırımını kabul etmiş Fransız gazetelerinde umut arıyor. 

Sayın Bakanım, Dilovası Fransa'ya mektup yazmış. Türkiye'deki Parlamentodan hiçbir zaman 
umut kesilmez. Birileri bugün yapmıyorsa bunu, altı yedi ay sonra yapacak insanlar muhakkak ge
lecektir. Bu Dilovası başlı başına bir sorun... Dilovası Organize Sanayisini derhal iptal edin." 

SALİH GÜN (Kocaeli) - Evet. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Biraz önce Eyüp Ayar... Bu Di

lovası OSB kurulurken dönemin valisi Kemal Nehrozoğlu Müteşebbis Heyet Başkanı olarak imza
lamış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Bu müteşebbis heyette Değerli 

Milletvekilimiz o zaman Belediye Başkanı olarak imzalamış. Müteşebbis heyetlerde şöyle bir şey 
vardır: Bu heyet üyelerinden bir tanesi imzalamazsa OSB kurulamaz. Bu kadar, bu kadar. Ya, şim
di, o zaman kuruyorsun, şimdi diyorsun "kapat." Madem kapatacaktın niye kurdun? 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Kapat demedik Sayın Bakan, önlem alın, önlem. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Dilovası sınırlan içinde değil. Saptırıyorsun Sayın Bakanım. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, be

nim, burada, sevgili hemşehrim... Bakın, benim... 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nden bahsediyorsun. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Orayla alakalı da konuşuyorum. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Kömürcüler, Çerkeşli'de... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Benim, burada, tabii değerli mil

letvekili arkadaşlarımla polemiğe girmek gibi bir niyetim yok. Ancak, bir hakkı, bir durumu tespit 
edip burada açık seçik paylaşmak lazım. 

Şimdi, bakın, bizim Dilovası'nda sanayicilerle yapmış olduğumuz toplantılarda onlara neyi ne 
zaman yapacaklarını söyledik, yapmayanların da yakasından tuttuk arkadaş. Bunu yaptık, bundan 
sonra da yapacağız, sadece Dilovası'nda değil... 

Bakın, buradan, milletin Meclisinin kürsüsünden alenen defalarca söyledim, ama, bir kez daha 
tekrarlıyorum: Bizim için insan sağlığı her şeyden azizdir, paradan da puldan da fabrikadan da çok 
daha azizdir. Bir tek insanımızın hayatına mal olacak herhangi bir eylem varsa, bunun karşısında 
durmak bizim işimizdir, ama, Dilovası... 

Bakın, ben, 1975 senesinde Dilovası'na, üniversiteden tez hazırlamak için gittim, 1975. 
1975'te gittiğim zaman Merkez Camii vardı, Nasaş Alüminyum vardı, Çolakoğlu, birkaç tane fab
rika vardı orada. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - DYO vardı. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Evet. 
Oradaki nüfusu toplasanız, sağdan topla soldan topla, birkaç bin yoktu, bir köydü orası. 
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İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - 3 bin... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Şimdi, bugün, 50 bin kişi yaşıyor, 

elli milyon araç geçiyor. Ama, buradan, Bakanlık olarak, bu işin üstesinden gelmeye kararlı olduğu
muzu, yöredeki hemşehrilerimizin bu konuyla alakalı gönüllerinin müsterih olmalarını istiyorum. 

Ben, yedi yüz gün sonra oraya gitmiş değilim. Bakın, hükümetler söz söylemezler, iktidarlar 
lafla uğraşmazlar, iş yaparlar. Biz rapor hazırlattık, biz sanayicilerle toplantı yaptık, ama, bunları, 
davul zurnayla, elbette ki, meydanlarda, belediyelerin bahçesinde veyahut da çarşının ortasında 
yapmadık. Niye? Biz çözüm istiyoruz, çözüm. Çünkü, sanayiciyi cezalandırıp fabrikasını kapat
mak, ülkenin ekonomisine artı yazmaz ki, artı yazmaz. Orada çalışan insanlarımız var. Dilovası'na 
bu kadar insan niye göç etti geldi? O fabrikalarda iş bulsun diye geldi. Şimdi, Dilovası'ndaki o in
sanları alsanız başka yere götürseniz... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Öyle bir şey diyen yok Sayın Bakanım, sanayi de olacak... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Elbette ki, sanayi de olacak, ama, 

sanayi, çevrenin standartlarına, insan sağlığına, çevre sağlığına uygun şekilde olacak. Biz de bunu 
yapmaya gayret ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakanım, sorun yok o zaman, anlaşıyoruz. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Dilovası'yla alakalı ciddi mesafe aldığımızı rahatlıkla söylüyorum, ama, Dilovası'nda hâlâ 
yapacak olduğumuz işler olduğunu biliyoruz. Orada hava kalitesiyle alakalı bu çalışmalar yapılır
ken, aynı zamanda suyla alakalı atık su arıtma tesislerinin, inşallah, önümüzdeki nisan ayında teme
li atılacak. Bu da, bizim Bakanlık olarak takip etmiş olduğumuz bir projedir. 

Ben size şunu çok rahatlıkla söylemek istiyorum: Buradaki raporlar, yine, önümüzdeki günler
de ölçülmeye devam edilecek rakamlarla, elbette ki sizin gündeminize, ülkenin gündemine, Koca-
eli'nin gündemine gelecektir. 

Kocaeli Milletvekili olarak, Çevre ve Orman Bakanı olarak hem Kocaeli'nin hem de Türki
ye'nin çevre ve insan sağlığını ilgilendiren bütün sorunlarına, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar basiretle ve kararlılıkla sahip çıktığımızı, meselelerin üzerine cesaretle 
gittiğimizi, çözümün tarafı olduğumuzu, şikâyet eden değil çözüm üreten mahal olduğumuzu (AK 
Parti sıralarından alkışlar) ve burada değerli milletvekili arkadaşlarımızın vermiş oldukları bu Araş
tırma Komisyonuyla... 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Yalova'dan hiç bahsetmediniz Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - ...yapılan bu çalışmaların neti

cesinde Kocaeli'de ve Dilovası'nda yaşayan hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilme fırsatını da biz
lere verdikleri için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, şahısları adına söz isteyen Rize Milletvekili Sayın İmdat Sütlüoğlu'na söz 

veriyorum. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika Sayın Sütlüoğlu. 
İMDAT SÜTLÜOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Dilovası'nin kirlenmesiyle ilgili olarak, İzzet Çetin ve 31 milletvekili arkadaşımızın, Eyüp 

Ayar ve 30 milletvekili arkadaşımızın verdikleri önergeler sonucunda oluşturulan araştırma komis
yonunun raporu üzerinde konuşuyoruz. 
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Dilovası'yla ilgili komisyon, son derece verimli, son derece güzel bir çalışma yapmış. 376 sa-
hifelik bir rapor hazırlamış. Ben, bu değerli arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu bölgenin, Dilovası'nın 
resmi net olarak çekilmiş ve orta yere konulmuş. 

Benden önce konuşan çok değerli arkadaşlarım ve çok değerli Bakan arkadaşım, teknik olarak 
anlatılması gereken tüm konulara temas ettiler, ben detaylara bu nedenle girmek istemiyorum. An
cak, Dilovası, çevre kirliliği açısından laboratuvar mahiyetinde çok güzel bir örnek, hem Türki
ye'miz için hem de dünya için. Dilovası'nda hava kirliliği var, Dilovası'nda toprağın kirlenmesi var, 
Dilovası'nda suyun kirlenmesi var ve orada yaşayan insanların sağlığını, yaşamını tehdit eder ma
hiyette sıkıntılar var. 

Meclisimiz henüz daha çok yeniyken, yine 58'inci AK Parti Hükümeti çok yeniyken, daha bir
kaç aylıkken, ilk araştırma komisyonu yine çevreyle ilgili olarak Ergene Havzası'nın kirlenmesi hu
susunda kurulmuştu, ki o zaman bendeniz de Çevre Bakanı olarak buna destek vermiştim. Tabii ki, 
havzalarımız kirleniyor, nehirlerimiz kirleniyor, göllerimiz kirleniyor, denizlerimiz kirleniyor, top
rağımız kirleniyor. Çevre kirliliği bütün insanlığın ortak problemi, yani bunu lokal olarak ele alıp, 
lokal çözümler aramak bir yere kadar yeterli olmuyor. Global düşünüp, lokal çözümler aramak, ge
liştirmek ve bunları gerçekleştirmek gerekiyor. 

Yine, çevre olayında yediden yetmişe toplumun her katmanının, her kesiminin duyarlı olması 
icap ediyor. Sadece kamu kurumları mı? İşte, Hükümetin, belediyelerin ve diğer kamu kurumları
nın çalışmalarıyla çevreyi korumak ve çevre problemlerinin altından kalkmak maalesef mümkün 
değil. Bunun için de, toplumun tüm kesimleri çok ciddi bir iş birliği yapmak durumundadır. 

En ucuz çevre yatırımı, çevreyi kirletmemekle olur. Yani, koruyucu sağlık hizmeti gibi, koru
yucu hekimlik gibi, koruyucu çevre hizmetlerinin de yapılması gerekiyor. Çevre bir kere kirletildik
ten sonra bunu tekrar eski hâline getirmek, çok büyük harcamalar yapılsa bile, mümkün olmuyor. 

îşte, gelişmiş ülkeler, sanayileşmiş ülkeler "önce bir sanayileşelim, önce kalkmalım, fabrikala
rımızı kuralım, yollarımızı yapalım, şehirlerimizi kuralım, çevreyi sonra hallederiz" diye düşündü
ler. Daha sonra çok büyük kaynaklar harcadılar, ama, yine de çevre maalesef eski hâline gelmedi. 
Biz, Türkiye olarak bu yanlışın içine düşmemeliyiz. 

Çok değerli arkadaşlarım, çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve kar
şılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel bir or
tamdır. Çevreyle ilgili, dünya maalesef çok geç uyanmıştır. Çok büyük tahribatlar yapıldıktan son
ra ciddi manada dünyanın gündemine ancak gelebilmiştir. 

Çevre konusundaki ilk ciddi çalışma 1979 yılında Stockholm'de yapıldı. 1992 Haziranında 
Rio'da daha ileri adımlar atıldı. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi burada gündeme geldi ve bu 
Sözleşme 1994 yılında imzalandı. 188 ülke bu anlaşmaya imza attılar. 2002 Juhannesburg'daki Çev
re Toplantısı'nda "sürdürülebilir kalkınma" kavramı orta yere getirildi. Yani, çevreyi yok etmeden, 
çevreyi koruyarak yaşama ve gelecek nesillere de yaşanabilir bir çevreyi miras olarak devretme ola
yı. Çünkü, çevre, atalarımızdan bize miras kalmamıştır, gelecek nesillerden biz onları emanet aldık. 
Bunu, bir Afrika atasözünde çok güzel bir deyim olarak görüyoruz. 

Biz, AK Parti İktidarı olarak, ilk günden beri çevre problemlerinin üzerine gittik. Yani, bu ko
nuda, tozları halının altına süpürmedik, olayların üzerine kararlı bir şekilde gittik. 22 civarında, Av
rupa Birliği uyum yasası, çevreyle ilgili uyum yasası hızlı bir şekilde Meclise sevk edildi ve bunlar 
yine hızlı bir şekilde kanunlaştı. Çevre ve Orman Bakanlığımız, buna bağlı olarak gerekli tüzük ve 
yönetmelikleri de hayata geçirdi. Şu anda, Hükümetimiz, bir komisyonla, birçok bakanlığı içine 
alan bir komisyonla, en üst düzeyde çevre problemlerinin üzerine gidiyor ve yine Çevre Yasası'nın 
çıkması, bu konuda atılmış çok önemli bir adımdır. Çevre Yasası'nın mantığı, işte, korumaya, çev
reyi bozmamaya yönelik olarak düşünülmüştür, düzenlenmiştir. Çünkü, ağır cezalarla, çevreye za-
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rar veren, çevreyi kirleten insanların çevreyi bozmalarının önlenmesi bu Yasa'yla amaçlanmaktadır. 
Yine, çevre düzeni planlarının yapılması da çok önemli bir adımdır. 

Tabii ki, çevreyle ilgili problemler, çok uzun yıllar ortaya çıkan birikimlerin sonucunda bugün 
dağ gibi önümüzde durmaktadır. Türkiye'nin, çevre problemlerini çözebilmek için 35 milyar dolar
lık bir yatırıma ihtiyacı vardır. Bu, çok büyük bir kaynaktır. Tabii, kendi imkânlarımız, Avrupa Bir
liği süreci içinde Avrupa Birliği fonları, Dünya Bankası ve diğer fınans kurumlarının fonlarıyla bu 
problemlerin altından kalkmamız gerekiyor, ama, hem kaynağa hem de zamana tabii ki ihtiyacımız 
var. Bu çevre düzeni planlarıyla nerede sanayi yapılacak, nerede şehirler kurulacak, neresi tarım 
arazisi olarak kalacak, bunların planları yapılıyor. Çevre ve Orman Bakanlığımız bu konuda çok gü
zel bir çalışmayı, hızlı bir şekilde yürütüyor. Zannediyorum, kısa bir süre içinde bu çalışmalar son-
lanacak ve artık, bundan sonra, Türkiye önünü görerek adımlarını atacak, çevreyle ilgili yanlışları 
yapmayacak. 

Katı atık bertaraf tesislerinin yapılması olayında, yine almamız gereken çok önemli yollar var. 
Çevre ve Orman Bakanlığımız, Değerli Bakanımız bu konuda bölge birlikleri oluşturmak suretiyle 
çok güzel bir çalışmayı başlatmıştır, sürdürmektedir; kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 

Şu anda, Türkiye'de sadece 19 belediyede standartlara uygun, maalesef, katı atık bertaraf tesi
si var. Yani, belediyelerimizin yapacağı çok iş var. 3.225 belediyemizden sadece 1.879 belediyemiz
de kanalizasyon var. Atık arıtma tesisi olan belediye sayısı ise sadece 170'tir. Bu konuda da yapma
mız gereken çok önemli işler var. 

Saygıdeğer milletvekilleri, çevre yatırımları oldukça pahalı yatırımlardır ve yine, bunların iş
letme maliyeti de yüksektir. Dolayısıyla, sanayici, çevre yatırımını gerçekleştiren ve bunu işletme 
safhasında da işleten sanayici ciddi manada artı bir maliyet yüküyle karşı karşıya kalmaktadır, hak
sız bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Bunun için, çevre yatırımlarının teşvik edilmesi, haksız rekabet 
ortamının ortadan kaldırılması, hatta çevre yatırımı yapan sanayicilerin avantajlı duruma gelmele
rini sağlayacak yeni tedbirlerin, teşvik tedbirlerinin de alınması gerekir diye düşünüyorum. Bu ko
nuda çalışma yapan herkesi, çok değerli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İMDAT SÜTLÜOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bu konuda çalışma yapan herkese, çok değerli Araştırma Komisyonu üyesi arkadaşlarıma, De

ğerli Çevre ve Orman Bakanıma ve Bakanlığın değerli bürokratlarına, yerel yöneticilere, herkese 
teşekkür ediyor, tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sütlüoğlu. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut. 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dilovası bel

desindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve 
alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla açılan Meclis araştırması sonunda, Araştırma Komis
yonumuzun hazırladığı kapsamlı rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu. Bu 
raporun görüşülmesiyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, kalkınmakta olan diğer ülkelerde yaşanan türden bir süreçten 
geçmekte; bir yandan sanayileşmenin gelişmesi, yaygınlaştırılması ve sanayi üretiminin artırılması 
teşvik edilirken, diğer yandan, işsizliğin azaltılması ve toplumun refah standardının yükseltilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Günümüzde, sanayileşme nedeniyle büyük sorunlar yaşayan gelişmiş ülkeler, ağır sanayi tesis
lerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu sıkıntılarından kurtulmaya çalışmaktadır. Sanayileşmiş ül
keler, dünyada, kalkınmış, güçlü, medeni ülkeler olarak kabul edildiği için, gelişmekte olan ülkeler, 
ekonomilerinin büyüyor olması karşısında, genellikle çevrenin kirlenmesini ve kirlenmeyle ortaya 
çıkacak sorunları görmezden gelmekte; sanayileşmenin, toplum refahının sağlanması için bir araç 
olduğu, işsizliğin azaltılması yanında, çalışanların sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanması ve çevreye duyarlı olarak sürdürülmesi gerektiği göz ardı edilmektedir. 

Sanayileşmiş ülkeler arasına katılmak isteyen ülkemizde de, plansız olarak başlatılan sanayi
leşmenin çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri ilk başlarda önemsenmemiş, hiçbir plan
lama yapılmadan, sanayileşmeyi sanayicilerin tercihlerine bırakan ve kamu denetimini gereksiz gö
ren bir anlayışla, önceden alınması gerekli tedbirler ne yazık ki zamanında alınamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi için gelişmiş ülkelerin denen
miş politikalarının aynen uygulanması ve bu ülkelerde yaşanan sıkıntıların aynen yaşanması şart ol
madığı gibi, ortaya çıkacak ekolojik ve çevresel sorunların da kaçınılmaz ve katlanılması gereken 
zorluklar olarak kabul edilmesi doğru değildir. Çağdaş bir sanayileşme anlayışı içinde farklı kural 
ve uygulamalarla bu sorunların önüne geçilmesi mümkündür. 

Dilovası'nda yaşanan sorunlar, çarpık sanayileşme, çarpık kentleşme, aşırı göç ve nüfus artışı, 
çevrenin, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi ve tüm bunlara bağlı olarak ortaya çıkan insan ve 
çevre sağlığı sorunları olarak ifade edilebilir ki, bu sorunlar diğer sanayi kentlerimizde de yaşanan 
türden sorunlardır. 

Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının giderilmesi, yenilerinin ortaya çıkmaması, sağlıklı bir 
sanayileşme ve sağlıklı bir kentleşme için öncelikle illerimizin çevre düzeni planlarının yapılması 
gerekmektedir. Sahip olduğumuz değerlerin atalarımızdan bizlere intikal eden miras değil, gelecek 
nesillere güvenle ulaştırılması gereken bir emanet olduğu düşüncesiyle hareket eden Hükümetimiz, 
dört yıl öncesine kadar kaybedilen çevre değerlerinin yeniden ülkeye kazandırılması ve çevrenin 
daha fazla tahrip edilmemesi için tüm illerimizin çevre düzeni planlarının yapılmasına büyük bir 
önem vermiş, altyapı ve üstyapı dâhil olmak üzere tüm yapılaşmayı, turizmi, sanayiyi, ormanı ve 
diğer alanları kapsayacak şekilde ve hızla sürdürülen planlama çalışmaları sonunda illerimizin ço
ğunun çevre düzeni planları tamamlanmıştır. 

Olumsuz çevresel etkilerin ortaya çıkmaması, koruma-kullanma dengesinin sağlanması, kal
kınmanın devamı ve yaşanabilir bir çevre için yürütülen çalışmalarda planlama bütünlüğü ve şef
faflık, sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması, yerel katılım ve ortaklığın tesis edilmesi, alt 
bölge planlamaları gibi hususlar dikkatle değerlendirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, son yıllarda çevre konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümetimiz 
ve Çevre ve Orman Bakanlığınca önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu'nda, aradan yirmi yıl geçtikten sonra ve dönemi
mizde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 

Yine, çevreye karşı işlenen suçlar, ilk defa suç olarak bu dönemde Türk Ceza Kanunu kapsa
mına alınmıştır. 

Yine, Çevre ve orman Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa Birliği düzenle
meleri dikkate alınmak suretiyle hava, su, katı atıklar ve tehlikeli atıklarla ilgili yirmi civarında yö
netmelik çıkarılmıştır. 

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, birçok önemli konuda 
araştırma komisyonları kurulmuş ve bu komisyonlar çalışmalarını büyük bir dikkat, özen ve ciddi
yetle sürdürmüşlerdir. 
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Dilovası Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkan rapor da, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların dikkatle inceleyip üzerlerine düşeni yapmaları gereken titiz bir ça
lışmadır. 

Komisyonca hazırlanan raporun dikkatle değerlendirilmesi, yalnızca Dilovası'nda yaşanan so
runların giderilmesi için değil, sanayileşme sürecinde hızla kalkınmakta olan ülkemizin diğer illeri 
için de büyük önem taşımaktadır. Ancak, bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin araştır
ma komisyonu raporlarını takip etme yetkisi yoktur. Bu nedenle, hazırlanan raporların raflarda kal
masının önüne geçilmesi ve ortaya çıkan çalışmaların aktif ve fonksiyonel hâle getirilmesi için Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nde değişiklik yapılmalı, bu suretle, ilgili kurumların, komis
yon raporlarındaki önerilerinin yerine getirilip getirilmediği ve alınması gereken tedbirlerin zama
nında alınıp alınmadığı noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme yapılabilmesinin 
önü açılmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, çevreyle ilgili olarak bakanlıklarımıza, özellikle Sağlık, Sanayi ve Ticaret, 
Çevre ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarımıza büyük 
görev düşmektedir. Yine, valiliklere, üniversitelere, belediyelerimize, Türkiye Bilimsel ve Tekno
lojik Araştırma Kurumuna, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna, organize sanayi yönetimlerine, sana
yicilere, işletmecilere, sivil toplum örgütlerine, medya kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza önemli gö
revler düşmektedir. Konu hassasiyetle takip edilip üzerine gidilmeli ve gerektiği yerde derhâl mü
dahale edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, çevrenin korunmasına büyük önem veren Hükümetimizin hedefi, cum
huriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında, ülkemizin "çevreye saygı" noktasında 
dünyanın en gelişmiş on ülkesinden biri hâline gelmesidir. Yürütülen çalışmaların aynı anlayışla 
sürdürülmesi hâlinde hedefe ulaşmanın zor olmayacağını umuyorum. 

Değerli arkadaşlar, çevre konusunda büyük duyarlılık gösteren, başta, Sayın Başbakanımız ol
mak üzere Hükümetimizin değerli üyelerine, Çevre ve Orman Bakanımıza, Bakanlık yetkililerine, 
komisyonumuzun Değerli Başkanı Eyüp Ayar Bey'e ve tüm değerli üyelerine, komisyonda görev 
yapan değerli Bakanlık ve Meclis bürokratlarına, Kocaeli'de yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Ko
caeli Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gebze ve Dilovası belediye başkanına, muhtar
lara, sivil toplum örgütlerine ve siz değerli milletvekillerine teşekkür ediyor, bu vesileyle hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akbulut. 
Konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 milletvekili ile Kocaeli Milletve

kili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atık
larının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca ku
rulmuş bulunan (10/254) ve (10/258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üze
rindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Şimdi, 3'üncü sırada yer alan, Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 milletvekili, Muğ
la Milletvekili Ali Arslan ve 48 milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletve
kilinin, yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 
104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/81, 234, 286) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmeye başlıyoruz. 

2.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 milletvekili, Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 
48 milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletvekilinin, yaş sebze, meyve ve kes-
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me çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (10/81, 234, 286) (S. Sayısı : 1260) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1260 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
İç Tüzük'ümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İç Tüzük'ümüzün 72'nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri hâlinde Ko
misyon ve Hükümete de söz verilecektir. Bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üze
rindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasi parti grupları için yirmişer dakika, önerge sa
hipleri ve şahıslar için on dakikadır. 

İlk söz, önerge sahibi olarak Muğla Milletvekili Sayın Ali Arslan'a aittir. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz on dakika Sayın Arslan. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yaş sebze, meyve ve 

kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyon Raporu hakkında önerge 
sahibi olarak söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce Yüce Meclisi ve şu anda tele
vizyonları başında sorunlarına çözüm bekleyen narenciye üreticisi, yaş sebze ve meyve üreticisi, se
ra üreticisi dostlarıma, vatandaşlarıma, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, uzunca bir dönemden beri, özellikle, başta pamuk ve na
renciye üreticileri olmak üzere, tarım alanının bütün kesimlerinde bir felaket yaşanıyor, facia yaşa
nıyor. Üreticimizin tarım girdileri sürekli artarken, sattıkları ürünlerin fiyatları ya bir sene öncekiy
le aynı ya da çok daha düşük. 

Değerli arkadaşlarım, 2004 yılında, yaşadığım bölge Ortaca'da narenciye üreticisinin büyük 
feryatları vardı. Bir yıl önce 600 bin liradan sattığı limonu 2004 yılında 300 bin liraya satamamış-
lardı ve borçlarını ödeyemez hâle gelmişlerdi. 1 Haziran 2004 tarihinde, yurttaşlarımızın sorunları
nı dile getirmek için gündem dışı bir söz aldım. O gündem dışı konuşmamda narenciye üreticileri
nin, pamuk üreticilerinin sorunlarını buradan dile getirdiğimde, Sayın Mehmet Ali Şahin de 
Hükümet adına cevap vermişti. O da sorunları kabul etmişti ve tutanaklardan okuyorum -Sayın Şa
hin o günkü konuşmasında ne demiş- bir bölümünde diyor ki: "Ayrıca, ihracatın yetersiz olması, 
üretici fiyatlarının düşük olmasına neden olmaktadır. 2002-2003 yılı üretimi, limon piyasası, 2003 
yılı Eylül ayında bahçede kilo başına 600 bin ila 700 bin Türk lirası olarak açılmış olmasına rağ
men, ihracattaki tıkanıklık sonucunda, ileriki zamanlarda bu rakam kilogram başına 350 bin ila 400 
bin lira olarak maalesef gerilemiştir." diyor. "Portakalda da kilogram başına 350 bin ila 400 bin Türk 
lirası olarak şu anda piyasa bulunmaktadır." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, hafızayı beşer nisyan ile mevcuttur. Burada konuşmacı arkadaşlarımız 
bazen bu rakamlara itiraz ediyor, bu tutanağı o nedenle okudum. Sayın Mehmet Ali Şahin de o dö
nemde, 2004 yılında piyasanın 600 bin liradan, 700 bin liradan açıldığını; ancak fiyatların 350-400 
bin liraya gerilediğini Hükümet temsilcisi, Bakan olarak itiraf ediyor. 

Bugünkü fiyatlara baktığımızda, sektörün içindeki herkes biliyor ki, fiyatlar 25 ile 30 kuruş ci
varında, hatta, daha da ucuza. Mesela, 100 liraya bugünkü, greyfurtun, üreticinin elindeyken fiyatı. 
Buna zaman zaman itiraz eden arkadaşlarımız oluyor. Ağacında kalan ürünler de var değerli arka
daşlarım. Gerçekten, narenciye üreticimiz son yıllarda büyük bir perişanlık yaşıyor. 
(x) 1260 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Gündem dışı konuşmam ses getirmedi, soruna çözüm getirmedi. Bir Meclis araştırma önerge
si verdim. AKP Grubundan arkadaşlarımız da vermişler, Sayın Osman Kaptan'ın da bir Meclis araş
tırma önergesi var ve birleştirildi. Değerli arkadaşlarım, ama, bir türlü Meclis araştırmasının yapıl
ması için bir oluşum sağlayamadık önergeyi verdiğimiz hâlde. O dönem, Cumhuriyet Halk Partisi
nin Grup Başkan Vekili, şimdiki de Grup Başkan Vekilimiz Sayın Kemal Anadol'la birlikte, 2006 
yılının ocak ayında, 20 civarında milletvekili arkadaşımızla, İzmir'den başlayıp Hatay'a kadar bir 
çalışma yaptık, on bir gün süren bir çalışma. Gerçekten büyük bir perişanlık içindeydi narenciye 
üreticisi ve bu çalışmayı, döndükten sonra bir rapor hâlinde kamuoyuna duyurduk. Bu raporda, na
renciye üreticisinin, o dönem için, içinde bulunduğu sıkıntı detaylarıyla anlatılıyor ve çözüm öne
rileri de var. Büyük feryatlar vardı bu çalışmada saptadığımız, burada dile getirdik ve ne mutlu ki 
bir Meclis araştırma önergesi kabul edildi ve komisyon kuruldu. Ancak, komisyon, geçtiğimiz yıl 
mart ayında kuruldu, mart ayında çalışmaya başladı, 15/3/2006'da. Zaten o sezon kaybedilmiş bir 
sezondu, iki üç yıldan beri süren perişanlık vardı, 2007 yılında belki bir çözüm olur umudundaydık. 
Ancak, nedense, dört ayda komisyon çalışmasını tamamladığı hâlde, bir türlü bu çalışma Meclise 
gelmedi ve 2007 yılında da aynı perişanlık, aynı sorunlar narenciye üreticisinin yakasında bir kan
ser gibi kaldı, büyük bir perişanlık yaşanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu rapor buraya gelmeden, yine Cumhuriyet Halk Partili dört milletve
kili arkadaşımız, Sayın Gürol Ergin, Osman Kaptan ve Necati Uzdil'le birlikte, bu sefer Hatay'dan 
başlayıp Köyceğiz'e kadar yeni bir çalışma yaptık. O çalışmada gözlemimiz şuydu: Artık üretici, 
üretim yapmayı bırakmak üzereydi. "Biz artık ağaçlarımızı keseceğiz, pamuk yerine, pamuk yıllar
dan beri kâr getirmediği için, geçinemediğimiz için narenciye dikmiştik, artık şimdi sökme sırası 
narenciyede." Bize bu şeyi verdiler, inanmamıştık. Gerçekten büyük bir sıkıntı var. Mesela, Sum
bas'ta bir yurttaş, geçtiğimiz yılki çalışmamızda "Derdimizi anlatmaya kelimeler yetmiyor, ağlama
yı da kendime yediremiyorum..."Yani, bir ağlasam derdimi anlayacaksınız ama, gibi bir konuşma 
yapmıştı. Gene aynı Sumbas'ta -Sumbas, biliyorsunuz, Yaşar Kemal'in doğum yerine çok yakın bir 
yerleşim bölgesi, sanıyorum oradaki insanlarda, böyle, şiirsel anlatım konusunda bir yetenek var-
bu sene de bir yurttaşımız, bu çalışmamızda, bir fıkra anlattı; fıkra şu: "Bir çiftçi mezarlığı geziyor. 
Mezar taşlarının birisinde 'doğum tarihi 1930, ölüm tarihi 1999, üç yıl yaşadı.' diyor. Başka bir me
zar taşına gidiyor 'doğum tarihi 1955, ölüm tarihi 1995, iki yıl yaşadı.' Adam, hesap kitap yapıyor, 
Allah Allah, bu nasıl iştir?.. Adam, altmış yıl, elli yıl yaşamış, ama, mezar taşında 'üç yıl yaşadı', 
'iki yıl yaşadı' yazıyor. Merak etmiş, gitmiş -bunu yurttaşımız anlatıyor, narenciyeci yurttaşımız-
mezarcıyı bulmuş 'yahu bu nasıl iştir, bu mezar taşlarında böyle yazıyor?' demiş. Adam anlatmış 
'onun birisi memurdu, birisi de işçiydi; zavallılar, birisi üç yıl dünya görür, birisi de iki yıl dünya 
görür.' Çiftçi yurttaşımız demiş ki: Benimkine, öldüğümde, doğdu ve öldü yaz." Gerçekten o insan
lar, bu dünyada yaşadıklarını zül sayıyor, büyük perişanlık çekiyorlar. Anasından emdikleri süt bur
nundan gelmiş değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bu çalışmada başka bir şey gördük. Mersin Ziraat Odasının bir çalışmasında, hektar ba
şına üretim, narenciye üretimi, Türk çiftçisinin ürettiği üretim, Amerika'dan da İspanya'dan da faz
la, bu konuda en iddialı ülkelerden daha fazla, yani, bu çiftçiler, Amerika'daki, İspanya'daki çiftçi
lerden çok daha iyi bu üretimi yapabiliyor; ancak, yoksulluklarına baktığınızda, onlardan çok yok
sul. Amerika'nın, Avrupa'nın çiftçileri Türkiye'ye tatile geliyor -ben Muğla Milletvekiliyim, gitti
ğim yerlerde soruyorum bu sene denize gittiniz mi diye- bizim Muğla'daki çiftçi, bırakın başka bir 
ülkeye gitmeyi, bırakın başka bir ile gitmeyi, kendi ilçesindeki, dünya markası olan Ölüdeniz'e, 
Marmaris'e, Bodrum'a gidememiş, görmeyenler var. Değerli arkadaşlarım, peki, neden bu? Bu, yan
lış yönetimden. Çiftçi doğru üretiyor, hatta Amerika'dakinden fazla üretiyor, İspanya'dakinden faz
la üretiyor, ama yoksulluğu onun diz boyu. Diğeri tatile geliyor, bizim köylümüz, deniz bile görme
yenler var içlerinde. 
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Değerli arkadaşlarım, neden böyle? Bakın, size birkaç rakam vermek istiyorum, desteklerle il
gili: Türkiye'de çiftçimiz, çiftçi başına 1.500 dolar devletten sübvansiyon alıyor. Bu, Avrupa Birli
ğinde 16 bin dolar. 1.500 dolar nerede, 16 bin dolar nerede? Hatta yanılmıyorsam, Kore'de 23 bin 
dolar. Elbette o ülkelerin çiftçileri Türkiye'ye tatile geliyor, bizim çiftçimiz, kendi ilçesindeki deni
ze gidemiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, sizin prim anlayışınızı okuyayım ben: 2000 yılında, 80 dolar, ton 
başına, portakalda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ ARSLAN (Devamla) - ... mandalinada 80 dolar, limonda 100 dolar, greyfurtta 60 dolar

ken, siz, geçtiğimiz yıl bunu 40 dolarlara düşürdünüz. Bizim çalışmamızın Mersin bölümünde bi
razcık artırdınız, 100 dolara çıkardınız. Bu sene de yine bizim çalışmamızdan bir hafta sonra, 15 Ara
lıkta 100 dolara çıkardınız, daha önce 50 dolarlar civarındaydı. Siz çiftçinizi desteklerseniz, çiftçiniz 
insan gibi yaşıyor. Değerli arkadaşlarım, elbette, desteklemeyince, çiftçimiz de yoksulluk içinde. 

Peki, fiyatlar düşük, tüketici ucuza alabiliyor mu? O da mümkün değil. Bakın, bugünkü aldı
ğım rakamlar, büyük marketlerde -isimlerini vermiyorum- greyfurt 1 lira 49 kuruş, Erzin'deki üre
tici fiyatı 10 kuruş greyfurtun, 15 katı; Washington portakal 1 lira 49 kuruş, Erzin'deki üretici fiya
tı 38 kuruş, 4 katı değerli arkadaşlarım. Yani, üreticiden ucuza alınıyor ama, tüketici ucuza tüket
miyor. Burada da, bu Meclisin düzeltmesi gereken, sanıyorum, hallerle ilgili bir sorun var. 

Değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arslan, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
ALİ ARSLAN (Devamla) - Basından öğrendiğimize göre, reklamcılık dâhisi Sayın Ali Ta-

ran'la anlaşmış bulunuyorsunuz. Sanıyorum, Ali Taran'ın ilk çalışmaları başladı. Siz, işte, pembe 
tablolar çizin, millet yerse. Biliyorsunuz "aganigi"nin de mucidi Ali Taran. Siz, çiftçi rahat, borç
lar azalıyor diye söylersiniz, insanlar yerse. 

Değerli arkadaşlarım, gezilerimizde görüyoruz ki, insanlar bunu artık yemiyor; çiftçiler yemi
yor, işçiler yemiyor, memurlar yemiyor; yemediklerini de seçimde göreceksiniz. 

Bu rapor çok güzel bir rapor, ama, bakın, dört aydan beri raflarda duruyor. 2006 ve 2007 yılı 
kayboldu. Çiftçiyi düşünmüyorsunuz. O nedenle, pembe tabloları artık yemez hâle geldiler. Bunu 
da seçimlerde hep birlikte göreceğiz. 

Akşamın bu saatinde beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın 
Türk çiftçisine hayırlar getirmesini diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 
Önerge sahipleri olarak ikinci konuşmacı Antalya Milletvekili Sayın Osman Kaptan. 
Buyurun efendim. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaş sebze, meyve ve kes

me çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak, alınması gereken ön
lemlerin belirtilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu hakkında söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 30 Mayıs 2005 tarihinde Rusya'nın Türkiye'den yaş sebze, meyve ve kes
me çiçek alımını durdurması üzerine gündem dışı bir konuşma yapmış ve bir de Meclis araştırma 
önergesi vermiştim. Aynı konularda verilmiş olan diğer iki önergeyle birleştirilerek Genel Kurulu
muz, 15 Şubat 2006'da 868 sayılı Kararıyla, önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere Mec
lis araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırmıştı. Genel Kurulun 15 Mart 2006 tarihli birleşi
minde ise komisyon üyeleri seçilmiş ve Komisyon çalışmalarına başlamıştır. 
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Sayın Ali Er'in Başkan, benim de Başkan Vekili olduğum bu Komisyonda, Tarım Bakanlığı 
başta olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri Komisyonda dinlenmiş, gerekli bilgi 
ve belgeler toplanmıştır. Sorunları bizzat yerinde görmek ve yerel ilgililerle bire bir görüşebilmek 
için, Antalya, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Balıkesir, Yalova, Malatya, Niğde illerinde inceleme
ler yapılmıştır. 

Komisyon raporu 11 Ekim 2006 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulmuş, dört buçuk ay sonra 
da, bugün Genel Kurulumuzun gündemine alınmıştır. Komisyon raporunda, sebzede, meyvede, na
renciyede ve kesme çiçekte sorunlar araştırılarak, alınması gereken çözüm önerileri ayrıntılı biçim
de verilmiştir. 256 sayfa olan bu raporun uygulamaya yansıtılması gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, raporda göreceğiniz gibi, ihracatla ilgili sorunların sadece iç piyasadaki 
boyutları irdelenmiş ve incelenmiş olup, dış ülkelerdeki üretim, tüketim ve piyasa boyutu Komis
yonumuzun çalışma kapsamı dışında tutulduğu için araştırılmamıştır. 

Hâlbuki benim araştırma önergemde, Rusya Federasyonu'nun 30 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla 
Türkiye'den yaş sebze, meyve ve kesme çiçek alımını durdurma gerekçelerindeki hususların, üreti
ci ve ihracatçılarımızın zararlarının, Rusya Federasyonu'nun 2.11.2004 tarih ve 1300 sayılı bilgi is
teme taleplerine yedi aydır yanıt vermeyen kurum, kuruluş ve sorumluların, ihracatımızda karşıla
şılan diğer engellerin ortaya çıkarılıp, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla komisyon kurulmasını 
istememe karşın, rapora baktığımız zaman, talep ettiğim hususların hepsinin açıklığa kavuşturulma
dığını görürüz. Ancak, araştırmanın yurt dışı boyutu eksik kalmakla birlikte, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ilk defa böyle bir komisyonun kurulması memnuniyet vericidir. Onun için, biz, Cumhu
riyet Halk Partili Komisyon üyeleri olarak, komisyon çalışmalarını engelleyici değil, hızlandırıcı ve 
raporun ürün sezonuna yetiştirilmesine yönelik bir tutum içinde olduk. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin, özellikle, na
renciye üreticilerimizin sorunlarını sürekli gündemde tutmak için komisyonlar kurması; birinci ko
misyonumuzun Grup Başkan Vekilimiz Sayın Kemal Anadol başkanlığında 28 Ocak 2006'da İzmir-
Seferihisar'dan başlayıp, Samandağı'na kadar, Akdeniz'in batısından doğusuna kadar üretim bölge
lerinde üreticilerle toplantılar yapıp, incelemelerde bulunması, bu toplantılarda, örneğin, Antalya'da 
bir ziraat odası başkanı "İki yıldır komada idik, bu yıl öldük. Siz de taziyeye geldiniz. Narenciye öl
dü, cenaze namazı kılındı, ama, yine kurtulamadık. Çünkü, sonradan bir sürü borç çıktı." derken, 
Mersin'de bir başka ziraat odası başkanının ise "Başbakan üç yıl süre istemişti. Üç yıl geçti. Ne ol
du? Biz 'sahibimiz yok, köylü sahipsiz' diyorduk. Bugün gördük ki, Cumhuriyet Halk Partisi bura
ya yirmi milletvekili ile gelerek 'sizin sahibiniz var, biz varız' diyorlar" diyerek, seslerini yükselt
meleri, bizim de, bu çalışmayı kitapçık hâlinde yayınlamamız, sorunu kamuoyuna ve Parlamento
ya taşımamız bu Meclis komisyonunun kurulmasında etkili olmuştur. İhracata verilen primin artı
rılmasına da neden olmuştur. 

Yine, aynı konuda, Muğla Milletvekilimiz Sayın Gürol Ergin'in başkanlığında, benim de için
de bulunduğum, her ilin milletvekillerinin de kendi illerinde katıldığı, Cumhuriyet Halk Partisinin 
ikinci narenciye komisyonu da, 2006 yılı Aralık ayının ilk haftasında, bu sefer de Hatay- Saman
dağ'dan başlayarak, Muğla-Köyceğiz'e kadar, üretim bölgelerinde incelemelerde bulunmuş, sorun
ların çözülmeyip daha da arttığını bizzat yerinde tespit etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tarımda, narenciyede, yaş sebze ve meyvede, kesme çiçekte sorun var; 
ekiminde sorun var, dikiminde sorun var, sökümünde sorun var, hasadında sorun var, ihracatında so
run var, girdisinde sorun var, çıktısında sorun var. Girdisinde tohumu, fidanı, fidesi, ilacı, gübresi, 
mazotu, elektriği, suyu, naylonu, ipi, ambalajı, sandığı, deposu, nakliyesi pahalı; çıktısı, meyvesi 
sebzesi ucuz, para etmiyor, dalında kalıyor, çürüyor. Bütün bunlara karşın, tüketici de ucuza yiye
miyor. Üretici, limon, portakal bahçelerini kokluyor. Eskiden ürün satılamıyor, para etmiyordu, şim
di bahçeler satılamıyor, bahçeler para etmiyor. İhracat yetersiz, iç piyasa üretimi yetersiz. Narenci-
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ye üreticisine destek verilmiyor, ihracatçıya destek yetersiz. Girdilerin KDV'si yüksek, ürünün or
talama fiyatı düşük, girdileri dahi karşılamıyor. Ürün, üç dört yıl öncesinin fiyatına satılamıyor di
ye şikâyet çok. 

Değerli arkadaşlarım, sorun yok diyemeyiz. Bu Hükümet sorunları çözdü diyemeyiz. Hükümet 
sorun çözmediği gibi, bizatihi sorun yarattı. 2005'te Rusya ihracatımızı niye durdurdu? Rusya'nın 
yazdığı yazıya yedi aylık süre içinde niye cevap verilmedi? Bakanı istifa ettirmekle sorun çözülme
di. Hükümet pırlantanın, incinin, yakutun, elmasın katma değer vergisini sıfıra indirirken, tarımda
ki girdilerin KDV'sini niye indirmedi? Biz komisyon raporunda bu vergilerin indirilmesini istedik. 
Bu konuda Meclis araştırma komisyonunun kurulması, zaten sorunun var olduğunun bir kanıtıdır. 
Meclis araştırma komisyonu kurulalıdan bu yana bir yıl geçmiştir, önergeler verileliden beri de or
talama iki buçuk yıl geçmiştir. Bu süre içinde, üreticilerimiz, üç dört ürün sezonu geçirmişlerdir. Bu 
süreçte sorunlar çözülmediği için daha da katmerleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorun ciddidir. Araştırma raporundaki önerilerin acilen 
uygulamaya konulması zorunludur. Meclis araştırma komisyonu raporlarının uygulamaya konup 
konmadığı konusunda Meclisimizin bir yaptırım yetkisi yoktur. İç Tüzük değişikliğiyle, araştırma 
komisyonu raporlarının uygulamaya yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda, belli aralıklarla, örneğin, 
üç veya altı ay gibi sürelerle Meclisimize hükümetin bilgi vermesi sağlanmalıdır. Aynca, araştırma 
kapsamı dışında kalan; ancak, ihracatımızla yakından ilgili olan Almanya, Rusya pazarları ile İspan
ya, Mısır, Fas, Tunus gibi üretimde rakibimiz olan ülkelerin potansiyel durumları da araştırılmalıdır. 

Meclis araştırma raporunun uygulamaya geçirilmesini ve tarım sektörümüze yararlı olmasını 
diler, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaptan. 
Önerge sahibi olarak üçüncü konuşmacı, Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Eyiceoğlu. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, yaş 

sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak, 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için yüce Meclisin 15/2/2006 tarihli 63'üncü Birleşi-
mi'nde görüşme yapılarak Genel Kurulun 868 sayılı Kararıyla Meclis araştırması Komisyonu ku
rulmasına karar verilmiştir. 15/3/2006 tarihinde komisyon kuruldu, 21/3/2006 tarihinde de Resmî 
Gazete'de yayımlanmıştır. Komisyon çalışmalarını tamamlayarak 11/10/2006 tarihinde Meclise ra
porunu sunmuştu. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür eder... Önerge sahiple
ri adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Halkımızın yüzde 40'ının gelir kaynağı tarımdır ve bu yüzde 40'lık dilimin yüzde 70'i ise yaş 
sebze, meyve ve narenciye üreticilerinden oluşmaktadır. Gelir grubu olarak oldukça geri kalan seb
ze ve meyve üreticilerimizin istenilen kalitede ürün elde edememeleri, ürünlerini satamamaları ve
ya bu ürünlerin değerinin çok altında alıcı bulması gibi herkes tarafından bilinen problemlerin kay
naklarının tespit edilmesi ve çözüm aranmasının Meclis çatısı altında gerçekleştirilmesi, üreticilere 
devletin elinin uzatılmasında ve sıkıntılarına cevap bulmada atılan en önemli adımdır. 

Seçim bölgem olan Mersin, ülkemizde en fazla meyve üretiminin yapıldığı ildir. Bu bakımdan, 
yaş meyve ve sebze üreticilerinin sıkıntılarını bizzat biz de yaşıyoruz ve bu sıkıntıların üretici üze
rinde yarattığı baskıyı da çok iyi biliyoruz. 

Dünya toplam sebze üretiminin yüzde 2,4'lük kısmı ülkemizde üretilirken dünya ticaretindeki 
payı sadece yüzde l'dir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu tarım potansiyeli yanında 
ürün çeşitliliği imkânları göz önüne alındığında ihracat değerlerinin daha yüksek olmasını bekle-
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mek hata olmaz. Ancak, mevcut durum üzerinde konuşmadan önce iktidara geldiğimizde teslim al
dığımız tabloyu ortaya koymak lazımdır. 

Geçmiş dönemlerde uygulanan tarım politikaları, bir tarım ülkesi olan ve kendi kendine yete-
bilme sıfatıyla övünen ülkemizi, ne acıdır ki ithal ürünlerle karnını doyuran bir ülke hâline getir
miştir. Tarım sektöründeki ihracatın azalarak ithalatın artmasının ülke ekonomisine getirdiği yük de 
hepimizce malumdur. 2005 yılı itibarıyla, ülkemizin toplam yaş sebze ve meyve üretiminin sadece 
yüzde 4,2'lik bir kısmını ihraç etmekteyiz. Toplam üretimin bu denli düşük bir kısmının ihraç edil
mesi, ediliyor olması, dünya pazarlarının bizden ne istediğini algılamamamızdaki hatamızın göster
gesi olduğunu düşünüyorum. 

Bununla beraber, AK Parti Hükümetinin aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalar yaş sebze ve 
meyve üreticilerinin yüzünü yeniden güldürmeye yetmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, 2000 ve 2001 yılına göre yaş sebze ve meyve üretimi 2006 yılında yaklaşık yüzde 40 artış gös
termiştir. Ülkemizin yaş sebze ve meyve ve narenciye ihracatı, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında orta
lama olarak 1 milyon 428 bin ton olarak gerçekleşirken, 2006 yılı ihracatı 2 milyon 107 bin ton de
ğerine ulaşmıştır. Elde edilen döviz geliri de yine 2000, 2001 ve 2002 yılları ortalamaları alındığın
da 478 milyon dolar olurken, 2006 yılında bu miktar 1 milyar 152 milyon dolar değerine ulaşarak 
cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine AK Parti İktidarında ulaşılmıştır. Elde edilen gelirdeki ar
tış neredeyse 2,5 katı bir gelişme. AK Parti Hükümetinin ve politikalarının katkısını inkâr etmek in
saf ölçülerine sığmaz. 

Yaş sebze ve meyvede karşılaşılan problemlerden en önemlilerinden bir tanesi de tarım istatis
tiklerimizin geçmiş dönemde düzgün tutulmayışıdır. Doğru bir planlamanın yapılabilmesi ve stra
tejinin belirlenebilmesi için ülkemizdeki mevcut durumun bilinmesi elzemdir. Yaş sebze ve meyve 
üreticiliğinde rakiplerimize göre önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkan iş gücü potansiyelimiz 
daha iyi şartlar altında değerlendirildiği takdirde rekabet gücümüz artacaktır. 

Tohumculuk, fidancılık, gübre kullanımı ve sulamayla ilgili olarak alınacak tedbirler ve devlet 
destekleriyle üreticinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi, doğrudan ülke ekonomimize kazanç ola
rak dönecektir. Önceki yıllarda özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ihraç yaş sebze ve meyve ürün
lerinde, atık, pestisit gibi insan sağlığına zararlı kimyasalların tespit edilmesiyle yaşadığımız sıkın
tıların tekrarlanmaması için zirai mücadele tedbirlerinin alınması şarttır. Yaşanılan büyük prestij 
kaybı yanında, ürünlerin ihracı ve geri gönderilmesi esnasındaki masraflar dikkate alındığında, 
problemin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. 

Ben, burada, huzurunuzda özellikle Tarım Bakanımıza ve gümrükten sorumlu Devlet Bakanı
mıza teşekkürü bir borç bilirim, çünkü, Hükümetimiz döneminde Türkiye'de, Tarım Bakanlığı vası
tasıyla, on beş tane dünyaca kabul edilmiş laboratuvar ve Mersin'de Gümrük Başmüdürlüğüne bağ
lı gümrük laboratuvarı açılmıştır. Şu anda, Tarım Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı vasıtasıyla, 
Mersin'de üç tane, yaptığımız ihracattaki ürünlerdeki ilaç kalıntısını ölçen laboratuvar mevcuttur. 

Belki tarımın ya da meyve ve sebze üretimindeki sıkıntıların Meclis gündemine gelecek kadar 
önemi var mıydı diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Söz konusu olan ülke ekonomisine eklene
cek veya ülke ekonomisinden çıkacak milyar dolarlar mertebesindeki son derece önemli bir kaynak
tır. Son derece detaylı incelemelerin yapılarak çözüm önerilerinin getirildiği Meclis araştırması ko
misyonu raporu, halkımızın daha bol meyve ve sebzeyi daha ucuza tüketmesi yanında, ihracatın art
masıyla da ülkemize daha çok dövizin girmesini sağlayacaktır. 

Tarım ürünlerinin üretilmesinde ithalat girdisinin yok denecek kadar az olduğunu da belirtmek
te fayda var. Köyden kente göçlerde şehirlerin artık yaşanamaz bir hâle gelmesi, köydeki insanların 
yeterli kazançlarının olmayışından diye düşünebilirsiniz. Planlanan Meclis araştırması, bu açıdan 
toplumsal öneme sahip ve geniş halk kitlelerini doğrudan ilgilendirmektedir. Araştırma komisyonu 
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raporunda ifade edilen değerli bilgiler, Türkiye'deki mevcut istikrarın kaynağı olan AK Parti 
Hükümeti tarafından en iyi şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır. 

Her türlü faaliyette olduğu gibi, yaş sebze ve meyve üretimini de içine alan tarım sektörü, geç
miş hükümetlerin plansız ve programsızlığı veya hatalı programlan nedeniyle bunca zamandır ge
riye kalmaya mahkûm edilmiştir. Planlama için gerekli olan mevcut toprak bilgisi ve kayıtları düz
gün tutulmadığından, hangi ürünün ne miktarda ve hangi bölgelerde üretildiği tam olarak bilinme
mektedir. AK Parti Hükümetinin bu konuda yaptığı ilk çalışma, Türkiye'de kadastro faaliyetine hız 
vermek olmuştur ve Türkiye gibi Avrupa Birliğine girmek üzere olan bir ülkenin daha kadastral fa
aliyetini ve ölçümlerini bitirememesi, geçmiş hükümetlerin çok büyük bir hatasıdır. Bu sayede el
de edilen düzgün veriler ışığında, öncelikli ihracat hedefimiz olan Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri
nin tüketim alışkanlıklarına uygun ürünler üretmemiz mümkün olacaktır. 

Yaş sebze ve meyve ihracatında rakibimiz olan ülkeler, üretim konusundaki teknolojik yenilik
lere daha çabuk ulaşabilmektedir. Ülkemizin, bununla ilgili olarak Hükümetimizin uyguladığı yeni
likçi tarım makinelerinin getirilmesi konusundaki teşvikleri bu açığı kapatmıştır. Yaşadığımız Av
rupa Birliğine uyum süreci ve uyum yasaları, üretimde kaliteyi artırmak yönündeki adımlarımızı 
hızlandırmıştır. Hedef pazarlara olan yakınlığımız hem daha hızlı hem de daha ucuz taşıma 
imkânları sunduğundan, sadece bu avantajımızın daha iyi kullanılmasına yönelik tedbirlerin alın
ması bile yaş sebze ve meyve ihracatımızı birkaç kat artırmaya yeteceğini yüce Meclisin dikkatine 
sunuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Tarım sektörü yaş sebze ve meyve üretimimiz gitgide 

daha bilinçlenmektedir. AK Parti Hükümeti olarak başlattığımız, her bir bölgeden sorumlu genç zi
raat mühendislerimiz sayesinde o bölgedeki halk daha verimli ve uygun üretim konusunda bilinç-
lendirildiği gibi, mezun olup iş bulmakta zorlanan gençlerimize de istihdam açmış bulunuyoruz. 
Ancak, bu eğitim çalışmalarımızın ne denli önemli adımlar olduğu önümüzdeki yıllarda etkisini 
gösterecektir, bu çalışmaların sonuçlan uzun vadede ortaya çıkacaktır. Burada, özellikle Muğla Mil
letvekili Ali Arslan Bey'in vermiş olduğu bazı rakamlara ben de bir işarette bulunmak istiyorum. 

Az önce, değerli milletvekilimiz, 2000 yılında yaklaşık olarak 80 dolarlık bir teşvik verildiği
ni söylemişti, ama biz de baktığımız zaman Hükümetimiz döneminde 2000 yılı değil, 2003, 2004 
ve 2005, 2006 yıllarında her türlü yaş sebze meyve ve özellikle de narenciye üretimimizde korkunç 
bir ihracatın olduğu, ama bu ihracatın mevcut üretimi dengelemediği noktası bilimsel verilerle or
tadadır. Misal olarak verirsek, 2000 yılında limon 169 bin ton, 2001 yılında 220 bin ton, 2002 yı
lında 239 bin ton olurken, 2003 yılında 171 bin ton, 2004 yılında 222 bin ton, 2005 yılında ise 359 
bin ton limon ihracatı yapıldığı ve 2006 yılında 329 bin ton limon ihracatı yapıldığını görüyoruz. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Fiyatı ne kadar, fiyatı? 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Aynı şekilde, mandalinaya baktığımız zaman... Ha fi

yat derseniz, yine onu da verelim. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Söyle, söyle. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - 2001 yılında 220 bin ton karşılığında 82 milyon dolar... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Kilosunu söyle, kilosunu. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - 82 milyon dolar... Birim olarak söylüyoruz, çünkü ko

nuştuğumuz rakam kilo değil, ton. 82 milyon dolar girdi var. 2003 yılında ise... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Üretici mi satmış bunu? 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Evet. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Üretici kaç para kazanmış, sen onu söyle? 
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MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, buradaki problem, bizim konumuz... 
BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin efendim. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Lütfen... Bizim konumuz burada, ihracattaki yaşanan 

problem. Yani, biz şu anda şunu söylüyoruz: Tamam, burada, 2004 yılında limonda, 222 bin ton ih
racat yapmışız, 99 milyon dolar girdi sağlamışız. 2005 yılında 359 bin ton limon ihracatı sağlamı
şız, tam 170 milyon dolar girdi sağlamışız. 2006 yılında ise, çok önemli bir nokta var ki, 2005'le bi
le kıyasladığımız zaman özellikle narenciyede, portakalda, mandalinada ve greyfurtta korkunç bir 
ihracat artışı olduğunu görüyoruz... 

ALİ ARSLAN (Muğla) - "Narenciye odun oldu." 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - ...ve bu rakam Türkiye'deki ihracat, TİM'den alınan 

rakamlardır. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sizin bölgenin gazetesi bu. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Bunun yanında... 
BAŞKAN - Sayın Eyiceoğlu, konuşmanızı tamamlayın efendim, sürenizi aştınız. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Bunun yanında, ben özellikle de şunu söylüyorum: 

Doğrudur, AK Parti Hükümeti döneminde, özellikle 2006 yılında Türkiye'deki yaş sebze ve mey
veyi ele aldığımız zaman... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Hayali ihracat olmasın? 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - ...Anamur'un muzu, Silifke'nin çileği, Mut'un kayısı

sı, eriği ve bugün nardan kimse Hükümeti sorumlu tutmuyor ve Hükümete teşekkür etmiyor. Bun
lar çok iyi bir fiyata giderken, sadece ve sadece narenciyedeki limondan dolayı Hükümet suçlu gi
bi ilan ediliyor. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Narenciyeyi kesiyorlar. 
MUSTAFA EYİCEOĞLU (Devamla) - Bugün dikkatinizi çekmek isterim ki, Anamur'un mu

zu şu anda 1,5 milyon lira, çileği 1 milyon 800 bin lira, domatesi 1 milyon 700 bin lira, salatalığı 1 
milyon lira. Yani, bunu Türk çiftçisi üretmektedir ve şu anda Türk çiftçisi bunun karşılığında da 
memnundur. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlar, hepinize iyi akşamlar dilerim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eyiceoğlu. 
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.06 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.17 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68'inci Birleşimi'nin Be
şinci Oturumu'nu açıyorum. 

1260 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, söz sırası, gruplar adına olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Mil

letvekili Sayın Mehmet Küçükaşık'ta. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; yaş sebze, meyve, kesme çiçek ve narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırı
larak alınması gereken önlemlerin tespiti hakkındaki Meclis araştırması önergesi hakkında Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Şimdi, Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi tarımda yaşadığımız sorunlar. Gerçekten 
de, şu anda, Türkiye'nin hangi iline gitseniz, hangi ilçesine gitseniz, hangi köyüne gitseniz, gerçek
ten de tarımla uğraşan insanlarımız çok büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde, ama, Ankara'ya bak
tığımızda, Ankara'dan gördüğümüzde sanki Türkiye'deki her şey o kadar güzel, o kadar güllük gü
listanlık bir hâlde anlatılıyor ki, tüm çiftçimizin çok mutlu olduğu hemen hemen herkesin dilinden 
düşmez bir kelime hâline geldi. 

Arkadaşlar, gerçekten de Türkiye'de ilk defa yaş sebze ve meyveyle ilgili bir araştırma komis
yonu kuruldu. Bu komisyonun bir üyesi olarak, gerçekten de tümümüz, tüm milletvekilleri iyi ni
yetle çalıştı. Bu nedenle, öncelikle Komisyon Başkanımız Sayın Ali Er'e ben teşekkürlerimi sunu
yorum, gerçekten de tüm Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin görüşlerini almaya çalıştı ve millet
vekilleri olarak, komisyon üyeleri olarak bizlerin de duygularını yansıtmamıza yardımcı oldu. 

Fakat, arkadaşlar, bir sorunumuz var. Şimdi, Türkiye'de, acaba yaş sebze, meyve, narenciye ve 
kesme çiçekte bizim sorunumuz ne? Bu hep tartışılıyor. Biz, sebze üretiminde dünyada dördüncü
yüz, meyve üretiminde dünyada on birinciyiz. Demek ki, Türkiye'nin üretmek diye bir sıkıntısı yok, 
Türkiye üretebiliyor, ancak, ürettiklerinin ancak yüzde 2'sini, yüzde 3'ünü ihraç edebiliyor. Sorun, 
o zaman, ürettiklerimizi pazarlayabilmekte ya da ne ürettiğimizde toplanıyor. Acaba, gerçekten de 
biz Türkiye'de ürettiğimiz her ürünümüze dış pazarlarda müşteri bulabiliyor muyuz? Talebi olan çe
şitleri mi üretiyoruz, yoksa, artık dünyada üretilmeyen, ama bizim geleneksel üretim biçimleri, me
totları içerisindeki ürünler mi üretiliyor? En temel sorunlardan bir tanesi bu. 

Şimdi, bakınız, Nisan 2003'te burada gündem dışı söz alarak, sözleşmeli çiftçilik, sözleşmeli 
üretim ve Üretici Birlikleri Yasası hakkında bir gündem dışı konuşma yapmıştım. O zamanın Tarım 
Bakanı Sayın Sami Güçlü benim konuşmama vermiş olduğu cevapta, hem burada, kürsüde vermiş 
olduğu cevapta hem de bizzat yazılı cevabında, Türkiye'deki sözleşmeli üretimle ilgili, hangi alan
larda sözleşmeli üretim olduğunu belirtmiş ve Üretici Birlikleri Yasası'nın da Meclis gündeminde 
olduğunu söylemişti. Gerçekten de bizim Türkiye'deki çiftçilerimizin örgütlendiği meslek örgütü 
var, ziraat odası var, bir de ekonomik örgütlerimiz var, kooperatiflerimiz var; ama, bunun yanında, 
yaş sebze, meyve alanındaki, gerçekten de çok çabuk bozulabilen özellikle narenciye, yaş sebze, 
meyve ve kesme çiçekte en büyük örgütlenmemiz üretici birliklerinde olacaktı ve bizden önceki 
57'nci Hükümet zamanında, Avrupa'daki yaş sebze, meyve tüzüğünün Türkçeleştirilmiş hâli Tarım 
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Bakanlığına o anda getirilmişti, onun komisyon çalışmaları devam ediyordu. Bu çalışmalarda, biz, 
Sayın Bakanlığa giderek Bakanlıkla da görüşmelerde bulunduk. Şu andaki Tarım Bakanımız Sayın 
Mehdi Eker, o dönemde, tahmin ediyorum, Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkan Yardımcısıydı-
nız değil mi Sayın Bakanım? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Üyesiydim. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - 5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasası Meclis gündemine gel

diğinde, gerek komisyonda gerekse alt komisyon çalışmaları esnasında son derece değiştirildi. Öy
le bir hâle getirildi ki, üretici birliği vasfını yitirmiş, sadece üretici grubu hâline gelmiş bir metin 
hâline geldi. Bu komisyon çalışmaları esnasında biz gördük ki, gerçekten de yaş sebze, meyve üre
ticilerimizin örgütlenmesi gereken bu birlikler, çünkü devletin direkten direğe müdahale etmesi ge
rektiği ve devletin ürün alımlarına bizzat üretici birlikleri vasıtasıyla müdahale etmesi gerektiği bu 
birlikler, kuş mu, deve mi, deve kuşu mu, ne olduğu belli olmayan birlikler hâline geldi ve öyle bir 
hâle getirildi ki, sözleşmeli üretim yapma yetkisi ortadan kaldırıldı. Sayın Bakanım da hatırlayacak
lardır, komisyon çalışmaları esnasında, 5'inci maddedeki "Sözleşmeli üretim yapabilir." diye benim 
vermiş olduğum öneride uzlaşmak için başka bir odaya geçtik ve bugünkü gibi, sadece "Sözleşme
li üretimde aracı yapılabilirler." şeklinde bir hüküm çıktı. 

Şimdi bakınız, bu elimizdeki metne baktığımızda, yani bizim raporumuza baktığımızda, bu eli
mizdeki metinde, bizim o zaman, yani 5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasası Mecliste görüşülürken 
yapmış olduğumuz hangi eleştiri var ise hemen hemen bu bütün eleştirilerin gerçek olduğu ortaya 
kondu. Ama, bu süre içerisinde, yaklaşık iki yıllık süre içerisinde Türkiye'de üretici birlikleri de ku
ruldu. Üretici birliklerini kurarken gerçekten de AKP İktidarı, başlangıçta sağlam bir örgütlenme 
modeli, yaş sebze, meyve üreticilerinin bir örgütlenme modeli olarak görmediler, ama, birdenbire 
bir değişiklik meydana geldi, ziraat odasının ve kooperatiflerin alternatifi olarak, tarım satış koope
ratifleri birliklerinin alternatifi olarak yeni bir örgütlenme olarak anlaşılmaya çalıştı ve birden Ba
kanlık ilgi göstermeye çalıştı. Hatta ben çok ilginç bir şey gördüm. Meyve üretici birliği Türkiye'de 
kurulmaya çalışılırken telefon ettim, ilgimi çekti, dedim ki: Arkadaşlar, meyve üretici birliği kuru
yor musunuz? Bunun tüzüğünü rica edebilir miyim? Oradaki meyve üretici birliğindeki arkadaş ba
na dedi ki: "Alamazsınız." Niye? "Çünkü, bu işte eğer bir evrak istiyorsanız AKP Genel Merkezi
ne telefon edin, Genel Başkan Yardımcısı size tüzüğü verebilir." dedi. Neden bu dedim, merak et
tim, ama sonradan anladım. Meğerse bizim meyve üretici birliği içerisine fındık ve zeytin de alını-
yormuş. Şimdi, arkadaşlar, meyve üretici birliğinin içerisinde fındıkla zeytinin ne işi var? Bizim 
Türkiye'deki fındık üreticileri FİSKOBİRLİK içerisinde örgütlendi. Yine, Türkiye'deki ilk kurulan 
üretici birlikleri içerisinde doğal üretim yapan organik fındık üretici birlikleri yine orada kuruldu. 
Ee? Türkiye'de zeytin üretimine geldiğimizde, gerek Marmarabirlik gerekse TARİŞ... Zaten zeytin 
tarım satış kooperatifleri birlikleri burada. Orada zaten çiftçilerimiz örgütlenmişler. Fındık üretici
leri ve zeytin üreticileri zaten örgütlenmiş. Çiftçilikteki, tarımdaki sorun, örgütlenme. Bu çiftçiler 
zaten örgütlenmişler. O zaman nereden çıktı da, biz bu üreticilerimizi tekrar meyve üretici birliği 
içerisine aldık? Bunu bayağı merak ettiğimizde -gerçekten de benim ilgimi çeken noktalarda merak 
ettim- yine araştırdık. Mesela, şu anda Türkiye'de ilk kurulan birliklerden bir tanesi, Süt Üretici Bir
liği var. Yaklaşık bir ay önce genel kurulunu yaptı. Çok sorunlu bir genel kurul yaptı ve yine, ayın 
17'sinde burada, Türkiye'de, herkesin gözü önünde Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Birinci Olağan Genel Kurulu toplandı. Sayın Bakanım bu konuda bilgi sahibidir tah
min ediyorum. Kendisine ve Başbakana bizzat Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Üreticileri Birlikle
ri Başkanı ve Yönetim Kurulu suç duyurusunda bulundular. Ben de buradan, Meclis kürsüsünden 
suç duyurusunda bulunuyorum. 

Bakınız, Damızlık Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu kongre kararı alıyor, di
yor ki: "Biz 17 Şubatta kongre yapacağız." Bakanlığa bildiriyor, tek kelime. Bakan adına gelen ya
zıda "Hayır efendim, siz kongre yapamazsınız, siz kongrenizi haziran ayında yapacaksınız, 17 Şu-
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batta almış olduğunuz kongre kararını iptal edin." deniyor ve bunun üzerine Yönetim Kurulu kon
gre kararını iptal ediyor. Bütün kayıtlar burada. Arkasından, birden bire, 16 Şubat 2007 tarihinde 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü adına Osman Şimşek, 
Genel Müdür Yardımcısı, yazı yazıyor Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli
ğine, diyor ki: "Siz 17 Şubatta kongre yapacaksınız." Sorun da burası, ama, Yönetim Kurulunun ha
beri yok ve Türkiye'de insanlar geliyorlar, birlik üyesi değiller, o kooperatifler Birliğe üye kabul 
edilmemişler ve Birlik Yönetim Kurulunun haberi olmadan 17'sinde burada Damızlık Koyun-Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliğinin kongresi yapıldı ve bir AKP milletvekilinin kardeşi Birliğin başka
nı seçildi ve bunun üzerine cumhuriyet savcılığına suç duyurularında bulunuldu ve Türkiye Damız
lık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 19/2/2007 tarihinde şu elimde gördü
ğünüz, ekleriyle beraber on sayfayı bulan, hem Yönetim Kurulu karar defterlerine geçilen üç say
falık dilekçe Sayın Başbakana ve Sayın Tarım Bakanına iletildi. 

Şimdi arkadaşlar, biz tarımı böyle mi idare edeceğiz? Biz insanları böyle mi örgütlendireceğiz? 
Bu örgütlenme, tarımdaki çalışanların, çiftçilerin örgütlenmesi mi, yoksa, siyasal örgütlenme olarak 
mı algılayacağız biz bunu? Tamamen burada, ben şu anda, Sayın Bakanımın bu konuda ne yaptığı
nı merak ediyorum ve ne yapacağını da merak ediyorum. 

Şimdi, Türkiye'deki yine meyve üretiminden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de, ISO 9000 kali
teli Bursa'da üretilen kirazı satmaya kalktığınızda elinizden alırlar. Hiçbir şekilde pazarlama soru
numuz yok. O yüzden de zaten devlet destek de vermiyor, teşvik de vermiyor. Ama, bizler ne yapı
yoruz? Ben size söyleyeyim: Bursa'da kirazın en fazla yetiştirildiği yerlerden biri olan Keles-Da-
vutlar-Kozağacı bölgesinde termik santral yapmaya kalkıyoruz. Termik santral yaparak oradaki ki
raz ağaçlarını ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Bütün Bursa'daki çevreci örgütler ayağa kalkıyor. 
Biz orada, hâlâ, termik santral yapmakta ısrar ediyoruz ve Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
mız Bursa'ya geliyor, hâlâ, termik santral yapacağım diye inat ediyor oraya, bunu konuşuyor. 

Biz ne yapıyoruz? Taş ocaklarıyla beraber... Daha bugün Bursa'da, Bursa'da Türkiye'deki 
meyveciliğin merkezlerinden biri olan Gürsu ilçesinde taş ocaklarını protesto eylemi vardı. Biz gi
diyoruz, meyve yetiştirilen alanlarımızda taş ocaklarına ruhsat vererek o alanların, meyve ağaçları
nın katledilmesine izin veriyoruz. Bunları da takip ediyoruz. 

Yine devam ediyorum. Biz ne yapıyoruz? Türkiye'deki tarımın, Türkiye'deki çiftçilerin destek
lenmesini sağlayan tarım kredi kooperatiflerimiz var, Ziraat Bankamız var ve Ziraat Bankası tüm 
çiftçilerimize kredi veriyor. Biz ne yapıyoruz? Ve diyoruz ki: "Biz, Ziraat Bankasını satacağız, özel
leştireceğiz." Kime vereceğiz? "Yabancılara vereceğiz." Pekâlâ, Türkiye'deki çiftçilerimize kim 
kredi verecek o zaman, kimden para bulacaklar, onlara kim yardım edecek? Hiç kimse yardım ede
meyecek. Ama, biz, esnafımıza kredi temin eden, onlara ekonomik destek veren Halk Bankasını ya
bancılara satmak isterken vazgeçildi, ama, burada Meclisten, getiriyoruz, Ziraat Bankasını da yine 
yabancılara satalım diye kanun çıkartmaya çalışıyoruz. 

Şimdi faizler geliyor. İlginç bir şey oldu. Bursa'da Esnaf Kefalet kongresindeyiz. Bir AKP'li 
Bursa milletvekili arkadaşımız şunu söyledi: "Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar..." dedi aynen 
esnafa "...biz bankayı yabancılara satsak da, aslında size, biz, yüzde 20 indirimli faiz veriyoruz. 
Aslında sizin kullandığınız faiz yüzde 13, ama aslında bu yüzde 20. Biz Hükümet olarak bunun 
yüzde 7'sini veriyoruz. Banka yabancılara satılsa dahi, siz hiç merak etmeyin, biz yine size yüz
de 7'yi Hükümet olarak cebimizden, yabancıya, şahıslara da ödeyeceğiz, siz yine ucuz faizle kre
di alacaksınız." 

Şimdi, herhalde, aynı mantığa geldiğimizde, burada yüzde 3,5-yüzde 4,5, biliyorsunuz, süb
vansiyon uygulanıyor; tahmin ediyorum ki, artık gelecek aynı mantık içerisinde "Biz yabancılara 
Ziraat Bankasını satsak dahi, ey köylüm, sen hiç merak etme, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ya
bancıya, bankayı satın alanların da cebine para vereceğiz, sübvansiyonu biz uygulayacağız." diye 
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söz verecek herhalde o arkadaş. Keşke burada olsaydı çok daha rahat konuşma imkânına sahip ola
bilirdik. 

Şimdi bakınız, Türkiye'deki en temel sorun üretme değil, örgütlenme ve Türkiye'de, gerçekten 
de meslek örgütü haricinde, ziraat odası seçimleri de dah işte ocak ayından itibaren yapılıyor, şu an
da bitti, şu anda diğer kooperatiflerimiz, tarım kredi kooperatiflerimizle üretici birliği belgesi veri
yoruz biz. 

Bakınız, tarım kredi kooperatifine üretici birliği belgesi verilince ne oluyor? Tarım kredi ko
operatiflerinin kullanmış olduğu faiz limiti 10 milyarda, öyle mi? Eğer üretici birliği belgesine sa
hip ise o birlik, kullandığı tarım kredi kooperatifi ve üretim sözleşmesi yaparsa, 3 katı kadar, 30 mil
yar faiz veriyoruz şu anda tarım kredi kooperatiflerinin en son faiz limitlerinde. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Kredi veriyoruz. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Kredi veriyoruz, pardon, kredi veriyoruz. Doğru, kredi 

veriyoruz, faiz vermiyoruz. 
Arkadaşlar, pekâlâ, düz üretici birliği üyesinin ne günahı var? Yani, 5200 sayılı Yasa ile üreti

ci birliği belgesi alan, üretici birliğini kuran şahısların ne günahı var? 
VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Özendirelim. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bakın, bunu özendirelim. O zaman 5200 sayılı Yasa ile 

üretici birliklerine de aynı avantajı niye kullandırmıyoruz, niye vermiyoruz? 
Yine başka bir uygulama var. Üretici birliklerinde olması gerekenler, yaş sebze, meyve üreti

cileri, kesme çiçek üreticileri. Ee, şimdi biz ne yaptık? Süt üreticilerini de, her türlü hayvansal ürün
leri üretenleri de gittik üretici birlikleri içerisine aldık, öyle mi? Doğru mu? Değil, değil; onların ör
gütlenmeleri var, Türkiye'de Damızlık Sığır Üreticileri Birliği var. Ama, burada ne yapıyoruz? Sa
yın Bakana, bir soru önergesi de verdim. Biliyorsunuz, 5200 sayılı Yasa ile Süt Üreticileri Birliği
ne üye iseniz sütünüze litrede 1,5 lira prim alıyorsunuz. Ee, pekâlâ, diğer kooperatiflerin ne günahı 
var? Diğer birliklerin ne günahı var? Holstein tipi damızlık sığır üretici birliklerine niye bu parayı 
vermiyoruz? Sayın Bakana soru önergesi verdim. Bana verilen cevapta "Biz birliklerde örgütlenme
yi teşvik etmek istiyoruz." Doğru, keşke birliklerdeki örgütlenmeyi her şeyiyle beraber teşvik ede-
bilsek ki, tüm birlikler de bu şekilde bu parayı alabilse. Bunu aynı şekilde destekliyoruz. 

Şimdi, bakınız, ikinci bir sorum var: Türkiye'de elmaya ne zaman teşvik verildi? Elma depoda 
kaldıktan sonra. Çıkarılan genelgeyle, tebliğle, 2006 yılında mayısla ağustos ayı içerisinde ihracat 
yapan firmalara tonuna 80 dolar teşvik vereceğiz. Ee, elma ne zaman yetişiyor? Elma ne zaman ye
tişiyor? Eylülden mayıs ayma kadar ihracat yapan üreticinin ne günahı var? Onlara niye para veril
miyor? Bugün ayvaya teşvik veriliyor mu? Şeftaliye teşvik veriliyor mu? Hayır, yok. Armuda teş
vik veriliyor mu? Kiraza teşvik veriliyor mu? Bursa'nın kara incirine teşvik veriliyor mu? Hayır, 
hiçbir şeye teşvik vermiyoruz. O zaman, biz şimdi burada konuşuyoruz, diyoruz ki: "Efendim, biz 
teşvik veriyoruz." Hayır arkadaşlar, biz teşvik falan vermiyoruz. Biz teşvik falan vermiyoruz. Biz, 
hâlâ, dağınık, örgütsüz bir tarımdaki örgütlenmeyi ve modeli hâlâ devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Bakınız arkadaşlar, biz, komisyon çalışmalarındaki önerilerin birçoğuna katılıyoruz. Gerçekten 
de, komisyondaki çalışmalarda karşılıklı ortak düşüncelerimiz dile getirildi. Ama, bir karşı oy ya
zısı yazdık biz burada. O karşı oy yazısında, özellikle, karşı oy yazısını yazmamızın nedenlerini de 
belirtecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şu anda, çıkarılan 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 
Yasası eksiktir. Türkiye'deki tarımda bir örgütlenme modeli olarak asla düşünülmemesi lazım, böy
le düşünürsek hata yaparız; ama, üreticimizi bir araya getirecek, onları güçlendirecek bir birlik ola
rak düşündüğümüzde doğru yapılması gerekir. 

Bakınız, Avrupa Birliğinde üretici örgütlerinin temel görevleri: 
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1) İlgili ürünün piyasasında denge sağlamak. 
2) Satış koşullarını belirlemek, üretimin piyasa koşullarına göre düzenlenmesini sağlamaktır. 

Yani, ekonomik faaliyette bulunmaktır. 
Hâlbuki, biz, üretici birliklerinin ekonomik faaliyette bulunmasını yasakladık, sözleşmeli üre

tim yapmasını yasakladık, biz yasakladık bunu. 
Şimdi devam ediyorum: "Bizde ise ekonomik faaliyet 5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasası'nda 

yasaklanmış, 552 sayılı Kararname ile üretici birliği belgesi verilen birlikler ise ticari faaliyette bu
lunmaktadırlar. 

Bu nedenle, raporda belirtilen eksiklerin yanında, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasa
sı'nda değişiklik yapılarak: 

a) Üretici birliklerinin tek bir yasayla kurulması ve faaliyette bulunmalarının sağlanması, 
b) Üretici birliklerinin, tıpkı AB ülkeleri gibi, meyve ve sebze, narenciye, sert kabuklu meyve

ler ve mantar ürünlerini ve işlenmek üzere kullanılacak ürün yetiştiricilerinin kurduğu birlikler ola
rak kalmasını, hayvansal ürünler ve bunları üreten üreticilerin yasa kapsamından çıkarılmasını, 

c) Balıkçılık, zeytin ve zeytinyağı için Avrupa Birliğinde özel tüzükler ve düzenlemeler olma
sı nedeniyle, bunlar için özel düzenlemelerin yapılması, 

d) Üretici birliklerinin devlet adına piyasaya müdahale edebilmesi için devletten maddi yardım 
almasının sağlanması, 

e) Devlet tarafından üreticilere verilen ve verilecek desteklerin birliklere verilerek buralarda 
örgütlenmenin sağlanması, 

f) Birliklere tarımsal girdilerde her türlü dolaylı vergilerden muafiyet tanınması, 
g) Birliklere işletme fonu kurmaları ve eylem planı hazırlama yetkileri verilmelidir. Devlet, iş

letme fonuna katkı yapmalı, birliğin ekonomik güce ulaşmasını sağlamalıdır. Eylem planına bağlı 
olarak, Avrupa Birliği fonlarından yardım alması ve tanınması da sağlanmalıdır. 

h) En önemlisi ise üyeleri adına üretim sözleşmesi yapma yetkisinin birliklere verilmesi zorun
ludur." 

Biz, bu önerilerde bulunmuştuk. Şimdi, hâlâ, bu önerilerde tekrar bulunuyoruz. 
Geçen üç yıllık bir deneyim yaşadık, üretici birlikleri kuruldu. Üç yıllık süre içerisinde, ne ya

zık ki, bu konuda hiçbir adım atılmadı. Tek bir niyetiniz var: "Ziraat odalarında başarılı olamadık, 
kooperatiflerde, tarım satış kooperatifleri birliklerinde başarılı olamadık, ama üretici birliklerini ele 
geçirelim" gibi, dar, siyasal kadrocu ve sekter bir anlayış içerisine girilirse, gerçekten de geleceğin 
Türkiye'sindeki yaş sebze, meyve üreticilerini örgütleyebileceğimiz bu birlikler, ne yazık ki, Türki
ye'deki üretici için yine hayal kırıklığı yaratacaktır. Ne olur siyasal olarak ele geçirmeye çalışma
yın. Gerçekten... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
...birlikleri, Avrupa Birliğindeki gibi, yaş sebze ve meyve tüzüğünün orijinal hâli gibi, Mecli

se gelen, Bakanlığa gelen ilk taslak gibi, üretim sözleşmesi yapabilecek bir ekonomik örgütlenme 
olarak algılayın ve Türk köylüsünün hizmetine o şekilde sunun. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, hepinize sevgi ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Küçükaşık. 
Anavatan Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Özcan. 
Buyurun efendim. 

- 8 5 -



TBMM B: 68 27 . 2 . 2007 O: 5 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; görüşülmekte olan yaş sebze, meyve, kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve 
ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis araştırma komisyonu raporu üzerinde, Anavatan Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten Türkiye'nin yüzde 35'ini teşkil eden köylüle
rin, maalesef, şu anda Mecliste temsilcisi olan milletvekillerinden kaç tane arkadaşız? Bu kadar so
runları olan bu köylüleri, eğer Meclisimiz bu şekilde az bir şeyle görülürse, demek ki bu olaylara 
önem verilmiyor. Hele Hükümetin 350 küsur milletvekilinden neredeyse komisyon üyesi sayısı ka
dar milletvekili var. Demek ki, köylüleri bu kadar önemsemiyoruz. Köylüler, sizleri yarın seçim 
meydanlarında göreceklerdir. 

Değerli arkadaşlar, yüce Meclisin 15/2/2006 tarihli 63'üncü Birleşimi'nde görüşülen araştırma 
önergesi üzerine, Genel Kurulun 868 sayılı Kararı ile, yaş sebze, meyve, kesme çiçek, narenciye 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunları görüşmek amacıyla Meclisimizden 17 üye komisyona seçil
miş bulunmaktadır. 

Çalışma süresi içerisinde, Ankara'da 12 toplantı yapılmış, ilgili bakanlıkların ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının, araştırma enstitülerinin, ilgili meslek odalarının, üretici ve ihracatçı birliklerinin 
ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmış ve uzmanlann görüşlerine başvurulmuştur. Bütün 
burada emeği geçen, başta Komisyonumuz, Meclisimiz ve bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca, Komisyon, sorunları yerinde tespit amacıyla, Antalya, Hatay, Adana, Mersin, Balıkesir, 
Bursa, Yalova, Malatya ve Niğde illerinde incelemelerde bulunmuştur ve bu çalışmaları, 
11/10/2006 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu raporu sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de bahçe bitkileri tarımı yapılan alanın işlenen 
araziye oranı yüzde 12,4'tür. Yaş sebze ve meyve üretimi yıllara göre değişmekle birlikte, yıllık 42 
milyon ton civarında olup, bu üretimin yaklaşık 16 milyon tonu meyve, 26 milyon tonu da sebze 
olarak gerçekleştirilmektedir. Dünyada üretilen incirin yaklaşık yüzde 27'si, kayısının yüzde 17'si, 
kavunun yüzde 12'si, karpuzun yüzde ll'i, yeşilfasulyenin yüzde 14'ü, patlıcan ve domatesin yüzde 
9'u, turunçgillerin yüzde 13'ü ülkemizde üretilmektedir. Dünya sebze üretiminde Türkiye'nin payı 
ise yüzde 3 dolaylarındadır. Türkiye'de yaş sebze, meyve üretiminin yalnızca yüzde 4'ü -ortalama 1 
milyon 800 ton- dış satıma konu olmaktadır. İhraç edilen yaş sebze ve meyve sektöründe en fazla 
ihracat geliri turunçgillerin ihracından sağlanmaktadır. Değerli arkadaşlar, turunçgillerin ihracatın
dan sağlanırken, bu Hükümet döneminde, -hatırlarsanız- maalesef, sezon bittikten sonra destekle
me verilmiştir geçen sene mart ayında, bu sene ise aralık ayında. Değerli arkadaşlar, çiftçinin elin
de, üreticinin elinde bu stokları, malı bittikten sonra teşvik vermenin, yardımcı olmanın bir faydası 
var mı? Ancak tüccarları zengin etmekten başka bir şey değil, çiftçilerimizi de mağdur etmektedir. 
Yani, sonra çıkıyorsunuz "Limona 100 dolar verdik." diye... Acaba seçim için mi bunu birden gün
deme getirdiniz, yoksa bu insanların çığlığına bir nebze olarak kulak verdiğinizden mi? O hâlde, na-
renciyecilerin durumunu herkes de biliyor. Bas bas bağırdılar ve sıkıntıları olduğunu söylüyorlar. 
Bugün sorduğumuzda, çiftçiler, narenciye üreticileri diyor ki: "25-30 kuruşa, maalesef, malımızı sa
tamıyoruz." diye sıkıntıları var. Biz, teşvikleri gününde vermediğimizde, çiftçileri mağdur etmiş du
rumda değil miyiz? Malatya'da kayısıya sizler teşvik verebiliyor musunuz? Kayısı çiftçisinin, ka
yısı üreticilerinin durumunu biliyor musunuz? Sıkıntıları olduğunu ve -dünyaya kendini ispatlamış 
olan kayısının- özellikle Malatya'dan başlamak üzere Türkiye'nin çok yerlerinde kayısı üreticileri
nin durumunu, feryatlarını hiç duyuyor musunuz? Sadece farklı üretilen... Narenciyeye verdiğiniz 
şey zaten belli, bugün narenciye üreticisinin masraflarını da karşılamıyor. Elmaya verilen teşvikler 
de belli. Ama neden, bugün kayısıya, şeftaliye, kiraza biz de teşvik vermiyoruz? Bunlar çiftçi değil 
mi, bunlar üretici değil mi? Bunlara da, bir an önce, diğerlerine verildiği gibi, narenciyeye verildi
ği gibi, sebzeye, meyveye verildiği gibi, teşviklerin bunları da kapsam içerisine alarak, mademki 
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yaş sebze, meyveyle ilgili bir komisyon araştırması içerisinde bulunduk, bunların da değerlendiril
mesi gerekir. 

Çiftçiler mağdur, girdilerini karşılayamıyorlar, sıkıntıları var. Hiçbir çiftçi bugün, ben hâlim
den memnunun diyemiyor. Bu sıkıntıların giderilmesi için, çiftçilere, Avrupa Birliğine giderken, 
Avrupa Birliği çiftçilerine ne veriyorsa, Türkiye de hiç olmazsa bunun yarısını versin. Çünkü, Av
rupa Birliğindeki çiftçilerin girdileri, Türkiye'deki çiftçilerin ve üreticilerin girdilerine göre çok da
ha düşüktür. Bu haliyle, çiftçinin elindeki üretmiş olduğu mal elinde kalmaktadır. 

İhracatın üretime oranı İspanya'da yüzde 45, İsrail'de yüzde 5 l'dir. Bu anlamda, üretilen yaş 
sebze ve meyvenin yüzde 96'sı ülke içinde kalmakta, bu miktarın yüzde 25-30'u ise tüketim mer
kezlerine ulaşmadan çürümektedir. Bu durum, sektörde var olan sorunların düzeyinin bir gösterge
sidir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, sektörde istenilen miktar ve kalitede üretim gerçekleş-
tirilmemektedir. 

Yaş sebze ve meyve ticareti, bu ürünlerin üretimiyle uğraşan üreticileri, üretici birlikleri ve ko
operatifleri, taşıyıcıları, aracı ve komisyoncuları, toptan ve perakende çalışan tüccarları, dış satım
cı ve dış alımcıyı, yerel ve merkezî kamu örgütünü ve en önemlisi de bu ürünlerin tüketicisi konu
mundaki geniş halk yığınlarını çok yakından ilgilendirmektedir. 

Ülkemiz, yaş sebze, meyve ve turunçgillerin üretiminden pazarlanmasma kadar geçen bütün 
aşamalarda İspanya ve İtalya gibi ihracatta söz sahibi olan ülkelerle karşılaştırıldığında, önemli ek
siklikler vardır. Türkiye'de yaş sebze, meyve sektörünün üretim yapısı, fiziki yapısı ve pazarlama 
altyapısından kaynaklanan sorunları bulunmaktadır. Özellikle muhafaza, ambalaj, girdi kullanımı, 
etiketleme, organik tarım, yetiştiricilik sistemleri, pazarlama altyapısının uygunsuzluğu ve eksikli
ği, üretici örgütlenmesindeki yetersizlik sorunları öne çıkarmaktadır. 

Alanla ilgili olarak daha önce yapılan yasal düzenlemeler, bu sorunların çözümüne yönelik 
yaklaşımlar içermekten öte, zincirin ilk ve son halkası olan üretici ve tüketici aleyhinde bir eğilim 
sergilemektedir. 

Dünyada yaklaşık elli ülkede kesme çiçek üretimi yapılmaktadır. Türkiye, mevcut iklim ve 
coğrafi yapısıyla, kesme çiçek üretimi açısından büyük oranlar sahip olan ülkelerin başında gelmek
tedir. Türkiye'de ticari anlamda çiçek üretimi ve pazarlaması 1940 yıllarından başlamıştır. Hâlen süs 
bitkisi üretimi yapılan illerin sayısı 20'dir. 2000 yılı itibarıyla Türkiye'de süs bitkilerine ayrılan se
ra 15 bin dekar civarındadır. Süs bitkileri üretimi yapılan alanların yüzde 53'ü kesme çiçek üretimi 
yapmakta, kesme çiçek üretimi alanlarında İzmir ve Antalya illerimiz başta gelmektedir. Antalya 
üreticileri ağırlıklı olarak dış pazara yönelik üretim yaparken, İzmirli üreticiler hem iç hem de dış 
pazara yönelik çalışmaktadırlar. Ülkemizde kesme çiçek, doğrudan 30 bin kişinin, dolaylı olarak da 
200 bini aşkın kişinin geçim kaynağı olmuştur. Kesme çiçekte pazar sorunu bulunmadığı için, ül
kemizde var olan potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malum olduğu üzere tarımın temeli topraktır. Toprak ol
madan tarımdan ve tarımsal üründen bahsetmenin manası yoktur. Üretimin verimliliği ve kalitesi
nin en önemli etkeni topraktır. Bu nedenle, öncelikle tarım topraklarının en rantabl şekilde kullanı
mı için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tarım topraklarının erozyonla taşınması engel
lenmeli, aşırı sulama, gübreleme ve diğer hatalı tarım uygulamalarıyla topraklarımızın çoraklaşma
sı ve verimsizleşmesinin önüne geçilmelidir. Bunun için de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve taşra 
teşkilatlarına büyük iş düşmektedir. 

Öte yandan, tarım işletmeleri optimum büyüklükte değildir, yani tarım işletmeleri kârlı olarak 
üretim yapabilecek büyüklüğe sahip değillerdir. Türkiye'de, 2001 yılında tarım sayımına göre yak
laşık 3 milyon tarım işletmesinin 1 milyonu 20 ile 49 hektar arasında büyüklüğe sahiptir. Avrupa 
Birliğinde ortalama tarım işletmesi büyüklüğü 17 hektar iken, ülkemizde 5 hektardır. Ortalamadan 
bakıldığında 5 hektar alan büyük veya yeterli görülebilir, ancak bu 5 hektardan daha büyük tarım 
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alanlarının özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki kıraç alanlarda yer aldığı ve susuz üretim 
yapıldığı dikkate alındığında, yeterli olmadığı görülmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde, Ege ve Akde
niz Bölgesi'nde işletme başına düşen arazi miktarı çok daha az miktardadır. 

Öte yandan, bizdeki tarımsal faaliyetlerin birçoğuna işletme demek de mümkün değildir. Ara
ziler parçalıdır. Kâr-zarar hesabı yapılmamaktadır. Üretilen, geleneksel olarak, para kazanmaya de
ğil, karın doyurmaya yöneliktir. 

Tarım arazilerinin bu kadar parçalanması ve tanm işletmelerinin sahip oldukları arazi alanının 
az olması, yıllardır düzeltilmeyen miras hukukumuza, bundan da önemlisi, tanm kesimindeki yo
ğun nüfus yığılmasına bağlıdır. Miras hukukunda 2001 yılında düzenleme yapılmış olmasına rağ
men, beklenen başarı elde edilmemiş, arazilerdeki parçalanma devam etmektedir. Türk Medeni Ka-
nunu'ndaki miras hükümleri tarım arazilerinin bölünmesini engelleyecek şekilde yeniden gözden 
geçirilmelidir. Ayrıca, miras ortaklığının, özellikle, tarımsal işletmeler üzerindeki tasarruf özgürlü
ğünün sınırlanması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki tarım arazileriyle ilgili en önemli sorunlardan biri de çok parçalılıktır. Tek parça 
tarım arazisine sahip olan çiftçi çok azdır. Araziler, genelde, bulunduğu köyün mevkilerine serpiş
tirilmiş durumdadır. Bu durum, ekonomik tarım yapılanmasını güçlendirmektedir. Arazi toplulaştır
ması etkin bir şekilde teşvik edilmeli, arazi toplulaştırmasına gönüllü olarak katılan üreticilere kre
di kolaylığı ve ek teşvikler getirilmelidir. 

Aslında, tarım kesiminde bu kadar büyük oranda nüfus yığılmışken, yasal düzenlemelerle ta
rım arazisinin bölünmesinin önüne geçmek de oldukça zordur. Sanayi alanında iş imkânlan sınırlı 
iken, köyde yaşayan vatandaşlar da, mecburen toprağa bağlı kalmaktadır. Dolayısıyla, herkes kar
nını doyuracak bir araziye sahip olmak istediğinden, yasal olarak imkân olmasa bile, tanm arazile
ri fiilen bölünmektedir. 

Bu nedenle, tarım kesimindeki nüfusun planlı bir şekilde azaltılması gerekmektedir. Bunun için 
de, tarım alanlarına zarar vermeden sanayi kesimindeki istihdamın artırılması gerekmektedir. Çift
çinin yerinde kalkınması için de kırsal alanda tarıma elverişli olmayan alanlarda organize sanayi 
bölgeleri oluşturulmalı, sanayi tesislerinin birkaç büyük şehir etrafında toplanmaması için kırsal ke
sime sanayi yatırımı yapacaklara ek destek ve teşvik getirilmelidir. Öte yandan, tarım alanlarımız, 
alınan bütün önlemlere rağmen hızla yok olmaktadır. Tarım alanları, tarım sektörünün cazibesini yi
tirmesi nedeniyle, tanm dışı amaçlarda kullanılmak üzere elden çıkarılmaktadır. Bunun da önemli
si, bu konulara daha duyarlı, daha etkin şekilde çalışılarak, tarıma elverişli olmayan arazilerde ko
nut ve sanayi için arsa üretimine hız verilmelidir. 

Birçok alanda olduğu gibi, tarım sektöründe de maalesef, sağlıklı bir kayıt sistemi yoktur. Ta
rımla ilgili gerçek üretim planı yapılması gereken politikaların oluşturulması aşamasında, kayıt sis
teminin yetersiz oluşu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün için ülkemizde ne ka
dar tarım arazisi olduğu dahi bilinmemektedir, çünkü, birçok ilimizde, hâlen kadastro çalışmaları 
tamamlanmış değildir. Üretim alanlarının tam olarak tespit edilmediği bir yerde, üretim miktarının 
da tam olarak bilinmesi mümkün değildir. 

Tarım ürünlerimizde izlenebilirlik büyük önem arz etmektedir, çünkü, gıdaların üreticiden tü
keticiye kadar izlenmesi gıda güvenliği açısından gereklidir. Sağlıklı bir kayıt sistemi oluşturulma
dığı zaman, bu izlenebilirlik sağlanamamaktadır. Ayrıca, kayıt sisteminin sağlıklı işlememesi nede
niyle, tarımsal desteklemeler de gerektiği gibi uygulanamamaktadır. Tanm sektörünün kayıt altına 
alınabilmesi için kadastro çalışmaları öncelikli olarak tamamlanmalı, uzaktan algılama sisteminin 
oturabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına kaynak aktarılmalıdır. Ayrıca, Türkiye İstatistik 
Kurumuna veri sağlayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatları, gerek kaynak gerekse 
personel yönünden güçlendirilmelidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaş sebze, meyve, narenciye ve kesme çiçek sektörü için 
de ulusal ve bölgesel ölçekte üretim planlaması yapılmamaktadır. Plansız üretim nedeniyle bazı 
ürünlerde arz fazlası ortaya çıkmakta, bu ürünler değerinde satılmamaktadır. Ayrıca, ihracata ve sa
nayiye yönelik üretim yapılmadığı için, ürünler gerektiği gibi değerlendirilmemekte ya da iç piya
sada düşük fiyata alıcı bulmakta veya heba olmaktadır. 

Ülkemiz yaş sebze, meyve, narenciye ve kesme çiçek sektöründe üretim ve ihracat hedefleri
nin ortaya konulması için ülke çapında "Ulusal Tarım Konseyi" adı altında bir konsey oluşturulma
lıdır. Konsey, bu sektörde üretim ve ihracat hedeflerini ortaya koyarak gerekli planlamaları yapma
lı ve bu hedeflere ulaşmasında yol gösterici olmalıdır. Konseyin belirttiği hedeflere ulaşabilmesi 
için gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulmalıdır. Arz fazlası olan ürünler tespit edilerek bu 
ürünlere alternatif olabilecek ürünler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca üreticiler bilgilendiril
meli, alternatif ürünlere yönelen üreticiler desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Üretim planlanma
sında sözleşmeli üretim büyük önem arz ettiğinden, üretici birlikleri, üyelerini sözleşmeli üretim 
yapmaya teşvik etmelidir. 

Girdi maliyetleri yüksek olmasına ve girdi fiyat artışları, açıklanan enflasyon rakamlarının çok 
üzerinde seyretmesine rağmen ürün fiyatları yerinde saymakta ve bu nedenle, bazı yıllar, üreticiler 
hasat masrafını karşılayamadıkları ürünlerini dahi tarlasında bırakmaktadırlar. Yüksek maliyet, dü
şük Türk taamının dünya pazarında rekabet edebilmesinin önündeki en büyük engeldir. Eksi 10 de
recede, suyun bulunmadığı ve güneşin aylarca görülmediği Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden da
ha yüksek maliyetlerle üretim yapıyorsak, mutlak surette, bir yerde hata vardır. Eğer, biz, girdileri 
aşağıya çekmediğimiz takdirde bugün dünyayla rekabet etme şansımız yoktur. 

Bu nedenle, tarımsal üretim içinde kullanılan tüm girdilerden alınan KDV kaldırılmalıdır. İşçi
lik maliyeti içerisinde yer alan SSK ve stopaj giderleri aşağıya çekilmelidir. Tarımsal üretim, dış 
kaynaklı tohuma bağlılıktan çıkarılmalı, yerli tohum üretimi için her türlü destek sağlanmalıdır. Ül
kemizde fidan üretimi yapan üniteler yeterli düzeyde değildir. Fidanların sertifikasyonuna ilişkin 
yasal düzenlemeler acilen çıkarılmalıdır. Modern fidan üretim teknikleri kullanan fidanlıkların sa
yısı artınlmalıdır. Yurt dışındaki tescili yapılmış fidanların yurt içinde ve hızla tescilleri yapılarak 
sertifikalı üretim alanları sağlanmalıdır. Fidan üretimi aşamasında gerekli kontroller Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı tarafından etkin şekilde yapılmalıdır. Çevre ve insan sağlığına zararları yansıtma
yacak zirai ilaçların kullanımını azaltabilmek için virüslerden ari, hastalık ve zararlılara dayanıklı 
sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Ülkemizde su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı ya da başlı başına sorun olduğundan 
modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması için üreticilere düşük faizli yatırım kredileri veril
melidir. 

Suni gübrelerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, tarım topraklarının uzun vadede verimsizleş
mesine ve çoraklaşmasına neden olduğundan, gübre kullanımı toprak ve bitki analizlerine dayalı 
olarak yapılmalıdır. Bu anlamda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı toprak ve bitki analizi yapacak sa
bit ve gezici laboratuvarları yaygınlaştırmalı, üretici bu konuda da eğitilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Evet Sayın Başkan... 
Tarımsal mücadelede kullanılan ilaçların fiyatlarının yüksek olması, entegre mücadele yapıl

maması, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin üretilmemesi ve ilaç kullanımının bilinçsizce yapılması 
maliyetleri artırmaktadır. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak, başta biyolojik mücadele olmak 
üzere, kültürel önlemler ve entegre mücadeleye öncelik verilmeli ve desteklenmelidir. Üretim aşa
masında EUREPGAP bünyesinde yer alan kontrollü üretim sisteminin yaygınlaştırılması sağlanma
lıdır. Pazarlama ve işletme öncesi kalıntılardan zirai mücadele araştırma enstitüleri bünyesindeki 
kalıntı analiz laboratuvarları, pazar ve haller ile işlenmiş üründeki kalıntılardan gıda teknolojisi 
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araştırma enstitüsü ve il kontrol laboratuvarları sorumlu olmalıdır. İnsan sağlığını yakından ilgilen
diren bu konudaki sorumluluklar yasal zeminde açıkça belirtilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, mikrofonu açıyorum, son cümlelerinizi rica edeyim. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Evet. 
Türk çiftçisinin bu mağduriyetleri, bu sıkıntılarını göz önünde bulundurarak, bu Araştırma Ko

misyonumuzun, elbette ki insanlarımıza ulaşarak, köylülerimize ulaşarak, üreticilerimize ulaşarak 
sorunlarını dinledik ve bu sorunların bir an önce çözümü ve hayata geçirilmesi için yüce Meclisten 
sorunların çözümüyle ilgili çalışmalarını bekliyorlar. 

Bütün köylülerimizi, çalışan üreticilerimizi ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sonraki, 
şahsım adına da konuşmama devam edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
AK Parti Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın İsmail Soylu, buyurun efendim. (AK Parti sı

ralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL SOYLU (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; yaş sebze ve meyve, kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 
105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, Araştırması Ko
misyonu Raporu hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önce çıkan CHP sözcüsü Ali Arslan "portakal ağaçları odun ol
du" diyor. Doğru söylüyor. Odun oldu, ama hangi portakal ağaçları? Onları da belirtseydi çok iyi 
olurdu. Çünkü, odun olan portakal ağaçları eskimiş, yaşlanmış, modası geçmiş, iç piyasada ve yurt 
dışında tutulmayan portakalların ve bu portakallar hangisi diye soracak olursan, yerli sıkmalık por
takal dediğimiz ekşi portakal; bu bir. İkincisi, minola mandalina dediğimiz bir mandalina; bu on-on 
beş sene sonra verimden düşer, vermez olur, yaşlanır, odun olur, bundan üretici verim alamadığı için 
bunun kökünü söker, odun yapar; doğru. Üçüncüsü, freymunt mandalina dediğimiz; bu on iki-on üç 
yaşına geldikten sonra bu da mahsul vermez, çalıya döner, üretici bundan da verim alamadığı için 
bunun da kökünü keser, odun eder ve bir de pembe greyfurt dediğimiz, piyasada tutulmayan, Avru
pa'ya gitmeyen ve iç piyasada satılmayan bu saydığım dört tane ağacın, üretici, kökünü söküyor ve 
yerine yeni Washington türlerini, yerine dünyanın tutmuş olduğu, beğenmiş olduğu portakalları eki
yor. Bu da mandalina türleri, yola dayanaklı, sağlam, sert kabuklu, yani, on günde, on beş günde 
bozulmayacak, ufak tefek yağmurla dökülmeyecek, lekelenmeyecek portakalları dikiyor; yılda da 
şu anda en az her sene 2,5 milyon adet narenciye dikiliyor. Yani, bir uçtan millet eskimiş, işe yara
mayan portakalları söküyor, yerine yenisini dikiyor. Bunun da bir kısmını devlet üretme çiftlikleri, 
bir kısmını da özel şahıslar üreterek, çiftçilerimiz üretimine devam ediyor ve ikincisi... 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Para etmediği için, para etmediği için, onu söyle... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Para etmediği değil, para etmeyen değil... 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Ziraat odası başkanının açıklaması bu. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Ben, senin açıklamana da geleceğim şimdi. 
BAŞKAN - Sayın Soylu, siz Genel Kurula hitap edin. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bak, şimdi, ona da geleceğim. 
BAŞKAN - Bakın, karşılıklı tartışma yok, böyle bir usulümüz yok. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, Ali Bey, ben, senin konuşmalarını dinledim. Para etme

diği için değil... 
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BAŞKAN - Sayın Soylu, siz Genel Kurula hitap edin. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Para etmediği için olsa, yılda 2,5 milyon adet narenciyeyi niye 

diksin bu millet? Bu millet bilmiyor mu narenciyeyi? 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Ziraat odası başkanının açıklaması... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Tamam, ben sana saydım onu, hangisinin söküldüğünü, hangi

sinin odun yerine gittiğini. Dinleseydin beni baştan... 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Dinledim. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Sana söyledim, dört tane portakal çeşidi, dünyada ve Türkiye'de 

tutulmadığı için bunun mahsulleri, sökülüyor, yerine yenisi ekiliyor, yani, bu kadar açık. Ben, yıl
lardan beri bunun içindeyim, hâlen de uğraşıyorum. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Siz ticaret yapıyorsunuz. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Hâlen de benim narenciye bahçelerim var. Ben de bu saydığım üç-

dört tane ağacımı söktüm, yerine yenisini diktim ve hatta odunlarını da fırıncıya odun yerine sattım. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Üretici dinliyor seni! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, üreticiye bilgiyi verirken doğru bilgi verirseniz, size te

şekkür ederim, çünkü, ben, bir üreticiyim. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Dinliyor, dinliyor üretici! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, Mersin Milletvekilimiz dedi ki, ANAP Mil

letvekilimiz Hüseyin Özcan... 
SÜLEYMAN S ARIB AŞ (Malatya) - Anavatan... 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Anavatan... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Anavatan... 
"AKP 300 küsur milletvekilinden çok az milletvekili var. Siz köylüye önem vermiyorsunuz. 

Köylüye önem verseniz salonda bulunursunuz."dedi. Biz köylüye çok önem veriyoruz, köylüye çok 
da destek veriyoruz. 

Bak, şimdi, ben sana birkaç tane, Hükümetimizin narenciyeyle ilgili vermiş olduğu destekleri 
sayayım: Narenciye paketlemesini yapan bir vatandaşa, bir fabrikaya, üç senesi ödemesiz altı sene 
yüzde 20 faizle kredi veriyor, fabrikasını yapıyor ve sade narenciye değil, diğer fidan çeşitlerine de 
Hükümetimiz dekar başına tek tek bunlara destekleme veriyor. 

Ben, şimdi, hangi ürüne destek verdiğini buradan size söylemek istiyorum: Narenciyenin de
karına 250 YTL destekleme veriyor, bağ için 200 YTL destekleme veriyor, sertifikalı fidana 300 
YTL destekleme; bodur kiraz, elma, armuda 160 YTL; zeytine dekar başına 250 YTL; nar, ceviz, 
kivi 250 YTL, bunlara Hükümetimiz destek veriyor. Damlama sulama yapanlara, 50 milyara kadar 
olan kişisel projelere yüzde 50'sini hibe olarak, kooperatif olursanız 100 milyarlık projeye yüzde 50 
destek veriyor Hükümetimiz. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Siz ne kadarını aldınız? 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Köylüler onun için mi ağlıyor? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, bakın, yani, sade şey yapmıyor... "Köylüye önem ver

miyorsunuz" dedi de, köylünün ekeceği fidanların hepsine destek veriyor. Sade fidanlarına da ver
miyor, bunun gübresine veriyor, mazot desteği veriyor, ilaç desteği veriyor, faizleri indirdi, ucuz fa
izli kredi veriyor. 

Bakın, tarımsal ihracatta, biz iktidara gelmeden önce, 2002'de ihracattaki payı, gayrisafı millî 
hasıladaki şeyi 4 milyar 52 trilyon iken, bugün 10 milyar... Yok, yanlış söyledim, kusura bakma-
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yın, tekrarlıyorum; 2002 yılında 4 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2006 yılında tarım ih
racatı 10 milyar dolara çıktı. Yani, 2002'de 4 milyar, 2006'da 10 milyar; yani, 2,5 katı artış var. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Vatandaş boşuna mı ağlıyor ya? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, vatandaş sonuçta ağlamıyor. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Komisyoncuların durumu nasıl? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Vatandaş, bazı ürünlerden, hâlinden çok memnun, ama bazıları 

para etmediği zaman hâlen feryat ediliyor. Şimdi bakın, ben bir narenciye üreticisiyim. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Siz tüccarsınız. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Narenciyenin, yani, YTL'yle 10 kuruşa, TL'yle 100 bin liraya 

maliyeti var. Bunun şu anda bu sene ortalaması, narenciye, Çukurova'da, Mersin'de, Hatay'da 300 
bin liraya gitti; ama, buna şükreden yok. Neden şükreden yok? Çünkü, biz iktidara geldiğimizde bi
rinci sene narenciye 500-600 bin liraya satıldı, herkes aynı o seneyi arıyor. Her sene aynı fiyata bu 
gitmez, çünkü dünyadan bir üretimi var. Dünya üretimini takip ediyor. Dünyadaki üretimi takip et
mezsen... Bu ürettiğimiz ürünü sade Türkiye'de tüketmiyoruz. Mesela, narenciyenin 2 milyon 600 
bin ton, 2 milyon 700 bin ton üretimi var. Bunun yüzde 35'i, yani bu sene 1 milyon 50 bin ton, 2006 
yılında ihracat oldu. 2002 yılında bu 850 bin ton idi, yani 200 bin ton artış var, ama sade bu naren
ciyeyi Türkiye üretmiyor, Mısır'da üretiliyor, Fas'ta üretiliyor, Cezayir'de üretiliyor. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - 2000 yılından sonra mı başladı o ülkelerde üretim? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bunlar da şimdi, Türkiye'nin pazarlarına onlar da gönderiyor, 

sade Türkiye göndermiyor. Dünyada üretimin bol olduğu sene fiyatlar düşüyor, dünyada üretim az 
olursa fiyatlar yükseliyor. 

Şimdi, aynı Hükümet döneminde 500-600 bin liraya portakal satıldı, ama bu sene de 300-400 
bin liraya satıldı. Ama, şu anda da portakal 500 bin liraya satılıyor. Finike'de 700-800 bin liraya sa
tılıyor. Bunları niye söylemiyorsunuz? 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Yok ki, yok ki. Yok, zaten yok. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Mesela, bundan üç ay önceki olan fiyatı söylüyorsunuz. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Doğruları söyleyin! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yaş sebze-meyvede üç ay ile on beş gün arasında çok fark eder. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Bakın, çiftçi sizi dinliyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, yaş sebze-meyve on günüyle on gün sonrası birbirini tut

maz. Pazara on gün önce bir mal yığılır, fiyatı düşer, on gün sonra pazarda mal kalmadığı zaman bu 
fiyat yükselir. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Niye 2002'de olmadı? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bazen yol kapalı olur, yol karlı olur, sebze hâline mal gitmez, 

fiyatlar yükselir aşırı derece. Bazen de üretim bol olduğu sene hücumla millet yığılır, o zaman bu 
fiyatlar düşer. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Niye 2002'de olmadı da şimdi oluyor? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, bu yaş sebze-meyvede hiçbir zaman kesin standart bir fi

yat olmaz, ama arkadaşlarımız bunları söylemiyor ki! 
Şimdi, ben yıllarca bunun hem üretimini yaptım hem ihracatını yaptım hem ithalatını yaptım 

hem sanayisini şu anda yapıyorum. Yani, sanayiciliği de var. Bende portakal sıkma fabrikası var, 
meyve suyu fabrikası var. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Biliyoruz, biliyoruz... Neler yaptığını biliyoruz. 
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İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, şimdi ben bununla yıllardan beri... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Polatlı'da 500 dönüm soğan ektiğini de biliyoruz. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yahu, her sene ben Polatlı'da soğan da ekiyorum Sayın Sarıbaş. 

Yani, sadece Polatlı'da değil, Türkiye'nin her yerinde üretimini de yapıyorum. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Allah'ın "yürü kulum" dediklerindensin. Senin gibi bir ta

ne çiftçi var Türkiye'de. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Ama, şu anda Türkiye'de soğan üreticisi de memnun, patates 

üreticisi de memnun, çünkü, 400 bin liraya yerinde gidiyor. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 500 dönüm ekerse soğanı, memnun olur. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, bakın, Süleyman Bey... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sizin gibi bir tane var. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Süleyman Bey... Sadece şu anda... 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sizin için tüccar yazıyor. Bakın, çiftçi yazmıyor. 
BAŞKAN - Sayın Soylu, siz Genel Kurula hitap edin. Bakın, karşılıklı konuşmayalım. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bundan önce diyordunuz ki... Hep tarıma vu

ruyordunuz. Gelen tarıma vuruyor, giden tarıma vuruyor; çünkü, tanm bizim yumuşak karnımızdı, 
ama, artık bundan sonra tarıma da vuramayacaksınız; çünkü, tarım şu anda bir rayına bindi, çok gü
zel de gidiyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Yapma! Sen bari yapma! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, ben şimdi bakıyorum, şu anda tanm rayına bindi. Allah'a 

şükür şu anda tanmdan kimse şikâyetçi değil. Gidin, bugün Nevşehir'de, Niğde'de patatesin kilosu 
depoda 400 bin lira. 400 bin lira patatese büyük para. Elma bugün 700-800 bin lira, dalında satıldı. 
Milyonlarca elma üreticisi var, milyonlarca patates üreticisi var, milyonlarca soğan üreticisi var. 
Bunlar, şu anda herkes hâlinden memnun, şu andaki üretimden, ama, şimdi, arkadaşlar... 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Yemiyorlar, yemiyorlar! Sen ne söylersen söyle, yemiyorlar! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yoo, yoo, yiyorlar; yemeseler, bu paraya köylüden verip de tüc

carlar almaz. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Yemiyorlar! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bunu tüccar alıyor, satıyor ki, para kazanıyor. Tüccar para ka

zanmasa, köylü yemese, bunu tüccar yerinde alıp, gelip burada satmaz bunu. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Bu palavraları yemiyorlar! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, nasıl yemiyorlar? Yemiyorlar da, bu kadar üretilen mal 

nereye gidiyor? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Reklamınız da var: Yersen! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Sadece patates üretimi 5 milyon küsur ton, soğan üretimi 2,5 

milyon ton, narenciye üretimi 2,5-3 milyon tona yakın. Madem millet bunu yemiyor da bu nereye 
gidiyor, bu çöpe mi dökülüyor arkadaşlar? Etmeyin bu kadar! 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Palavraları yemiyor! Palavraları yemiyor! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bu millet bunu güzel güzel yiyor, kimse gıdasından da kalmı

yor, kimse ihtiyacından da kalmıyor. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yiyor, doğru! Bir de "yerseniz" diye reklam veriyorsunuz! 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Seçimlerde göreceğiz! 
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İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, bakın, arkadaşlar, yani... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Ali Bey, siz ziraat mühendisi misiniz? 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Olmam mı gerekiyor! Bak, bu, ziraat mühendislerinin açıklaması. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Süleymen Bey, şu anda, Hükümetimiz, fidan desteğinden tut... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, müdahale etmeyelim, konuşmasını tamamlasın. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - ...sulama desteğinden tut... 
Bakın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, biz iktidara geldikten sonra, aşın derece, çiftçi

nin bu ürünleri üretmesi için yer altı kuyuları vurdu, kanallar yaptı, göletler yaptı, barajlar yaptı, 
hâlen de yapmaya devam ediyor ve ondan sonra, çok yerlerde, uzak olan yerlerden borular içinde 
su getirip köylümüze teslim ediyor. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Adın da Recep değil ama, iyi atıyorsun! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, bunları... Hiç bundan söylemiyorsunuz. Yani, sade, 

Hükümetimiz, paketlemelerde olsun, diğerlerinde değil, sulama borusundan tutun, kuyusundan, her 
şeyine destek veriyor. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - İyi, iyi... Millet de sizi paketler inşallah! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Ama, bunları gelip burada anlatmıyorsunuz ki. Bazı... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Elektriği söyle. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Elektrik... Yıllardan beri, üç dört seneden beri zam yapılmıyor 

elektriğe. 
AHMET IŞIK (Konya) - Üç dört değil, beş yıldır zam yapılmıyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Ondan sonra... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Gübre desteği... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bir üretici tarlasına elektrik çekecekse, buna yüzde 8 faiz veri

yor, yani, yüzde 17-18 de değil. Yüzde 8 faizle veriliyor ki, tarlanıza elektrik çekin, su götürün, su
lama yapın diye. 

YAŞAR TUZUN (Bilecik) - Mazot ne kadar İsmail, onu söyle! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Nasıl, Yaşar Bey? 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - 1 milyon 250 binden, mazot, 2 milyon 450'ye çıktı, yapma! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın arkadaşlar... 
AHMET IŞIK (Konya) - Tarımda devrim yaptık, devrim! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, bakın, bakın... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - 1 milyon 250 binden, 2 milyon 450 bin mazot. Yapma! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, mazot... Ben, sana, Mehmet Bey, mazotu da söyleyeyim. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Söyle! Söyle bakalım! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın, mazot, biz iktidara gelmeden önce varili 23 dolardı, doğ

ru mu? 
YAŞAR TUZUN (Bilecik) - Varili boş ver, litresini söyle! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Varili 23 dolardı, biz iktidara gelmeden önce, biz iktidara geldi

ğimizde, şu anda 60 dolar, neredeyse 3 katına çıktı. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - ÖTVsi ne kadar? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Biz iktidara geldiğimizde... 
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ALİ ARSLAN (Muğla) - ÖTV'si ne kadar? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın, biz iktidara geldiğimizde 1 milyon 100 bin liraydı, şu an

da 2 milyon 100 bin lira. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Hayır, 2.420... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Biz, yani, yüzde 100 zam yaptık, ama, akaryakıtın ham petrolü

ne yüzde 350 zam yapıldı. Eğer, biz, akaryakıtın hammaddesine yapılan zammı yapmış olsaydık... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Köylünün domatesi ne oldu? 100 binden 80 bine düştü. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - ...bugün, akaryakıtın yaklaşık 4 milyon olması lazımdı. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Bak, domates 100 binden 80 bine indi. 
BAŞKAN - Sayın Soylu, siz Genel Kurula hitap edin. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın... Mehmet Bey, şu anda domates... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Çiftçiye mazot desteği... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Destekler hâlâ ödenmedi. Nisanda ödenecek diye bekliyoruz. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın, şu anda domates 1,5-2 milyon liraya gidiyor Mehmet Bey. 
BAŞKAN - Sayın Küçükaşık, lütfen müdahale etmeyelim. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Seradakini değil, seradakini anlatma. Seradaki değil, 

tarladaki... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bak, şu anda 1,5-2 milyon liraya gidiyor domates, Mehmet Bey. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Yok zaten, yok... Çıkmadı daha... Nisanda, mayısta göreceğiz... 

İSMAİL SOYLU (Devamla) - Sezonda da iyi gitti, sezonda da... 
BAŞKAN - Sayın Soylu, siz konuşmanızı tamamlayın. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Yok domates, yok... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Siz şimdi ucuz paraya gittiğini söylüyorsunuz ya, yüksek para

ya giderken niye söylemiyorsun Mehmet Bey? 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Söylüyorum... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani domatesin 80 bin liraya gittiğini söylüyorsun da, 2 milyon 

liraya gidiyor şimdi, niye onu söylemiyorsun buraya çıkıp da, haa? (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Onu niye söylemiyorsun? Şu anda, Antalya'da Finike'de domates 1 milyon 702 bin lira. Söyle, ya
nındaki Osman Ağabey çok iyi bilir onu, Osman Bey... Doğru mu Osman Bey? 

AHMET IŞIK (Konya) - Mazot desteği 1 katrilyon 40 trilyon TL. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - 1,5-2 milyon liraya gidiyor, onu niye söylemiyorsun Osman 

Bey? (Gürültüler) 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Doğru... 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, şimdi, gerçekleri söylemek lazım, doğrudan 

kaçınmamak lazım. 
AHMET IŞIK (Konya) - Mazot desteği 1 katrilyon 40 trilyon TL. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Mazot desteği veriyoruz. Onları veriyoruz, onları söyledim ben, 

global olarak söyledim onları arkadaşlar. (Gürültüler) 
Yani, şimdi, diyorlar ki... Ürünün para ettiğini çıkıp söylemiyorlar. Ya, ürünün para ettiği za

man da çıkın söyleyin ki, halk size inansın. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Yokken para ediyor, varken para etse... Çiftçideyken para etmiyor. 
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BAŞKAN - Sayın Arslan, lütfen... 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Tahrik ediyor ama.. 
ÎSMAİL SOYLU (Devamla) - Kötü ettiğini söylüyorsunuz da, halk diyor ki, ulan bunlar hep 

kötüsünü söylüyor, hiç iyisini söylemiyor, biz bunları kabul etmiyoruz diyor. 
BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Kayısı kaça şimdi İsmail Bey? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yani, şu anda, Allah'a çok şükür, ihracat gir

dileri... Yani, ihracat satışlarımız da çok arttı, döviz girdilerimiz de çok arttı, traktör satışımız da 
çok arttı. 

YAŞAR TUZUN (Bilecik) - Yapma!.. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Bakın, ben sana burada bir traktör satışının şeyini söyleyeyim: 

2002'de 13 bin civarında traktör satılmış Türkiye genelinde, 13.200 tane... 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Onu deme ya! Onu deme de başka ne dersen de İsmail Bey. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yok... 2002'de 13 bin tane. Şu anda, 2006'da satılan traktör sa

yısı 42 bin tane, 42 bin küsur... 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Elindekini peşin satıp vadeli traktör alıyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - 13 bin nere, 42 bin nere arkadaş ya! Şuna bak! Kaça katla

mış, kaça! 
AHMET IŞIK (Konya) - 8'e katlamış... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Yapma ya! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, yüzde 400*e katlamış... 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Tabii, tabii! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Eğer çiftçinin işi bozuk olsa, traktörünü satar, traktör almazlar ki! 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Hakikaten çiftçilikten anlamıyorsunuz!.. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Traktörler fabrikalarda alım-satımlarda bekler. Ama, çiftçinin 

işi iyi ki, traktör alıyor. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - İşi kötü gittiği zaman, haciz gelmesin diye satıyor, yeni 

traktör alıyor... Öğrenemediniz mi bunları! 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Faizler de ucuzlayınca, kredi faizleri düşünce, çiftçi eski trak

törlerini sattı, hep yeni traktör aldı. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Vadeli alım... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Siz nerede yaşıyorsunuz? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Hep de ufak traktörleri sattılar, büyük traktör aldılar. Eskiden 

135'lik Masseyler olurdu, arkasına iki köten takardın, akşama kadar 20 dönüm yer ya sürerdin ya 
sürmezdin. Şimdi bakıyorum, hep çift çeker traktör aldılar, büyük traktör aldı, bir günde 100 dönüm 
yere bana mısın demiyor traktörler şimdi. Klimalı traktörler çıktı, klimalı traktör alıyor çiftçi, eski
si gibi değil, rahatını düşünüyor şimdi. Biçerdöver de öyle. Biçerdöverde eskiden, çiftçi toz toprak 
oluyorum diye şey yapardı, tozdan topraktan bunalırdı biçerdöveri süren şoför arkadaşlar. Şimdi, 
klimalı biçerdöverlerin içine biniyor, Claysonlar var, 200 bin dolar veriyorlar... 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - İsmail, bak mesaj geldi. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - . . . 250 bin dolara alıyor, içine biniyor; bir günde 100 dönüm de

ğil, 200 dönüm yeri biçiyor biçerdöverler. Yani, çiftçi şimdi o kadar rahatına alıştı ki, o kadar işin 
kolayına gidiyor ki çiftçi. Çiftçi şu anda çok rahat, çok da memnun. 
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YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - İsmail, mesaj geldi, çiftçi "bizimle alay etmesin" diyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Şimdi, çiftçimizin adına değil... 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - "Bizimle alay ediyor kürsüden" diyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yaşar Bey, ben o çiftçinin içinden geliyorum, devamlı çiftçinin 

de içindeyim, her hafta da çiftçinin yanına gidiyorum. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - "Dalga geçiyor" diyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Memleketime gitmesem, çiftçi bölgesi Polatlı'ya gidiyorum. Po

latlı'da vaktimi geçiriyorum çiftçilerin arasında. 
AHMET IŞIK (Konya) - Yaşar Bey "mesajı biz göndermedik" diyorlar. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... 
Sayın Soylu, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - "Bizimle alay etmesin" diyor. 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Ben her hafta ya gidiyorum Hatay'a çiftçilerin içine ya gidiyo

rum Polatlı'ya çiftçilerin içine, çiftçilerle akşam sabah oturuyorum. Çiftçiler diyor ki "Allah razı ol
sun bu Hükümetten, ürünümüz para ediyor şu anda, devlet bize her türlü desteği de veriyor." Yani, 
aklınıza ne gelirse... "Kilo başına prim desteği veriyor, ton başına veriyor" diyor. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Mazotun 2 katı olduğunu söylüyor. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - İsmail Bey, Haymana'ya gidelim, çiftçiler ne diyor. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Size başka söylüyor, bize başka söylüyor! 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sizin çiftçiler başka dünyada mı, size başka şey söylüyor, bize 

başka şey söylüyor? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - "Pancarımıza destek veriyor Hükümetimiz" diyor. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Seçimde göreceğiz bakalım. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Pancara mı? 
İSMAİL SOYLU (Devamla) - Yani, çiftçiler şu anda hâlinden çok rahat ve memnun görünüyor. 
Ben, bu saatte daha fazla sizin vaktinizi almayayım arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyor, hayır

lı çalışmalar diliyorum. Bu Araştırma Komisyonunda çalışan arkadaşlara, emeği geçen herkese de 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Soylu. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Sayın Ali Er. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
Efendim, zamanı iyi değerlendirirsek, epey ilerledi süremiz. 
Buyurun. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Mersin) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selam
lıyorum. 

Araştırma Komisyonumuzun çalışmalarıyla ilgili yüce Meclise bilgi vermek üzere huzurlarını
za gelmiş bulunuyorum. Katkıda bulunan bütün arkadaşlara -şu saate kadar- teşekkür ediyorum. 

Bugün burada çok önemli bir konuyu görüşüyoruz. Gerçekten çok önemli. Türkiye nüfusunun 
yüzde 40'ını ilgilendiren bir konu, çiftçi kesiminin konusu. Adına başında, "yaş sebze, meyve, na
renciye, kesme çiçekçilik" diyoruz ama, Türkiye'de yaş sebze, meyveyi üretmeyen hiçbir çiftçi yok; 
buğday üreticisi de, fındık üreticisi de mutlaka yaş sebze ve meyve üretir. Onun için, bugün görüş-
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tüğümüz, Komisyonumuzun çalışma alanına giren bu mesele, çok uzun uzun tartışılması gereken, 
araştırılması gereken, ondan sonra da uygulama alanına geçilmesi gereken bir konu. Keşke Türki
ye Büyük Millet Meclisine bugün gelen araştırma konumuz bundan yıllar önce gelebilseydi de, 
araştırabilseydik de, problemleri hep beraber tespit edebilseydik de bugüne kadar olumsuzlukları 
olumlu yöne çevirebilseydik. Ama, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir gö
rüşme, üzülerek söyleyeyim ki, yapılamadı. Ben bu Meclisi tebrik ediyorum, grupları tebrik ediyo
rum. Çünkü, Türk çiftçisi adına ilk kez böyle bir geniş kapsamlı araştırma komisyonu kuruldu. 

Bu Komisyon, kuruluşunun arkasından hemen çalışmalarına, başkanlık divanını oluşturduktan 
sonra başladı. Tabii, biz iki bölüme ayırdık. Birinci bölüm Ankara'da, mahallinde, kurum, kuruluş
lar, üreticiler, odalar, özel sektör, üniversiteler, bakanlıklar, bize katkıda bulunabilecek bütün kurum 
ve kuruluşları burada evvela bir dinledik. Yani, burada bir hazırlık yaptık arkadaşlarımızla beraber. 

Bu hazırlığımız sırasında, bize katkıda bulunan kurum, kuruluşlara, odalara, üreticilere, birlik
lere, bakanlık temsilcilerine, uzman arkadaşlarımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına, Komisyonumuz adına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu çalışmayı, tabii ki sizler gibi ben de çok önemsiyorum. Benim kendim 
çiftçiyim. Benim kendim çiftçiyim derken, öyle büyük çiftçi falan değilim, tarlanın içinden gelen 
bir arkadaşınızım. Yıllarca, bu Parlamentoya gelmeden önce bu işle bilfiil uğraşan bir arkadaşını
zım. Çiftçilik çok zor, meşakkatli bir meslek. Dünyada en zor kazanç çiftçinin kazancıdır, en helal 
kazanç çiftçinin kazancıdır. Samimi söylüyorum. Çünkü, yazın sıcağında, kışın soğuğunda dışarıda 
olan ürününü korumak durumundadır, yetiştirmek durumundadır, ekmeğini kazanmak durumunda
dır. Onun için bu olay çok önemlidir. 

Şunu hemen söyleyeyim -üzülüyorum hep; bu Parlamentoda bugün değil bu, yıllardır böyle-
bu konular görüşülürken benim gönlüm, bu Parlamentoda milletvekili sayısının kalabalık olması 
idi. Üzülerek söyleyeyim ki, istediğimiz noktada değil. Bu, bütün arkadaşlar için geçerli. 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Kuliste, kuliste. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Evet, kuliste oturan arkadaşlarımız da gelse keşke burada bizleri dinleseydiler. 
Evet, Türk çiftçisi, problemsiz değil. Bugün burada bu araştırma gündeme geldiyse, demek ki 

problemler var; ama, bu problem bugünkü problem değil, bugün meydana getirilmiş problem de de
ğil. Bu problem, yılların ihmali neticesinde gelinen nokta. Ama, Türkiye'nin nüfusunun yarısına hi
tap eden bu insan topluluğunun problemine seyirci kalma hakkına da sahip değiliz artık. Bunu otu
rup tespit ettikten sonra da, mutlaka, devletimizin imkânları çerçevesinde çözüm getirerek bu prob
lemleri bitiremesek dahi, azaltmamız lazım. Yoksa, buraya çıkıp... Ben bunu çok gördüm, bu se
naryoyu bu kürsüde, bu Parlamentoda. İktidar çıktı, "ben iyi yaptım her şeyi" dedi; muhalefet çık
tı, iyi yapılanı da inkâr etti. Yani, bunların hepsi oldu burada. Bu sistem, bu âdet, bu üslup, artık, bu 
Parlamentoya yakışmıyor. 

Türk çiftçisinin problemi vardır. Bu problemler bugünkü meydana getirilmiş problemler değil
dir, uzun yılların ihmalidir. Bu ihmali, ilk kez bu Parlamento, efendim, bir komisyon kurarak araş
tırmıştır, tespit etmiştir. Bu tespitimizin üzerinde çalışma yapmamız lazım ve Türkiye'deki bu prob
lemi çözmemiz lazım. İşin doğrusudur bu. Yoksa, ben gelip "bu sene narenciye para etmedi" diye, 
sadece narenciyeyi konuşursam, efendim, diğer taraf diyelim, "bu sene diğerleri hep para etti," onu 
konuşursa, neticeye varamayız. Doğrudur, bu sene ürünün birçoğu para etmiştir, narenciye haricin
de. Bu bir doğru, bunu kimse inkâr etmiyor; ama, narenciyede sıkıntı var; bu da doğru. 

Haa, son verilen 100 dolarla -ben teşekkür ediyorum- gerçekten, elde kalan narenciye belli öl
çüde bir noktaya varmıştır; o da doğru. Ama, bunların hepsinin altında yatan, işte, bu meseleyi araş
tırdık, o araştırmanın neticesini beraber Türkiye'de uygulamamız lazım; işin doğrusu bu. Yoksa, ben 
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benim taraftan kılıç çalarsam, siz sizin taraftan kılıç çalarsanız yaptığımız işin hiçbir kıymeti harbi-
yesi kalmaz. 

Değerli arkadaşlar, biz, ilk bölümünü çalışmanın Ankara'da bitirdikten sonra, "bir de mahallin
de üretim bölgelerine gidelim, asıl bunun mutfağında beraber çalışalım" dedik arkadaşlarımızla, git
tik, yerinde incelemelerde bulunduk, vatandaşımızı dinledik, üreticiyi dinledik, onların bize anlat
tıklarını aldık, orada bire bir görüşmelerimiz oldu ve bu il sayısı, öyle tahmin ediyorum ki on civa
rında falan. İşte, Hatay'dan girdik Antalya'dan çıktık, Antalya'dan girdik Yalova'dan, Bursa'dan, 
Malatya'ya, Niğde'ye kadar bütün kesimleri dinledik. Yani, yaş sebze, meyvenin bütün türlerinin 
hangi problemleri olduğunu dinledik. Onunla da kalmadık, topraktan ihracata kadar bütün problem
leri dinledik. İhracatçıları dinledik, hatta ilaç satanları dinledik, üretenleri dinledik, tohumcuları din
ledik, fıdancıları dinledik. Çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptı bu Komisyon. Gerçekten, eğer Ko
misyon Raporu'nu okursanız, bütün problemler ve içinde çözüm önerileri yazılmıştır. Tabii, yazıl
mayla bu iş bitmez. Tabii, söylemeyle de bitmez, mutlaka uygulama alanına koymamız lazım. Bu 
uygulama alanına konması da kolay değil, onu da biliyorum. Bu, imkân meselesi, kaynak mesele
si, onu da biliyorum. Ama, bir tarafından başlamak lazım, mutlaka başlamak lazım. Hiç kimse şu
nu söyleyemez ve vicdansızlık olur: "Bu Hükümet bu çiftçi için bir şey yapmadı" demek mümkün 
değil. "Geçmiş hükümetler de bir şey yapmadı" demek mümkün değil. Ama, bu Hükümet, efendim, 
bu çiftçi için daha fazla şeyler yaptı denebilir. Açık söylüyorum bunları. Yani, benim çiftçim benim 
karşımda, ben her zaman geliyorum gidiyorum; ben her hafta sonu Mersin'deyim, her hafta sonu. 
Yirmi yıldır Mersin'deyim her hafta sonu, her hafta sonu, istisnalar hariç, bire bir görüşüyorum. 

Şimdi, arkadaşlar, tabii ki bizim problemlerimiz var. Nerede başlıyor problem? Bir: Bir kere, 
topraklarımız çok küçülmüş, küçücük işletmeler hâline gelmiş, yani, kiminin elinde 4 dönüm, 5 dö
nüm, 10 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm. Bizde en kral çiftçinin elinde, 500 dönüm bile, Adana Ova-
sı'nda zor bulursunuz. Asıl problemimiz orada başlamış, bölünmüş. Belki, birim başına, yani kilo 
başına masraf, mesela, narenciyede 100 bin lirayı geçmez ama, adamın 5 dönüm yeri var, işi kolay 
değil. Toprak bölünmüş. 

Çok acı olan bir şey de, bugüne kadar hiç kayıt sistemi tutulmamış. Yani, Türkiye'de, çiftçinin 
ne ürettiği bilgimiz dâhilinde değil. Ne kadar ürettiği bilgimiz dâhilinde değil. Hiç istatistik yok. 
Şimdi, istatistik olmayan bir ülkenin planlamasının olması mümkün mü? Planlama da yok. Hangi 
ürünü, nerede, nasıl, ne zaman yetiştireceğiz, onun planlaması da yok. İşin acı tarafı bu. Peki, ista
tistik yok, planlama yok. Ee bunun ikisi olmadığı zaman, neyi nasıl başaracaksınız? Çok acilen, 
ama çok acilen, istatistiği, planlamayı gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için, gerekli kurum ve ku
ruluşlara kaynak aktarmamız lazım, çok hızlı. Birincisi. 

Arkasından, nerede problem var başka? Tabii ki, çok üretiyoruz, bunlar doğru, ama, değerli ar
kadaşlar, ektiğimiz yer kadar, saha kadar, efendim, ona orantılı verim alamıyoruz. El, 10 dönümden, 
diyelim ki 5 ton alırken, biz 10 dönümden 500 kilo alıyoruz. Sıkıntı burada. Çok sahaya çok mas
raf, az gelir. İşte, burada, maliyetin biri yükseliyor. 

Bir başka problem: Tabii ki, girdi fiyatlarımız, birçoğu ithal olduğu için, diğer ülkelerden çok 
fazla. Orada problem yaşıyoruz. Yani, bir başka ülkeden, üretici ülkeden, biz, 1.000 metre geriden 
başlıyoruz koşuya. Düşünün 3 bin metre koşulduğunu, 1.000 metre geriden başlıyoruz. Adam, 
1.000 metre senden önden başladığı zaman, zaten hedefe sizden önce varıyor. 

İşte, bu problemlerin hepsini, hep birlikte çözmemiz lazım. Bugün yaş sebze, meyvede, naren
ciyede, kesme çiçekçilikteki problemleri burada görüşürken, hiç problem yok falan diye... Tabii ki, 
görüşüyoruz ki, problem var. Ama, hiçbirimiz şurada şunu demememiz lazım: Bu problemleri siz 
yaptınız. Hayır efendim, bu problem yılların problemi, biraz evvel söyledim. Evvela, bunu özellik
le söylüyorum, yılların problemi bu problem. 
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Peki, ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, medeni milletler ile bizimle rekabet eden ülkelerle ya
rışabilmemiz için, hiç çaremiz yok, 

1) Verimli üretim yapacağız 
2) Kaliteli üretim yapacağız. 
3) Ucuz üretim yapacağız. 
Bunları gerçekleştirmediğimiz sürece bu sene limon para etmez, yeni sene bilmem başka ürün 

para etmez, bir sene eder, bir sene etmez, çünkü istikrar sağlayamazsınız. Sürdürülebilir bir tarım, 
sürdürülebilir. Sürekli mal satabilecek bir piyasayla üretim. Yani, hem üreteceksin her mevsimde 
hem de pazarına satacaksın. Satmanın şartları rekabete bağlı. Bizim, bu konuda oturup millî bütçe
mizden tarım kesimine büyük kaynaklar aktarmamız gerekli, doğrusu bu. 

Evet, bu Hükümet millî bütçeden tarıma en fazla kaynak aktaran Hükümet olmuştur. Ben, bu 
Parlamentodayım. Bakın, ben, bunları, açıkça her şeyi konuşabilecek yüreğe sahibim, açıkça. Efen
dim, bu Hükümet, bugüne kadar yüzde 60'a, 70'e kullanılan faizleri, 50'ye kullanılan faizleri yüzde 
8'e kadar belli bölümlerde düşürmüştür, teşekkür ederiz. Biz, yani, Hükümetin hakkını yemeyece
ğiz. Efendim, birçok ekstremleri vardır, hukuki düzenlemeler yapmıştır. 

Ben, komisyonu kurup da çalışmaya başladığımız günlerde şurada gördüğüm, mesela, altı ye
di tane kanun o zaman yoktu belki. Biz bunu da yazacaktık raporun içine. Bunları çıkardık sonra, 
arkadaşlarımız biliyorlar. İşte, nedir organik tarım, toprak kanunu, şudur budur, vesaire. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Haller yasası çıkmadı hâlâ. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Yani, belli kanunlar. 
Ha, arkadaşlar teşekkür ediyoruz Hükümete, ama yeterli değil, bunları tekrar gözden geçirme

miz lazım, tekrar bunun üzerine şu raporu okuyup... Dert nedir, derdin çözümü nedir? Bu raporun 
içinde var, hepsi var. Biz, sadece böyle toplu olarak yazmadık, hem ürün bazında hem toprak hem 
ilaç hem bütün kesimleri ilgilendiren raporun içinde bire bir yazdığımız notlar var, hatta meyve 
meyve girdik mümkün olduğu kadar, hatta sebze sebze girdik; nedir, hangi sebzenin, hangi meyve
nin hangi derdi var. Bunların hepsini girdik, bunun içinde var. 

Benim ricam şu: Bu rapor okunsun, okunmakla kalmasın, bu rapor okunduktan sonra hemen 
başlamamız gereken yerden hep beraber başlayalım, bir ucundan tutalım. Biz şunu söylemiyoruz: 
Hemen bunu halledelim. Öyle bir varlığın, bütçenin, kaynağın olmadığını hepimiz biliyoruz, ama 
bir ucundan başlayalım. Bugünkü konuşmamız, yüce Meclisin bugünkü tartışması başlangıç olsun. 
Bütün samimiyetimle söylüyorum ki, bugünkü konuşma, bugünkü araştırma, yüce Meclisin bugün
kü toplantısındaki bu konuşmalar, bu işin başlangıcı olursa, takvimi olursa, Türk çiftçisi, bu yüce 
Mecliste olanları, bu araştırma önergesini verenleri, bunun görüşülmesi için destek olanları, araştır
ma komisyonunda görev alıp çalışanları, velhasılıkelam, iktidarıyla muhalefetiyle buradaki insan
ları baş tacı edecektir, tarih baş tacı edecektir. Ben, Türk çiftçisi adına, bunu, burada ifade ediyo
rum. Çok önemlidir bu çalışma. Teşekkür ediyorum gerçekten. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, peki... Ben bu raporun içeriğine çok fazla girmeyeceğim, çünkü, gi
rersek çok uzun bir rapor. Bu dertler yazıldıktan sonra, bizim neler -hızlı şekilde geçiyorum- yap
mamız gerekli. 

Sayın Başkanın müsamahasına birazcık sığınacağım. Sayın Başkanım, çünkü, çok önemli bir 
kesimin konusunu görüşüyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Er, herkes yoruldu, siz yine, en özet bir şekilde bu işi halledin. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Evet... Yorulmasınlar. Türk çiftçisi, çünkü, şu anda, televizyonlarının başın-
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da bizi seyrediyor. Bakın, inanın, samimi söylüyorum, bugün, bu işle ilgisi olan Türk çiftçisinin en 
az yüzde 70'i, 80'i televizyonun başında, işi olmayan, şu an, çünkü, bu iş çok önemli. 

Değerli arkadaşlar, bizim, tabii ki, üretimden ihracata kadar problemlerimiz var, işimiz kolay 
değil, biliyorum. Rekabet etmemizin zorluklarını biliyorum, pazarların durumlarını biliyorum, hat
ta, Avrupa Birliğinin oluşmasıyla birlikte, Avrupa'daki pazarlarımızın daraldığını biliyorum. Ben 
geçen hafta Romanya'daydım. Tebrik ediyorum Romanya'daki Türk insanını, gerçekten tebrik edi
yorum. Romanya hâline vardım, iki buçuk hal, tamamen Türk insanının elinde, orada çalışıyorlar, 
ama, bize şunu söylediler, dediler ki: "Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi üye ülkelerden almak için 
zorlanıyoruz, zorluyorlar oraları, dikkatli olun, ona göre Türkiye'de çareler üretin." Bunun çaresi 
buradan başlıyor, bizim rapordan değerli arkadaşlar. 

Peki, biz ne yapacağız? Benim, özellikle bu Hükümetten, özellikle ricam, Türk çiftçisi adına... 
Komisyon Başkanı olarak, Komisyonumuzun raporlarını biz teslim ettik, efendim, bu Komisyonu, 
çalışmalarımızı bitirdik, yerinde inceledik, insanlarımızla bölüştük ve bugün, bu Hükümete, Türki
ye Büyük Millet Meclisine ve yetkili yerlere gönderdik. Bir kere, hızlı şekilde, değerli arkadaşlar, 
birincisi, ihracata destek vereceksek, bu hangi üründe olursa olsun, bir kere zamanında, hiç takıntı 
olmadan vermemiz lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - İki yıldır... Arkadaşlar, ben uzun yıllardır buradayım, hep özellikle, narenciye 
ve sebze ihracatına verilen teşviki her gün kovalarım. Çünkü kendim çiftçi olduğum için, onun ba
şında dinelirim her yıl. Belki sizlerin bilgisi olmayabilir, eski arkadaşlarımız bilirler. İki yıldan bu 
tarafa, az veya çok, ilk kez, ağustosta bu Hükümet teşvik verdi. Teşekkür ediyorum. Bak bunu ar
kadaşlarımızın hepsi... Daha önce eylülde, ekimde verilirdi, kasımda verilirdi, ilk kez ağustosta ve
rildi iki yıldır. Haa belki, şu kadar verilsin dedik, o kadar olmadı ama, belli ölçüde, ağustosta veril
di. Ben diyorum ki, ürüne zamanında teşvik verelim. Yani ağustosta vereceksek verelim, tamam; 
eylüle, ekime, kasıma bırakmayalım, zamanında verelim. Birincisi bu. 

İkincisi, biz vereceğimiz teşviki tek elde toplayalım, Tarım Bakanlığında toplayalım. Para-Kre-
di Kurulu, Ahmet bakan, Mehmet bakan, o imzalamadı, öteki imzaladı derken üç ay geçer, bir ay 
geçer, iki ay... Toplayalım Tarım Bakanlığında. Hatta, efendim, yok bitki analizini Tarım Bakanlığı 
yapar, haller Sanayi Bakanlığının... Ne işi var Sanayi Bakanlığında bunların? Hal... Tarım... Hangi 
iş ise Tarım Bakanlığına verin, Tarım Bakanı yapsın, tek elden çıksın. Birincisi bu. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Doğru... 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - İki: Tarımsal girdilerin hepsinin KDV'si ekonomik olarak mümkünse sıfır-
lanmalı, mümkün değilse azaltılmalı. Değerli arkadaşlar, tarımı kurtarırsak Türkiye'yi kurtarırız. 
Sayın Başbakanımızın bir sözüne hayran olmuşumdur: "Tarım problemi çözülmeden Türkiye'nin 
problemi çözülmez." Doğru. Yani, tarımın problemini çözmeden Türkiye'nin problemini çözemez
siniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(10/81, 234, 286 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Tarıma aktardığınız kaynakları, eğer, farklı bir tarafından tutar da kurtarırsa
nız, işte o zaman Türkiye'yi kurtarırsınız. Evet, tarımsal girdilerin KDV'leri ya sıfır ya mümkün ol
duğu kadar aşağı çekilmeli. Evet, SSK ve stopaj girdileri aşağı çekilmeli. Yerli tohum ve fidan üre
timine önem verilmeli, desteklenmeli. Sulu tarıma kaynak aktarılmalı ki, çok verim alabilelim, ka
liteli verimimiz olsun. İhracata yönelik nakliye girdileri sübvanse edilmeli, desteklenmeli. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Kim yapacak bunları Ali Bey? Yani, kime söylüyorsunuz bunları? 
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(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMSİYONU BAŞKANI 
ALİ ER (Devamla) - Gümrük çıkışlarında işlemler bekletilmeden yapılmalı, çünkü, yaş meyvenin, 
sebzenin gümrükte bekletilmesi zarar verir. İhracat maliyetlerini etkileyen liman ücretleri düşürül
meli. 

Biz rapor hazırladık, bu Hükümete raporu da sunduk. Merak etmeyin, inşallah yapacaklar. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Rapor çok güzel ağabey de... 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Yani, arkadaşlar, hep beraber yapacağız bunu. Merak etmeyin. AK Parti İkti
darı da bunu yapacak, ben, zaten yapmayacak olsa, burada olmazdım, açık söyleyeyim. Beni konuş
turmayın. Ben, AK Parti İktidarı yapacak diye onların yanına geldim, onlarla beraber AK Partiyi 
kurdum. Yapmayın kurban olurum. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Beş yıldır yapmıyorlar. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Yapmazlarsa ayrılacak mısın? 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - İlaç ve gübre kullanımında destek verilmeli. Veriliyor şu an, biraz daha fazla 
verilmeli. İyi tarım uygulamaları desteklenmeli. Analiz laboratuvarları gereken yerde yeterli dere
cede kurulmalı. Daha düşük faizli daha uzun vadeli, çiftçiye kredi verilmeli. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Tohum... 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Tohum da aynı. Tohum, fidan, bunların hepsine destek verilmeli, hatta, kendi
miz üretmeliyiz. Evet. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Tohumculuk Yasası gibi değil. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - İç tüketim özendirilmeli. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Bakan ne diyor acaba bu işe? 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Dinlerseniz arkadaşlar. Dinlerseniz... 
İç tüketim özendirilmeli. Özellikle narenciyeyle ilgili tüketimde Türkiye'de zafiyet var. Özel

likle narenciyede var, ben, bunu biliyorum. Birçok yer narenciyeyi tanımıyor. Devlet bu konuda ön
cülük yapmalı. Diyelim Millî Eğitim Bakanlığında, askerde, tabldotu olan her yerde bu konu teşvik 
edilmeli. 

Buradan sesleniyorum değerli vatandaşlarımıza, özellikle de rica ediyorum. Meşrubat almıyor 
muyuz evlerimize? Alıyoruz. Peki, ben soruyorum buradan: Portakal, limon, greyfurt, mandalina 
meşrubattan zararlı mı? Daha da faydalı. Lütfen bunu tüketsinler, daha da ucuz. Kendi ürünümüz, 
daha önemlisi de o. 

Ulusal ve yerel televizyonlar, yaş sebze, meyve, narenciye, kesme çiçekle ilgili konularda, 
mutlaka ve mutlaka belli saatlerde belli programlan yapmalılar, bunun da hukuki düzenlemesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmalı. 

Evet, özellikle ağaç grubunda, hangi grup olursa olsun eğer ürün değiştireceksek, bu değişim 
uzun vadeli olduğu için, devlet, buna, hem yetiştirme hem geçim desteği vermeli belli bir süre. Evet, 
bunun için de millî kaynakları... 

BAŞKAN - Sayın Er, son cümlelerinizi rica ediyorum. Gereğinden fazla size imkân tanıdım. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Üretici birlikleri güçlendirilmeli. Ürünlerin bozulmadan ihraç noktasına vara-
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bilmesi için terminaller oluşturulmalı, efendim, soğuk taşıyıcılar zinciri oluşturulmalı, bu üretim 
bölgesinden ihracat noktasına kadar bunları gerçekleştirmeliyiz. 

Belediyeler Hal Yasası'ndan dolayı üreticiyi gerçekten sıkmaktadır. Bunun hukuki düzenleme
sini yapmamız lazım arkadaşlar. Ankara Belediyesi, Ankara'ya giren malı kontrol etmeli. İstanbul'a 
giden malı, Gölbaşı'nda durup da "Niye İstanbul'a gidiyorsun, ne götürüyorsun?" değil, Ankara'ya 
gireni kontrol etmeli. Hal Yasası düzenlenmeli yeniden. Yeniden Hal Yasası düzenlenmeli ve bele
diyeler bu işe katkıda bulunmalı. Gerekiyorsa belediye destek vermeli; köşe başlarında, özellikle, 
narenciye konusunda vatandaşın ulaşabileceği yerde, içebileceği yerde sıkma makineleri kurmalı 
geçici bir süre de olsa vatandaşa hizmet vermek için. 

BAŞKAN - Sayın Er, artık, bu teferruatları toplayalım. Raporumuzda bunlar var. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bitireceğim. 
Şimdi, bir başka konu; ben, Hükümete teşekkür ediyorum bu Türk çiftçisinin, efendim enerji 

konusunda, Ziraat Bankası konusunda düzenlemelerinden dolayı. Ama, hâlâ daha problem çözül
müş değil. Tekrar, yeniden bir yapılanma borçlar konusunda mutlaka gerçekleştirilmeli. Kesme çi
çekçilerin de problemleri var. Özellikle, tabii, raporumun içinde yazdık ama, kesme çiçekçilerin 
bizden bir ricası var. 

BAŞKAN - Sayın Er, konuşmanızı kesmek zorunda kalacağım efendim. 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım, son sözlerimi söylüyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bitmiyor. Bu saatte çok aştınız. Lütfen... 
(10/81, 234, 286) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ER (Devamla) - Son sözlerimi söylüyorum. 
Özellikle, borçlarının yeniden yapılandırılmasını özellikle rica ediyorlar. Bunu da, benden bu 

kürsüden söylememi özellikle istediler. 
Ben, bu raporla ilgili efendim, hazırlığımızda çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bunun, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde hukuki, Hükümetimiz tarafından destek, kaynak desteği konusun
da desteklenmesini rica ediyorum. 

Bu raporun, Türkiye'mize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum, yüce heyetinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Er. 
Şahsı adına söz isteyen Osmaniye Milletvekili Sayın Mehmet Sarı. 
Sayın Sarı, lütfen, sürenize riayet edin. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET SARI (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaş sebze, meyve, kesme 

çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak, alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Raporu hakkında şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cennet vatan Türkiye'miz, narenciye, yaş meyve sebze 
üretimi imkânları, Allah'ın dünyada çok ender millete verdiği, ülkelere bahşettiği coğrafi şartları ve 
dört mevsim üretimi yapılan ürünlerin çeşitliliği ve zenginliği açısından oldukça geniş imkânlara 
sahiptir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik şartlar ve birçok meyve ve sebze türünün gen merkezi ol
ması hesabıyla, yaş meyve ve sebze üretim potansiyeli açısından dünyanın en önemli ülkelerinden 
birisiyiz. Ülkemizde toplam 27 milyon hektarlık tarım alanının yüzde 10'unda meyvecilik ve bağ-
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cılık, yüzde 3'ünde ise sebzecilik faaliyeti yürütülmektedir. Üretimimiz yaklaşık 42 milyon ton ci
varındadır, ancak, ülkemizde tarım sektöründe sağlıklı bir kayıt sisteminin olmayışı, hangi üründen 
ne miktarda, hangi bölgemizde hangi ürünün ekiminin yapıldığını, hangi bölgede ne kadar ürün el
de edildiğini net olarak bilmemekteyiz. İklim koşulları, tarımda kullanılan üretim teknikleri yıllara 
göre değişmekle birlikte, elde edilen 42 milyon ton yaş meyve ve sebzenin yaklaşık 16 milyon to
nu meyve, 26 milyon tonu sebze olarak gerçekleşmektedir. Bunun da sadece 1,8 milyon tonu ihraç 
edilebilmekte, bunların içinde de en fazla ihraç geliri turunçgillerden sağlanmaktadır. 

Yaş meyve sebze ve turunçgillerin üretiminde, pazarlama aşamasına kadar geçen bu süreçler
de, İspanya ve İtalya gibi ihracatta söz sahibi ülkelerle bir kıyaslama yapıldığı zaman bazı eksiklik
lerimiz olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisinin, sektörde arzu edilen kali
tede ve miktarda üretimin sağlanamamasıdır. Yıllar itibarıyla ülkemizde üretilen meyve miktarları
na baktığımız zaman artışlar gözlenmektedir. 2000 yılında 12 milyon 379 bin ton iken, 2005 yılın
da 15 milyon 873 ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya meyve üretimi verileri incelendiği zaman 87 
milyon tonla Çin birinci sırada yer alırken, Türkiye 15,8 milyon tonla on birinci sırada yer almak
tadır. Dünya meyve ve ihracatına baktığımız zaman, miktar ve değer bakımından muz, narenciye, 
elma ve üzüm önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda giderek önem kazanan kiraz ihracatı ise dik
kat çekmektedir. 2004 yılı dünya kiraz ihracatında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden son
ra en fazla kiraz ihraç eden ikinci ülke olmuştur. Ülkemizde üretilen yaş meyve, sebze dış ticaret 
hacminde miktar ve değer olarak sürekli bir artış göstermektedir. Toplam meyve ihracatımız, 2005 
yılında, 2004 yılına göre yüzde 22 artmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, meyve ihracatını değer bakımından en fazla Al
manya ve Rusya'ya yapmaktadır. Avrupa Birliği ülkesi üyeler içinde Almanya'yı İngiltere ve Hol
landa izlemektedir. Son yıllarda Romanya ve Ukrayna'ya yapılan meyve ihracatımızda çok önemli 
artışlar gözlenmiştir. Narenciye üretimimizde yıllara göre nasıl gelişme gösterdiğine baktığımız za
man, toplam üretimimiz 2001 yılında 2 milyon 478 bin ton iken 2005'te 2 milyon 933 ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanımıza, değerli komisyonda gö
rev alan milletvekillerimize, uzman arkadaşlarımıza, her sektörden bize destek verenlere çok teşek
kür ediyorum. Ayrıca, bizi coşkuyla karşılayan çiftçilerimize, üretici birliklerimize, ihracatçılarımı
za, ilaççılanmıza; tarım sektörünün her biriminde görev alan, ilgilenen, emeği geçen tüm arkadaş
larımıza teşekkür ediyorum. 

Konuşulması gereken birçok konuları benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız uzun uzun di
le getirdiler. Onun için, ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Ancak, AK Parti İktidarı döneminde 
çiftçilerimizin sorunları çözülme yoluna girmiştir. Çiftçilerimizin sorunlarının çözümü için Tarım 
ve Köyişleri Bakanımız gerekli hassasiyeti göstermiş, Meclisimizden çıkarılması gereken yasaların 
büyük bir bölümünü çıkartmıştır. Bunun için, Sayın Bakanımıza, üreticilerimiz ve çiftçilerimiz adı
na teşekkür ediyorum. 

Tarımla ilgili çıkarılan yasaları başlıklar hâlinde sıralayacak olursak: Tarım Sigorta Kanunu, 
Tarım Kanunu, Organik Tarım Kanunu, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, Toprak Koruma ve Ara
zi Kullanımı Kanunu, Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Kanunu, Mera Kanunu ve 
bu kanunlar devam edecektir. 

AK Parti İktidarı döneminde hayvancılıkla, tarımla uğraşan çiftçilerimize ve üreticilerimize 
çok sayıda ürün desteği, gübre desteği, mazot desteği, doğrudan gelir desteği, prim desteği gibi des
tekler verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, konumuzda olmayan, ancak, seçim bölgem Osmaniye'de yetişen yer fıs
tığıyla ilgili de birkaç kelime etmek istiyorum. Yer fıstığı denince Osmaniye, Osmaniye denince de 
yer fıstığı akla gelmektedir. Âdeta yer fıstığıyla Osmaniye özdeşleşmiştir. Yer fıstığı, tohumlarında 
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yüzde 45-60 oranında yağ, yüzde 20-30 oranında protein, yüzde 18 oranında karbonhidrat ve vita
minler, madensel maddeler içermektedir. Özellikle yağ sanayisi ve çerez yapımı başta olmak üzere, 
sapı kuru ot ve kabuğu da çeşitli şekillerde değerlendirilen değerli bir bitkidir. Yer fıstığı yağı, Mı
sır'da, Sudan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmektedir. Bugün ise Osmaniye'de kurulan bir 
tesiste de yer fıstığı yağı üretiliyor. Bu nedenle, yer fıstığının da yağlı tohumlar sınıfına alınarak 
desteklenmesi, hem ülke ekonomisine hem yöre halkına faydalı olacak hem de yer fıstığı kayıt al
tına alınmış olacaktır. Tüm Osmaniye halkı adına bu talebimi Sayın Bakanıma iletiyor, en kısa za
manda mutlu haber almayı bekliyorum. Tarımda bugünümüz dünden iyi, yarınımızın da bugünden 
daha iyi olacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, çalışmalarımızın tarım sektörünün sorunlarının çözümüne olumlu 
katkı sağlaması dilek ve temennisiyle tüm çiftçilerimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın San. 
Hükümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Mehdi Eker, buyurun efendim. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; narenciye, yaş meyve, sebze ve kesme çiçek sektörünün sorunlarıy
la ilgili yapılan araştırma sonucunda hazırlanan raporla ilgili olarak Hükümet adına söz almış bulu
nuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarım sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan yaş 
meyve, sebze ve narenciye, bizim ülkemiz açısından da tarım sektörümüz içerisinde de kuşkusuz 
önemli bir yere sahiptir. 

Bildiğiniz gibi, dünya 880 milyon ton kadar sebze ve 510 milyon ton kadar da meyve üretmek
te ve bu meyve ve sebze üretiminin 100 milyar dolar civarında yıllık olarak ticareti yapılmaktadır. 
Ülkemizde de tarım alanlarımızın yüzde 10'unda meyvecilik ve bağcılık, yüzde 3'ünde de sebzeci
lik yapılmaktadır. Yıllık yaş meyve ve sebze üretimimiz, 2006 yılı rakamlarına göre, 41 milyon ton 
civarındadır. Türkiye, bu düzeydeki üretimle, dünya üretiminde önemli bir paya sahiptir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, ürettiği sebze ve meyve ile aynı zamanda, bu 
ürünlerin ihracatında da önemli bir paya sahiptir. 2002 yılında, Türkiye, 1 milyon 590 bin ton mik
tar ve 533 milyon dolar değerinde bir meyve-sebze ihracatı yapmıştır. 2006 yılında ise bu rakam, 
meyve-sebzede, yaş meyve-sebzede 2 milyon 392 bin ton olmuştur; yani, 1,5 milyon ton, 2 milyon 
400 bin ton miktarına ulaşmış, değer olarak da 1,8 milyar dolara çıkmıştır. Ancak, toplam üretimin 
sadece 2,4 milyon tonunun ihraç edilmesini iyi analiz etmemiz gerekiyor; çünkü, bunun, aslında, 
potansiyelimiz olmadığını biliyoruz ve bu üretimi ve ihracatı artırmak, dünya pazarlarında daha iyi 
bir paya sahip olmak, bunun için gerekli çalışmaları yapmak, bu nedenle de dış pazar taleplerine uy
gun çeşit geliştirmek; paketleme, ambalajlama, soğuk taşıma zincirindeki eksiklikleri ve markalaş-
madaki sıkıntıları gidermek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu amaçla da, Bakanlık olarak 
yoğun çalışmalar yapıyoruz. Neler yaptığımızdan, biraz sonra sizlere bahsedeceğim. Kısacası, üre
timden tüketime, işlemeden ihracata, özel sektörden kamu sektörüne kadar bu alanda, hepimize 
önemli görevler düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yaş sebze ve narenciyeyle ilgili bir miktar ben detay 
bilgi sunmak istiyorum. Yıllara göre Türkiye yaş sebze üretim miktarı 22 ile 27 milyon ton arasın
da değişmektedir. 2002 yılında 22 milyon ton olan üretim, 2006 yılında 27 milyon tona çıkmıştır; 
ihracat miktarı da 550-600 bin ton civarındayken, bu, 2006 yılı içerisinde çok daha yüksek bir nok
taya ulaşmıştır. Bunun içerisinde, gerek domates -ki, toplam ihracatımızın, sebze ihracatımızın yüz
de 45'ini oluşturuyor- gerekse bunun arkasından gelen biber, salatalık ve kuru soğan önemli bir ye
re, paya sahiptir. 
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Narenciyeye geldiğimiz zaman: Türkiye'de, son yirmi yıldan beri hızlı bir gelişme göstererek ge
niş bir alana yayılan narenciye üretimi, 2005 yılında dünyadaki yaş meyve-sebze üretiminin yaklaşık 
beşte 1 'inde üretilmektedir, beşte 1 düzeyindedir. Türkiye'de, bu alanda, son üç yılda yaş meyve-seb
ze ihracatının yansı narenciyeden karşılanıyor. Bu da, bizim için bunun önemini göstermektedir. 

Türkiye'de yıllara göre toplam narenciye üretimi: 2002 yılında 2 milyon 400 bin ton iken, bu, 
2005 yılında 3 milyon tona yaklaşmıştır. Keza, üretim alanı 104 bin hektardan 111 bin hektara, ağaç 
sayısı 29 milyondan 32 milyona ve ağaç başına verim de 84 kilogramdan 93 kilograma çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yıllara göre narenciye ihracat miktar ve değeri ise şu şe
kildedir: Toplam narenciye, 2002 yılında, miktar olarak 811 bin ton, meyve ihracatımız 1 milyon 
ton; 2006 yılında narenciye ihracatımız, miktar olarak 1 milyon 13 bin ton ve değer olarak 453 mil
yon dolardır. Yine, toplam meyve ihracatımız, 2006 yılında 1 milyon 354 bin tona çıkmış ve değer 
olarak da 753 milyon doları bulmuştur. 

Kesme çiçek ise 1940'lı yıllarda başlayan bir sektördür. Daha çok, Akdeniz, Ege ve Marmara 
Bölgelerimizde yoğunlaşan kesme çiçek üretiminin geliştirilmesi ülke gelirimizin artırılmasına 
önemli bir katkı sağlayacaktır, bu alanda büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Ülkemizde, toplam 
olarak 10 250 dekar alanda kesme çiçek üretimi yapılmakta; 2004 yılında 1 milyar 401 milyon adet 
süs bitkisi üretilmiş, bunun, 1 milyar 392 milyon adedi kesme çiçek, 8 milyon adedi de iç ve dış 
mekan süs bitkileridir. Yıllara göre kesme çiçek ihracatımız ise 2002 yılında 177 milyon adet iken 
-ki bunun değeri 11 milyon dolardır- 2006 yılında 310 milyon adet ihracat ve 40,3 milyon dolar ise 
bunun değeridir. 

Yaş meyve, sebze, narenciye ve kesme çiçek sektöründeki sorunları da ben kısa başlıklar hâlin
de sizlere arz etmek istiyorum: 

Bunların başında, Türkiye'de, biraz önce değerli konuşmacıların ve Komisyon Başkanının da 
ifade ettiği gibi, öncelikle, üretimin küçük ve dağınık birimlerde yapılması bizim en önemli soru
numuzdur. 

İkinci husus olarak, nakliyede soğuk zincirin yetersiz olması, serbest piyasa şartlarının istenen 
seviyede gelişmemesi, iç ve dış pazar isteklerine uygun çeşitlerin istenilen kalite, zaman ve miktar
da temin edilememesi, sanayinin ihtiyacına dönük çeşit üretiminin yetersiz olması, sertifikalı fidan 
ve tohumluk kullanımının istenilen seviyede olmaması, markalaşmada eksikliklerin bulunması ve 
sözleşmeli üretim modelinin yeterince gelişmemiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, bizler de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak, bu 
saydığım sorunlara dönük olarak, bu sorunların çözülmesi yönünde, kuşkusuz, birtakım çalışmalar 
yaptık ve ben, şimdi de sizlere, çok kısa olarak, bu alanda yaptığımız çalışmalardan söz etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meyve ve sebze sektöründe mevcut politikaların gelişti
rilmesi, üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının etkin bir rol alması ve 
sorunların bir bütünlük içerisinde çözülebilmesi amacıyla, Tarım Kanunu çerçevesinde, "ulusal tu-
runçgil, fındık, zeytin ve zeytinyağı ürün konseyleri yönetmeliği" hazırlanmış ve yayımlanma aşa
masına gelmiş bulunmaktadır. 

Keza, turunçgillerde, "ihracata yönelik çeşit geliştirme, değiştirme projesi" başlatılmıştır. Aynı 
şekilde, 2005 yılından itibaren, sertifikalı fidan ile bahçe tesisi destekleme kapsamına alınmıştır. Bu 
kapsamda, virüsten ari meyve fidanı kullanarak bahçe tesis eden üreticilerimize, dekar başına 300 
YTL; turunçgil, zeytin, ceviz, badem ve kivi türleri ile bahçe tesis eden üreticilere 250 YTL dekar 
başına; diğer meyve türlerine ve bağ tesis edenlere de dekar başına 200 YTL ödenmektedir teşvik 
olarak; ki, biz, bu rakamları belirlerken, bunların maliyetlerini, gerek fidan maliyetini gerek çukur 
kazma maliyeti ve diğer maliyetlerinin tamamını hesapladık ve bu miktarlar buna göre belirlendi. 
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Keza, sertifikalı fidan üretiminin artırılması ve sertifikalı fidanlarla bahçe kurulması, iyi tarım 
uygulamaları ve organik tarım uygulamalarında, teşvik amacıyla üreticilerimize düşük faizli işlet
me ve yatırım kredisi kullandırılmaktadır. Bu da cari faiz oranından yüzde 50 ve yüzde 60 indirim
li bir faiz oranı demektir. 

2002-2003 döneminde, ülkemizde, toplam 8,9 milyon adet meyve, asma fidanı üretimi yapılır
ken, biraz önce saydığım destekler sebebiyle, hayata geçirdiğimiz teşvikler ve destekler sebebiyle, 
fidan üretimimiz, 29 milyonu sertifikalı olmak üzere 46 milyona ulaşmıştır. Yani, 8,9 milyon adet 
fidan üretirken, biz, bugün, 46 milyon fidan üretiyoruz birkaç yıl içerisinde. 

Tabii, biraz önce, değerli milletvekilleri, burada söz aldıklarında, işte, çiftçilerin sorunlarından, 
desteklerin yetersizliğinden vesaire bahsettiler ve hiç bunların desteklenmediğinden söz edildi. Ta
bii, biz, destekleri her fırsatta söylüyoruz. Mesela toplam tarım desteğini 2,1 milyar YTL'den 
2002'de, 2007 yılında 5,3 milyar YTL'ye çıkardığımızı her seferinde söylüyoruz ve bu paralelde, 
yani toplamdaki bu artışla birlikte, tabii bütün ürünler bundan bir şekilde istifade ediyor. Amacımız 
da burada, verimliliği artırmak, kaliteli ve standardı olan ürünü yaymak, bunu geliştirmek, böylece 
de hem içeride ürünün daha iyi para etmesine hem dışarıda daha iyi bir pazar bulmasına imkân sağ
lamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaş meyve ve sebzede verdiğimiz destek, alan bazında, 
dekara 10 YTL doğrudan gelir desteği, 1,8 YTL dekar başına mazot desteği ve 1,43 YTL de dekar 
başına kimyevi gübre desteği olmak üzere, toplam 13,23 YTL dekar başına destektir. Bu, her türlü 
meyve-sebzeyi üreten üreticimizin alabildiği bir destektir. 

Keza, örtü altı yetiştiriciliğinde 500 metre karenin üzerindeki seraların kayıt altına alınması, 
üretimin planlanması, geliştirilmesi ve gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli ürünün tüketiciye 
ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Sera alanlarımızın yüzde 45'i kayıt al
tına alınmıştır. Yaş meyve, sebze ve seralardaki çiçekler dâhil, bizim başlattığımız bir uygulamay
la, Türkiye, modern bir risk yönetim aracına kavuşmuştur, yani tarımsal sigorta sistemine kavuş
muştur. Buralarda sigorta yaptırıldığı takdirde, üreticilerimizin sigorta poliçe bedelinin yüzde 50'si-
ni, biz, hibe olarak karşılamaktayız. Bu da önemli ve çok büyük bir destektir. 

Yine, yaş meyve-sebze ve narenciye anlamında söylüyorum, biraz önce burada ifade edildi, iş
te, bazı arkadaşlarımız yetersiz gördü, bazıları zamansız buldu; ama, ton başına 100 dolar ihracat 
desteği verdiğimizi de burada, yine, bütün ilgililer, bütün üreticiler ve çiftçiler bunu biliyor. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - İki aydan beri Sayın Bakan, iki ay verdiniz, ürün bittikten sonra. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Köy bazlı ve kır

sal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programlan kapsamında, işleme, paketleme, ambalajla
ma ve modern sulama teknikleriyle, minimum toprak işlemeli tarımda kullanılan makineler, soğuk 
taşıma zinciri, kullanılan alet ekipmanlara, yem bitkilerinde balyalama makinelerineyse yüzde 50 
hibe desteği verilmektedir. Bu da, yine, hem modern bir üretim gerçekleştirmek hem teknoloji kul
lanmak hem daha ekonomik bir faaliyet yapmayı kolaylaştırmak amacıyla verdiğimiz, başlattığımız 
bir destektir ve 2006 yılı içerisinde, Türkiye'de, yatınm tutarı 334 milyon YTL olan 1.256 proje, bu 
kapsamda, hibe olarak, yüzde 50 hibeyle desteklenmiştir. Genel bütçeden de tarımsal kalkınma ko
operatifleri aracılığı ile de yüzde 5 gibi düşük bir faizle yatınm ve işletme desteği verilmektedir. 

Yine, örgütlenmeyi temin ve kolaylaştırmak bakımından, Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesin
de, bu alanla ilgili 123 adet üretici birliği kurulmuştur. 

Yine, sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat ça
lışmaları başlatılmış, sözleşmeli tarım yönetmeliği çalışması son aşamaya gelmiştir. 

Sektörün AB'ye uyumu konusunda, bilgilendirme amacıyla çalışmalar yapılmakta; Kasım 
2006'da, Antalya'da, Hollanda Hükümeti iş birliğiyle, "Bitkisel Üretim ve Sektörün AB'ye Uyumu" 
konulu uluslararası bir seminer düzenlenmiştir. 
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Bütün bunların yanında, ihracatın geliştirilmesine yönelik, dış pazar merkezli tür ve çeşitler ile 
geniş bir sezon içinde yetiştiricilik yapılması, verim ve kalitenin artırılması, üretimde izlenebilirli
ğin sağlanması için, araştırma-geliştirme, çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerine hız verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; narenciyedeki temel sorunlarımızdan bir tanesi şudur: 
Biz, 3 milyon ton kadar narenciye üretiyoruz ve bunun, işte, geçtiğimiz yıl 1 milyon tonunu dünya
ya sattık. Diğerini satamayışımızın sebebi şudur: Bir tanesi, dünya pazarlarının talebi doğrultusun
da yeteri kadar fazla çeşide sahip olmamamızdır, birincisi budur. İkincisi ise şudur: Bizde, yani, üre
ticilerimizin, fiyat konusunda özellikle arzın fazla olduğu dönemlerde -ki, bütün tanm ürünleri için 
bu böyle, ama, özellikle narenciyede- bizdeki narenciyenin hasat dönemi çok kısadır. Bir-bir buçuk 
ay içerisinde, biz, 3 milyon ton narenciyeyi pazara döküyoruz ve yeteri kadar soğuk hava deposu 
yoksa, yeteri kadar dış bağlantı yoksa, yeteri kadar çeşit yoksa, birbirinin aynısı olan çeşitler aynı 
dönemde, aynı anda pazara geliyor. 

Bakın, İspanya'dan size bir örnek vereceğim. Bu alanda bizim için rakip bir ülkedir. İspanya, 
daha önceden yaptığı çeşit geliştirme faaliyetleriyle hasat sezonunu, narenciyede, ortalama altı aya 
yaymıştır; yani, ta ekimden başlayıp mayısa kadar süren bir süre içerisinde, geniş bir zaman dilimi 
içerisinde narenciye hasadı yapılmaktadır. Önce erkenci çeşidi, sonra biraz daha normal zamanda 
üretilen, sonra daha geççi çeşit olmak üzere mayıs ayına kadar pazarın talebine göre, ihtiyacına gö
re bu çeşitleri peyderpey piyasaya sürmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkanım, 

bitiriyorum. 
Şimdi, biz de, biraz önce söylediğim "Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi" adı altında, 

her yıl, bu şekilde yüzde 20 değiştirmek suretiyle, belli bir süre sonunda, Türkiye'deki narenciye çe
şitlerinin dünya pazarlarının talebine uygun hâle getirilmesini temin etmek durumundayız ve biraz 
önce söylediğim 250 YTL veya virüsten ariyse 300 YTL destek bunun için yapılmaktadır. İşte, esas 
dönüşüm budur, esas değişim budur ve biz, bunu, başardığımız zaman, başardığımız gün Türkiye'de 
narenciyeyle ilgili sorun çözülmüş olacaktır. 

Sadece narenciyede değil, bakın, elmada 2-2,5 milyon ton bizim üretimimiz var ve 30 bin ton 
kadar ihraç edebiliyoruz. Benzeri sorun elmada var, aynı şekilde. İşte, hem Kırsal Kalkınma Yatı
rımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında bunların, o soğuk hava depolarının, biraz önce saydı
ğım işleme, paketleme, ambalajlama tesislerinin yapılması hem de yeni meyve bahçelerinin uygun 
çeşitlerle yeniden tesis edilmesi, bu elma konusunda da bizi aynı sonuca götürecektir. Eğer, bu ça
lışma bundan on beş sene önce yapılsaydı, bundan yirmi sene önce başlatılmış olsaydı, biz, bugün, 
bu sorunları değil, başka şeyleri konuşuyor olacaktık. 

Dolayısıyla, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Hükümet olarak, Türk çiftçisinin temel 
sorunlarına neşter vurduk; ilgili sekiz tane çok temel kanun çıkardık; uygulamalarımızla da gerçek
te geleceğe dönük, gerçekte pazara dönük bir üretim amacıyla daha profesyonel, daha yüksek bir 
bilgi ve teknoloji kullanılan bir ekonomik faaliyet olarak yapılan bir tarımsal üretimi gaye edindik, 
amaç edindik. Çalışmalarımız bunun için, desteklerimiz bunun için. Destek miktarlarını artırdık, 
ama bunları daha rasyonel, verime, verimliliğe dönük olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan 
sonra da bu çalışmalar devam edecek. 

Şimdi, tanm sektöründe çalışanlar, dünyanın her yerinde, diğer sektörde çalışanlara göre daha 
az para alırlar. Bu, tarımın ve tarımla uğraşanların kaderidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu 
böyledir, Avrupa Birliğinde de bu böyledir, Türkiye'de de bu böyledir, başka bir ülkede de bu böy
ledir. Çünkü, tanmsal ürünler katma değeri düşük maddelerdir. 
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Şimdi, burada, "Bize, işte, Avrupa Birliği şu kadar veriyor, biz, işte, şu kadar veriyoruz." mu
kayesesi, haklı, doğru ve adil bir mukayese değildir. Çünkü, onun fert başına ortalama geliri 30 bin 
avrodur ve tarım nüfusu yüzde 5'tir, tarımda çalışan insan sayısı; bizim fert başına millî gelirimiz, 
daha yeni, o da bizim dönemimizde 5 bin doları aşmıştır ve nüfusumuzun yüzde 27'si, 26,8'i fiilen 
tarımda istihdam edilmektedir. Buna rağmen, Türkiye'de, son yıllarda, gelişen ekonomiyle büyüyen 
Türkiye'den Türk çiftçisi de nasip almıştır. 

Bakın, size, tarımda kişi başına gelirin mukayesesini yapacağım: 2002 yılında, Türkiye'de, ta
rım sektöründe kişi başına düşen gelir 916 dolardır. 2006 yılında bu 1.681 dolara çıkmıştır. Bundan 
sonra da Türkiye büyüdükçe, Türkiye istikrar içerisinde geliştikçe, Türk çiftçisi de bundan, daha 
yüksek bir pay alacaktır, hak ettiği yüksek bir gelir düzeyine ve refah düzeyine ulaşacaktır. Bizim 
bütün gayemiz, çabamız, gayretimiz bunun içindir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bu düşüncelerle, Komisyon Raporu'nun tarafımızdan 
dikkatle incelenerek izleneceğini ve bununla ilgili çalışmaların yapılacağını vurgulamak istiyorum. 

Emeği geçen herkese, katkı sağlayan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve gecenin bu 
vaktinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, şahsı adına son söz, Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Aydınlıoğlu'na aittir. 
Buyurun efendim. 
ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yaş sebze-meyve 

ve kesme çiçekçiliğiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun Raporu hakkında ben de görüşleri
mi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlamadan önce, komisyon çalışmalarında çok değerli kat
kılarından dolayı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle uzmanlarına, değerli akade
misyen arkadaşlarımıza ve Meclis çalışanlarına şahsım adına teşekkür ediyorum. 

İlk kez geçtiğimiz yasama döneminde hem zeytin, zeytinyağı hem de yaş sebze, meyve, kes
me çiçek ile narenciye üretim ve ihracatındaki sorunlarının araştırılması üzerine araştırma komis
yonları Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulmuştur. Bu gerçekten bir ilktir ve yüce 
Meclisimizin tarımsal üretime verdiği önemin önemli bir göstergesidir. Hem Zeytinyağı Komisyo
nu ile bölgemdeki zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarını dinleme fırsatı buldum hem de Yaş 
Sebze-Meyve Komisyonunda meyve-sebze üreticilerimizi dolaştık. 

Bu Komisyonda, öncelikle, Mersin Milletvekilimiz Ali Er Başkanlığında geçtiğimiz yasama 
döneminde, gerçekten, çok ciddi araştırmalar yapıldı; Ankara'da sektörün ileri gelenlerinden, başta 
üreticiler olmak üzere, konuya taraf olan kişilerle çeşitli defa toplantılar yapıldı. Ayrıca, Antalya 
merkez, Kumluca, Korkuteli, Alanya ilçeleri; Adana merkez, Hatay merkez ile Dörtyol ilçesi; Mer
sin merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde; Malatya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Niğde ille
rinde üreticilerin bilfiil ayağına gidilerek, çiftçi, köylü, ziraatçı, toptancı, ihracatçı, oda ve birlik 
temsilcileri ile bizzat görüşmeler yapıldı ve bu kişiler yerinde dinlendi. Yaş sebze-meyve ve kesme 
çiçeğin üretiminden iç ve dış piyasada tüketiciye ulaşmasına kadar her adım yerinde incelendi; sek
törle alakalı tüm kesimler dinlendi, birebir üretim alanlarına inildi, en az 10 bin kişiyle görüşüldü. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, bilgisizlik, ihmal ve eski usullerle üretim yapmaya çalışmak, 
tarımda gelişim ve dönüşümü engellemiştir. 25 Avrupa Birliği ülkesinde toplam çiftçi sayısı 12 mil
yon iken bizde 30 milyonlara yaklaşmıştır. Ancak, sevindirici olan şudur ki: Artık, tarımda yenili
ğe açık, araştıran ve uygulama çalışmalarına önem veren, yeni üretim tekniklerini kullanan, Avru
pa tarımını yakından takip eden, iyi tanm uygulamalarını hayata geçiren büyük ölçekli işletmeler 
kurulmaya başlanmıştır. Bunları da yerinde gezip gördük, ayrıca gururlandık. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiyemiz, sahip olduğu ekolojik koşullar ve pek çok meyve ve seb
ze türünün gen merkezi konumunda olması nedeniyle, yaş sebze-meyve, üretim potansiyeli açısın
dan gerçekten dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Toplam 27 milyon hektarlık tarım alanı
nın yüzde 10'unda meyvecilik ve bağcılık, yüzde 3'ünde ise sebzecilik faaliyetleri sürdürülmekte
dir. 42 milyon yaş meyve ve sebze üretiminin sadece yüzde 4'lük bölümünün ihraç edilebilmesi, 
sektörde hakikaten var olan sorunların düzeyinin bir göstergesidir. Bunun en önemli nedenlerinden 
birisi de, sektörde istenilen miktar ve kalitede üretimin gerçekleştirilmemesidir. Ülkemizin yaş 
meyve-sebze ve turunçgillerinin üretiminden pazarlanmasına kadar geçen bütün aşamalarında, İs
panya ve İtalya gibi ihracatta söz sahibi olan ülkelerle karşılaştırıldığında, önemli eksikliklerinin ol
duğu bilinmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz tarafından, ülkemizin, sebze, meyve, narenciye ve kes
me çiçek üretiminden pazarlanmasına kadar olan mevcut durum ve yapılması gerekenler, aşağı yu
karı, bütün konuşmacılar tarafından özetlenmiştir. Bunlardan, benim de önemli tespitlerimden bazı
larını sıralayacak olursam: 

Tarım işletmelerimizin küçük olması önemli bir konu. Ancak, bu konuda, Hükümetimiz, ara
zilerin toplulaştırılmasıyla ilgili çalışmalar başlatmıştır. Bu, sevindirici bir gelişmedir. 

Yine, tarımla ilgili, gerek üretim planlaması gerek politikaların oluşturulması aşamasından ka
yıt sisteminin yetersiz oluşu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda da ilk kez 
Hükümetimiz zamanında çalışma başlatılmıştır. 

Üretim planlamasının yapılması için ulusal tarım konseyinin kurulması önemli bir konudur. 
Ayrıca, üretim planlaması, bölgesel ölçekte üretici birlikleri aracılığıyla yapılmalıdır. Birlikler üre
ticiye yönlendirilmelidir. 

Ulusal narenciye ve zeytinyağı konseylerinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar da devam etmektedir. 
Kalıntı analizi yapacak laboratuvar sayılarının ve bu laboratuvarların kapasitelerinin artırılma

sı da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak, sayılarının her geçen gün artması, yine se
vindirici bir gelişmedir. 

Hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik araştırmalara önem verilme
li ve bu araştırmalar da teşvik edilmelidir. 

Zirai ilaç kullanımı konusunda üreticiler gerçekten eğitilmeli, zirai danışmanlar tarafından dü
zenli olarak bilgilendirilmelidir. Bu konuda da görevlerinin başında olan ziraat mühendisi, veteri
ner hekim ve su ürünlerinden oluşan 2.500 mühendis bölgelerde çiftçilere, köylülere gerçekten bu 
hizmeti severek vereceklerdir. 

Üretici Birliği Kanunu Hükümetimiz zamanında çıkarılmıştır. Bugün itibarıyla kurulan üretici 
birliği sayısı 340 adede ulaşmıştır. Üretici birliklerinin daha faal olarak çalışabilmesi sağlanmalı, bu 
birliklere, üyeleri adına sözleşme yapabilme yetkisi mutlaka verilmelidir. 

Üreticilere yapılacak her türlü desteğin üretici örgütleri vasıtasıyla verilmesi üreticiyi örgütle
meye yönlendireceği için, destekler üretici örgütleri aracılığıyla verilmelidir. 

Yine, bu komisyonun çalışmalarından sonra mazot, gübre ve sertifikalı fidan dikimine ait des
teklemeler Hükümetimiz tarafından verilmektedir. 

Yerli tohum üretimi için çalışmalar yapan bütün kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları da
ha fazla desteklenmelidir. 

İleri teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış soğuk hava depolan ve kontrollü atmosferli de
polar artırılmalı, üretici birliklerine bu konuda yapılan desteklemelerle, üyelerin ortak kullanabile
cekleri depoculuk sistemi geliştirilmelidir. 
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Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, yine, Hükümetimiz tarafından çıkarılan önemli 
kanunlardan bir tanesidir. 

İhracatı teşvik primleri, ürünün özelliğine göre daha erken açıklanmalı ve özellikle gelişmiş ül
kelerin nihai ürün piyasalarına yönelik söz konusu pazarların taleplerine uygun çeşit ve kalitede 
markalı ihracata verilmelidir. 

Burada yeri gelmişken belirteyim ki, bu sene narenciye ihracatına verilen ihracat teşviki, ge
çen yıl verilen teşvik miktarının üzerinde olmuştur. Yani, aralık ayında verilen 100 dolardan bahse
diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Araştırma Komisyonumuzda görev alan, başta Sayın Başkan olmak üze
re, Komisyonda beraber çalıştığımız AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan Partisi millet
vekili arkadaşlarıma ve Komisyon çalışmalarında bizlere yardımcı olan uzman arkadaşlarımıza tek
rar teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Araştırma Komisyonu, hakikaten siyasi bir komisyon olarak çalışma
mıştır, tamamen tarafsız, ülkemiz tarımının gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması amacıy
la neler yapılabileceğini ortaya koymaya çalışmıştır. Konuyla alakalı olarak çalışan akademisyen
ler, üreticiler, ihracatçılar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğ
rultusunda, hakikaten uzun ve yorucu bir çalışma süreci sonunda hazırlanan Araştırma Komisyonu 
Raporumuzda yer alan hususlarla ilgili çalışmalar, inanıyorum ki, Hükümetimiz tarafından mutlak 
surette yerine getirilecektir. 

Sayın Bakanımız bu konudaki açıklamaları yaptı, ben kendisine teşekkür ediyorum. Ancak, 
bölgemde önemli üretim maddelerinden olan zeytin ve zeytinyağı konusuna değinmek istiyorum. 

Sayın Bakanım, bu yıl bölgemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi geçen yılki kadar değildir. Ay
rıca, zeytinyağı geçen yılki kadar para yapmamıştır. Geçen sene 6 milyon, 6 milyon 200 bin liraya 
satılan dizem yağlar, bu sene 5 milyon civarında seyretmektedir. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - 3 milyon 200 bin lira. 
ALİ AYDINLIOĞLU (Devamla) - Şu önemli bir konudur: Yunanistan, İtalya, İspanya, Avru

pa Birliğiyle müzakereleri yaparken, o süre zarfında, zeytinyağlarını masaya müzakerelerde pazar
lık konusu olarak koymuşlardır. Bizim zeytinyağımız, hele Edremit, Havran, Gömeç, Burhaniye, 
Ayvalık bölgesindeki zeytinyağı gerçekten dünyanın en güzel zeytinyağıarındandır. Bizim bölge
mizde Gemlik tipi zeytin dikimi yasaklanmalıdır, yağlık zeytin teşvik edilmelidir. Bu konuda siz
lerden zeytinyağlınıza çok daha fazla destek istiyorum. 

Hepinize, beni bu saatte dinlediğinizden dolayı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, hayırlı ak
şamlar diliyorum, sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aydınlıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 milletvekili, Muğla Millet

vekili Ali Arslan ve 48 milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletvekilinin, 
yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç tüzük'ün 104'üncü ve 
105'inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/81, 234, 286) Esas Numaralı Meclis Araştırma
sı Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmeler tamamlanmıştır. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 28 Şubat 2007 Çar
şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

İyi geceler diliyorum. 
Kapanma Saati: 00.36 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ'in, şartlı salıverme ve erteleme ile ilgili 4616 sayılı Ka

nunun sonuçlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19748) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 18.12.2006 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

Kamuoyunda " Rahşan affı " olarak bilinen, 4616 Sayılı - 23 Nisan 
1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye ve Dava ve Cezaların 
Ertelenmesine Dair - Kanun, kader kurbanlarına yeni bir yaşam fırsatı 
verilmesi şeklinde özetlenebilecek bir gerekçe ile çıkarılmıştır. 

4616 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, söz konusu 
kanundan yararlanarak cezaevlerinden tahliye edilen ve cezaları 
ertelenen çok sayıda hükümlünün tekrar suç işlediği yolunda basın -
yayın organlarında çok sayıda haber yer almaktadır. 

Bu kanunun çıkarılma zamanlaması ve uygulanmasının meydana 
getirdiği sonuçlar bakımından, siyasetçiler ve siyaset kurumunun 
kamuoyunda yara aldığı yolundaki kanaatlerin yaygınlaşmakta 
olduğu ifade edilmektedir. 

4616 Sayılı Kanunun çıkarılma zamanlaması ve meydana getirdiği 
sonuçlara ilişkin tartışmaların kamuoyunda halen devam etmekte 
olduğu gözlenmektedir. Bu kanunun çıkarılma gerekçesinde belirtilen 
amaçlara ulaşıp ulaşmadığının tespitinin yapılabilmesi için, aşağıda ki 
soruların cevaplandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Sorular: 

1- 4616 Sayılı Kanundan bu güne kadar toplam olarak; kaç kişi, 
kaç ayrı suçtan - Suçların türlerine göre tasnifi yapılarak - yararlanmıştır. 

2- 4616 Sayılı Yasadan yararlanarak cezası ertelendiği için 
cezaevinden çıkan kaç kişi; tekrar suç işleyerek - suçların 
türlerine göre tasnifi yapılarak - cezaevine girmiştir. 

3- 4616 Sayılı Yasadan yararlanarak cezası ertelendiği için 
cezaevinden çıkan ve tekrar suç işleyip yakalanamayan 
- Suçların türlerine göre tasnifi yapılarak - kaç kişi vardır. 

4- 4616 Sayılı Yasadan yararlanarak - cezaevine girmeden -
cezası ertelenen kaç kişi tekrar suç işleyerek - suçların türlerine 
göre tasnifi yapılarak - cezaevine girmiştir. 

5- 4616 Sayılı Yasadan yararlanarak - cezaevine girmeden -
cezası ertelenen kaç kişi SUÇ - Suçların türlerine göre tasnifi yapılarak -
işlediği halde yakalanamamıştır. 

6- 4616 Sayılı Yasadan yararlanarak cezası ertelendiği için 
cezaevinden çıkan veya hiç ceza evine girmeden- Suçların 
türlerine göre tasnifi yapılarak -cezası ertelenen kaç kişi topluma 
kazandırılabilmiştir. 

7- Yüce Divan yargılamaları başta olmak üzere, 4616 sayılı 
Yasadan yararlanarak cezası ertelenen - Suç savılan, türleri, tek tek 
sayılarak ve isimlendirilerek tasnifi yapılmak sureti ile - kaç Üst düzey 
bürokrat ve siyasetçi vardır. 

8- Çeşitli suçlardan yargılanarak ceza alan bürokratlardan 
- Adları, unvanları kişisel olarak suçların sayıları da belirtilerek ve türlerine göre 
tasnifi yapılarak-kaçının cezaları bu yasa nedeniyle ertelenmiştir. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
46./0/72007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/01/2007 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-28534 sayılı yazı, 

b) 19/01/2007 tarihli ve 35 saydı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Dr.Azmi Ateş tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19748 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇIÇEI 
Bakan/ 

EKLER: 
1-Soru önergesi cevabı 
2-Tablo •" ' 

Sayın Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19748 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı 
Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanundan istifade eden kişilerin 
sayısı ile tahliye olduktan sonra yeni suç isnadıyla takibat yapılanların suçlarına göre sayısal 
ve oransal dağılımım gösterir istatistik bilgilere ilişkin tablo ilişikte sunulmuş olup, diğer 
sorularınız hakkında Bakanlığımızda kayıt bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇI 
Bakan 
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T.C. 

ADALET BAKAIUĞI 

ADLİ BİÇİL VS İSTATİSTİK 

GEKBL MÜDÜRLÜĞÜ 

B:68 27 . 2.2007 

1 ) OCAK 2 0 0 7 TARİHİ İTİBARİYLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDAN DERLENEN 
BİLGİLERE GÖRE 4 6 1 6 SAYILI KANUNDAN İSTİFADE EDENLERİN SAYISAL DAĞILIMI 

| CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMDA* GELEK BİLGİ 

TUTUKSUZ 

13480 

TUTUKLU 

700 

TOPLAM 

14180 

OCAK 2 0 0 7 TARİHİ İTİBARİYLE CEZA MAHKEMELERİNDEN DERLENEN 
BİLGİLERE GÖRE 4 6 1 6 SAYILI KANUNDAN İSTİFADE EDENLERİN SAYISAL DAĞILIMI 

CEZA MAHKEMESİHDEIOBLER BİLGİ 

KAMU DAVASI 

ERTELEMEKLER 

TUTUKSUZ 

362616 

TUTUKLU 

6476 

ŞARTU 

TAHLİYE 

BDİLEHLER 

22060 

10 YILLIK 

İHDİRİMDEK 

İSTİFADE 

EDERLER 

3914 

TOPLAM 

395066 

1+ 2 ) OCAK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE ADLİ BİRİMLERDEN {C.BaşsavcıhUaxı ve Mahkemelet) 
AUNAH BİLGİLERE GÖRE 4616 SAYILI KANUNDAN İSTİFADE EDENLER TOPLAMI: 409.246 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4616 SAYILI KANUNDAN İSTİFADE İLE TAHLİYE OLDUKTAN SONRA 
YENİ SUÇ İSNADIYLA HAKKINDA TAKİBAT YAPILANLARIN 

SUÇLARINA GÖRE SAYISAL VE ORANSAL DAĞILIMI 
( OCAK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE ) 

CÜRMÜN NEVİ 
Hırsızlık 
Müessir Fiil 
Gasp 
Sahtecilik 
6136 SKM 
Uyuşturucu Suçu 
3167 SKM 
Tehdit 
Dolandırıcılık 
4422 SKM 
Adam öldürmek 
Izrar 
Irza Geçmek 
Mütecaviz Sarhoşluk 
Görevli Memura Mukavemet 
Konut Dokunulmazlığını Bozmak 
Kaçırmak, Alıkoymak 
Görevi Kötüye Kullanmak 
Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
Hırsızlık Malını Bilerek Satın Almak 
Ted. Dik. Yaralamaya Sebebiyet Vermek 
Fuhuş 
Piyasaya Sahte Para Sürmek 
2911 SKM 
Hakaret 
4922 SKM 
Emniyeti Suistimal 
Orman Suçu 
Kaçakçılık 
Kumar Oynamak ve Oynatmak 
Zimmet 
İhkak-ı Hak 
Ted. Dik. ölüme Sebebiyet Vermek 
Terör Örgütüne Yardım, Yataklık 
Basın Suçu 
Irza Tasaddi 
Tehlikeli Vasıta Kullanmak 
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 
Adam öldürmeye Teşebbüs 
Görevli Memura Hakaret 
Yalan Beyanda Bulunmak 
Görevi İhmal 
Kasten Yangın Çıkarmak 
Kooperatifler Kanununa Muhalefet 
Sarkıntılık 
1380 SKM 
Ted. Dik. Yangına Sebebiyet Vermek 
2863 SKM 
Adam Kaçırmaya Teşebbüs 
Cezaevi idaresine Karşı Ayaklanmak 
Hürriyeti Tahdit 
Diğer 
TOPLAM 

KIŞI SAY. 
841 
330 
128 
100 
140 
222 
135 
96 
80 

269 
60 
39 
31 
44 
56 
34 
37 
33 
20 
37 
21 
16 
25 
12 
16 
21 
23 
18 
42 
12 
9 

17 
11 
24 
12 
8 

24 
15 
15 
22 
14 
7 
7 

11 
12 
4 
5 

11 
2 
2 
6 

331 
3507 

% 
24,0 
9,4 
3,6 
2,9 
4.0 
6.3 
3,8 
2.7 
2,3 
7,7 
1.7 
1,1 
0.9 
1.3 
1.6 
1.0 
1.1 
0,9 
0,6 
1.1 
0,6 
0,5 
0,7 
0,3 
0,5 
0.6 
0,7 
0,5 
1.2 
0.3 
0,3 
0,5 
0,3 
0.7 
0,3 
0,2 
0,7 
0,4 
0,4 
0,6 
0,4 
0.2 
0,2 
0.3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0.1 
0,2 
9,4 

100,0 
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2.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adli Tıp Kurumunun yapısına ve yapılan 
atamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19750) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Adli Tıp Kurumu (ATK) adalet işlerinde bilirkişilik görevini yapmak üzere 

kurulmuştur. Bilirkişiliğin esası bilimsel görüşün özgürce sunulabilmesidir. Bu nedenle, 

Alanında bilimsel bilgisi ve deneyimi tartışılmayan bilim uğraşanları bu görevlere 

getirilmelidir. Bilirkişiliğe ve hukuka güvenin sarsılmaması, objektif kararlar verilebilmesi 

için kurumda etkin görev yapan kişilerin bilimsellikleri ve objektifliklerinin tartışılmaz olması 

gereklidir. Bağımsız yargının güvencesi bağımsız bilirkişilik yapılanmasıdır. 

1. Bakanlığınız döneminde ATK'ya hangi liyakat ve akademik ölçütlerle atamalar 

yapılmıştır? 

2. Neden 80 yıldır devam eden uygulama bırakılmış ve ATK başkan ve başkan 

yardımcılıklarına herhangi bir akademik kariyeri olmayan uzmanlar atanmıştır? 

3. ATK'da uzman atamalarında hangi kriterler uygulanmaktadır? Bakanlığınız süresince 

yapılan atamalarda bu kriterler uygulanmış mıdır? Mühendis olan bir uzmanın gözlem 

ihtisas dairesinde, patolog olan adli tıp uzmanlarının şubede görevlendirilmesinde 

hangi kriter göz önünde bulundurulmuştur? 

4. ATK'da Adli tıp uzmanı dışında ihtisas kurullarında rapor yazıcı olarak çalışan diğer 

dal uzmanları hangi kriterlere göre atanmaktadır? Alanlarında bu konularda ne kadar 

yeterlidirler, ne kadar çalışma yapmışlardır, malpraktis davalarında bilirkişi olacak bu 

uzmanlar nasıl seçilmiştir? 

5. Resmi bilirkişilik görevi üstlenmek üzere Adalet Bakanlığı'na ve/veya siyasi erke 

bağımlı bir Kurum yapılanmasına gerek var mıdır? 

6. ATK'nın bağımsız ve özerk bir yapılanmaya kavuşması için çalışma yapılmakta 

mıdır? 
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ADALET BAKANLIĞI Jk.bUl.Wl 
Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/01/2007 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-28534 sayılı yazı, 

b) 19/01/2007 tarihli ve 43 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Prof.Dr.N.Gaye Erbatur tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19750 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. v 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19750 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

14/04/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun "Kuruluş" kenar 
başlıklı 1. maddesinde, "Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan 
dal uzmanlığı programlan ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında 
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim 
programlan uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adlî Tıp Kurumu kurulmuştur. 

Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya 
şube müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıktan bünyesinde bir veya daha 
çok adlî tıp ihtisas dairesi bulunur." 

"Görev" kenar başlıklı 2. maddesinde, "Adlî Tıp Kurumunun görevleri şunlardır: 
a) Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili 

konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek, 
b) Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 

çerçevesinde vermek, 
c) Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, 

sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programlan 
uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullann hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim 
programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, 
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d) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini 
vermek." 

"Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı" kenar başlıklı 4. maddesinde, "Adlî Tıp Kurumu 
Başkanlığı, adlî tıp uzmam bir Başkan ve en az birisi adlî tıp uzmanı olmak üzere iki başkan 
yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur." 

"Atama esasları" kenar başlıklı 26. maddesinde ise, "Adlî Tıp Kurumu Başkam, 
başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası 
üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları 
arasından müşterek kararnameyle atanırlar. 

Adlî Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adlî tıp ihtisas dairesi 
başkanları, adlî tıp grup başkanları, adlî tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adlî tıp uzmanları, 
uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, 
fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, 
eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adlî belge inceleme ve silah muayene uzmanları, 
Adlî Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar. 

Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adlî Tıp Kurumu Başkanınca 
yapılır. 

Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adlî Tıp Kurumu Başkanı dışındaki 
görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile 
ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adlî Tıp Kurumu Başkam, başkan 
yardımcıları ve adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ile adlî tıp ihtisas kurulları üyeleri, adlî tıp 
grup başkanları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev 
süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni 
atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam 
eder. 

Adlî Tıp Kurumu Başkam, başkan yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve 
üyeliklerine ait kadrolarda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan 
gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile 
ücret miktarı çerçevesinde, aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın, 
atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak 
çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan 
sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak, 30 uncu 
madde hükümleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad 
altında ödeme yapılamaz." 

"Mecburi hizmet" kenar başlıklı 35. maddesinde ise, "Adlî Tıp Kurumunda İhtisas ve 
uzmanlıklarım tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev 
yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 
21/08/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 
mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarım icra edemezler. 

Adlî Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu 
kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yansı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet 
hizmeti yükümlülüğünden sayılır. 

Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak 
suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre 
ve yükümlülükleri saklıdır." 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Soru önergesine konu edilen dönemde Adlî Tıp Kurumunda yapılan atama 
işlemlerinin, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun yukarıda ifade edilen "Atama esasları" 
kenar başlıklı 26. maddesi çerçevesinde, görevin gerektirdiği niteliklere uygun ve belirtilen 
şartlara riayet edilerek yapıldığı, şube müdürlükleri, ihtisas daireleri ve ihtisas kurullarında 
uzman öğretim üyelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla üniversitelerle ikili 
protokollerin akdedildiği ve hâlen Kurum bünyesinde gerek asil, gerekse ikinci görevli olarak 
yeterli sayıda akademik unvanlı personelin hizmet verdiği; 
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Adlî Tıp Kurumunun kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen 2659 sayılı Kanunun 4. 
maddesinde Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının adlî tıp uzmanı bir başkan ve en az birisi adlî tıp 
uzmam olmak üzere iki başkan yardımcısından oluşacağı hükmüne yer verilmiş olup, yapılan 
atama işlemlerinde kanunî esaslara uyulduğu; ayrıca Adlî Tıp Kurumunun Başkan ve başkan 
yardımcılıklarına akademik unvanlı kişilerin atanmasına dair bir teamülün de bulunmadığı; 
günümüze kadar geçen süreçte Adlî Tıp Kurumuna Başkan ve başkan yardımcısı olarak 
atananlar arasında akademik unvanlı kişiler bulunduğu gibi bu nevi unvanı olmayanların da 
olduğu; örneğin 1971 yılında Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına atanan ve uzun yıllar görev 
yapan Uz.Dr.Muzaffer Güldoğan'ın akademik unvanının bulunmadığı; ayrıca son 25-30 yıllık 
dönemde üçlü kararname ile atanan başkan yardımcılarının tamamına yakınının adlî tıp 
uzmam ya da diğer dallarda akademisyen olmayan hekimlerden oluştuğu; 

Adlî Tıp Kurumuna uzman atamalarının 2659 sayılı Kanun, 31/07/2004 tarihli ve 
25539 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adlî Tıp Kurumu Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği, 19/06/2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve 
diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı; kurumsal ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak bütün personelin uzmanlıklarından en uygun şekilde yararlanılmasının 
amaçlandığı; Tıpta Uzmanlık Sınavı neticesinde yapılan yerleştirmeler sonucunda Adlî Tıp 
Kurumu bünyesinde eğitime tâbi tutulan ve adlî tıp uzmam olmaya hak kazanan personelin, 
2659 sayılı Kanunun 35. maddesinde düzenlenen mecburî hizmet yükümlülüğü çerçevesinde 
Ülke genelinde ihtiyaca göre münhal bulunan yerlerde bilirkişilik hizmeti vermek üzere 
görevlendirildikleri; Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp uzmam kadroları dışmda görev yapan diğer 
personelin atamalarının ise, 2659 sayılı Kanun, Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 
yapıldığı; 

Malpraktis davaları olarak ifade edilen hekimlerin mesleki kusurları ile ilgili 
hususların 2659 sayılı Kanunun 16. maddesinde Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun görevleri 
arasında sayıldığı; anılan Kanunun 7. maddesinin (c) bendine göre bu Kurulun bir başkan, adlî 
tıp uzmanı iki üye ile ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, nöroloji, iç hastalıkları, çocuk 
sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıktan uzmanları üyeliklerinden 
oluşturulduğu ve bu üyeliklere Kurumda veya tıp fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri 
arasından müşterek kararname ile atamaların yapıldığı; 

Birçok Avrupa ülkesinde örnekleri olduğu gibi, Ülkemizde de resmî bilirkişilik 
kuruluşlarına olan ihtiyaç sebebiyle 2659 sayılı Kanunla mahkemelere ve savcılıklara adlî 
tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş vermek ve adlî tıp uzmam yetiştirmek üzere 
kurulmuş olan Adlî Tıp Kurumunun resmî bilirkişilik görevini ifa etmek üzere Bakanlığımız 
bağlı kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği; kuruluşundan itibaren ve özellikle de son yıllarda 
yapılan teknolojik yatırımlar ve alanındaki uzman insan kaynaklan sayesinde adaletin hızlı 
tecelli etmesine yönelik hizmetlerin sunulmasında önemli fonksiyon ifa ettiği; başarılı 
çalışmaları sonucunda 22/04/2005 tarihinde ENFSİ (European Network Of Foresic Science 
Institutes) Avrupa Adlî Bilimler Enstitüleri Ağı üyeliğine kabul edilerek uluslararası düzeyde 
hak ettiği statüye kavuştuğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmış olup, 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan hükümler 
çerçevesinde bilirkişi raporlarının mahkemeler açısından bağlayıcı nitelik taşımaması 
sebebiyle, Adlî Tıp Kurumunun bağlı kuruluş olarak teşkilâtlandırılmış olmasının adalet 
anlayışına aykırılık oluşturmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S «Cemil Ç i t EK 
Bakai 
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3.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, F tipi cezaevlerine protesto eylemlerine ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

F Tipi ceza infaz kurumlarındaki ağır koşullar nedeniyle süre gelen ölüm 
oruçlarında 122 kişi yaşamını yitirmiştir. Ölüm oruçları ve protesto eylemleri 
sürmektedir. Nitekim, ölüm orucundaki Av. Behiç Aşçı'nın durumu kamuoyunu 
rahatsız etmektedir. 

Konu ile ilgili, 24.02.2006 tarihinde verdiğim soru önergesini 24.04.2006 
tarihinde yanıtlayan Sayın Adalet Bakanı: 

19 Aralık 2000 tarihindeki Hayata Dönüş Operasyonundan, 24.04.2006 
tarihine kadar, kapalı ceza infaz kurumlarında ölüm orucu ve açlık grevi 
eylemleri nedeniyle, hayatlarını yitirenlerin toplam sayısının 46 olduğunu, 
protesto amaçlı kendini yakmak suretiyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 11 
olduğunu belirtmiştir. 

Keza söz konusu tarih itibarile, F Tipi ceza infaz kurumlarında 2 kişinin 
ölüm orucu tuttuğu; bunlardan birinin bu tip ceza infaz kurumlarını, diğerinin 
ise İmralı Kapalı Cezaevindeki hükümlünün durumunu mazeret olarak 
gösterdiği açıklanmaktadır. 

Ayrıca, Ölüm oruçları nedeniyle kalıcı hastalık veya sakatlığa uğrayanlarla 
ilgili, istatistiki bilgilerin olmadığı da belirtilmektedir. 

1-F Tipi ceza infaz kurumlarını protesto amaçlı Ölüm oruçlarında yaşamını 
yitirenlerin bugün itibarile sayısı 122'mi, 46'mı? Sizin tespitlerinize göre, ölüm 
oruçlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 46 ise, kalan 76 kişi nerede, nasıl ve 
neden yaşamını yitirdi? 

2- F Tipi ceza infaz kurumlarındaki, protesto eylemlerine ve ölüm 
oruçlarına neden olan koşulların iyileştirilmesi için, hiçbir girişim 
yapmayacakmısınız? 

3- F Tipi ceza infaz kurumlarındaki, fiziki koşullar ve yönetim tarzı 
hakkında, son 4 yılda İnfaz Hakimliklerine kaç şikayet yapıldı? İnfaz 
Hakimlikleri, bu şikayetlerden kaçını hükümlü ve tutuklu lehine karara bağladı? 

'rhA 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI £k./ÇJU2Q07 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/01/2007 tarihli ve A.Ol .O.GNS. 
0.10.00.02-28600 sayılı yazı, 

b) 19/01/2007 tarihli ve 40 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19809 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş 
olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandın İması istenilen 7/19809 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan" kenar başlıklı 9. maddesinde, 

"(1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlan, iç ve dış güvenlik görevlilerine 
sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor 
kapılan sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki 
hükümlüler arasında ve dış çevre ile temaslarm geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi 
hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda banndınldıklan tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel 
veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır. 

(2) Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, 
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk 
Ceza Kanununda yer alan; 

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78), 
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81 , 82), 
c) Uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188), 
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 

312 ,313 ,314 ,315 ) , 
Mahkûm olanlann cezalan, bu kurumlarda infaz edilir. 
(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim 

altında bulundurulmalan gerekli olduğu saptananlar ile bulunduklan kurumlarda düzen ve 
disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu 
kurumlara gönderilirler. 
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(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz 
olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır. 

(5) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu 
salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte 
birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu 
kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz 
kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir." 

b) 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun "İnfaz hâkimliklerinin görevleri" kenar 
başlıklı 4. maddesinde, "İnfaz hâkimliklerinin görevleri şunlardır: 

1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlan ve tutukevlerine kabul edilmeleri, 
yerleştirilmeleri, barındınlmalan, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin 
sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin 
yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri 
incelemek ve karara bağlamak. 

2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tabi tutulmaları, açık cezaevlerine 
ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya 
faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak. 

3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin 
cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla 
yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak. 

4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren 
ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal 
ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek. 

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır." 
Hükmünün yer aldığı malûmlarıdır. 
II- a) F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarını protesto amacıyla ölüm 

orucu veya açlık grevi eylemleri yapan hükümlü ve tutuklulardan yapılan tıbbî müdahalelere 
rağmen bugüne kadar yaşamlarım yitirenlerin sayısının toplam 46 olduğu; bunlardan 44 'ünün 
tedavi görmek amacıyla kaldınldıklan hastanelerde eylemlerini devam ettirmelerinin 
neticesinde, 1 kişinin ceza infaz kurumunda ve diğer 1 kişinin ise hastaneye götürülürken 
hayatını kaybettiği; soru önergesinde sözü edilen eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 
122 olduğuna ilişkin bilgilerin ise gerçeği yansıtmadığı; 

b) Ceza infaz kurumlannda banndınlan hükümlü ve tutuklular tarafından 4675 sayılı 
İnfaz Hâkimliği Kanununun 4. maddesi kapsamındaki her konuya ilişkin yapılan şikâyet ve 
başvurunun infaz hâkimlikleri tarafından incelendiği ve verilen kararların istatistikî olarak 
kayıt altına alındığı; ancak söz konusu şikâyet ve başvurularla ilgili istatistikî bilgilerin 
yüksek güvenlikli kurumlar ve normal güvenlikli kurumlar şeklinde ayınmmın yapılmaması 
sebebiyle F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlanndaki fizikî koşullar ve yönetim tarzı 
hakkında son dört yılda infaz hâkimliklerine yapılan şikâyetlerin sayısına ve sonuçlanna 
ilişkin ayn bir istatistikî verinin bulunmadığı; 

c) F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlannın, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin Üye Devletlere Tehlikeli Tutuklu ve Hükümlülerin İyileştirilmesi ve 
Hapsedilmeleri ile İlgili R (82) 17 sayılı Tavsiye Karanna uygun olarak inşa edildiği ve 
Avrupa İşkenceyi ön l eme Komitesi ile Avrupa Parlamentosu Heyetinin F tipi yüksek 
güvenlikli ceza infaz kurumlannda yaptıklan incelemeler sonucunda düzenledikleri 
raporlarında, buralardaki hapsedilme şartlannm Avrupa standartlanna uygun olduğunun 
belirtildiği; 

Söz konusu kurumlann, koğuş sisteminin yarattığı, haraç alma, koğuş ağalığı, tünel 
kazma, firar etme, isyan çıkarma, örgütsel infazlar yapma gibi sıkıntıları giderecek, 
mahkûmlara çağdaş ve insanca yaşam olanaklan sağlayacak fizikî ortamlara sahip 
bulunmalanna karşılık, koğuş hâkimiyetini ve dolayısıyla örgüt otoritesini ortadan 
kaldırmaları sebebiyle, bu kurumlara karşı ve yürütülen çalışmaların engellenmesi amacıyla 
bazı örgütlere mensup hükümlü ve tutuklularca, yaygın biçimde yıpratma kampanyasının 
yürütüldüğü ve gerçeklerin çarpıtılmaya çalışıldığı; 

III- Devletimizin ölüm oruçlarının ve açlık grevlerinin sona erdirilmesi için gerekli 
çabayı gösterdiği ve bu kurumlardaki infaz rejiminin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar 
çerçevesinde; 
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a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 01/05/2001 tarihli ve 4666 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik çerçevesinde, hükümlü ve tutuklulara tanınan hakların, 5275 sayılı Kanun 
ve buna dayanılarak çıkarılan tüzük ve diğer mevzuat çerçevesinde korunduğu; hükümlü ve 
tutukluların, kütüphane ve dershanelerde eğitim çalışmaları yapmalarına; açık futbol sahası 
ile kapalı spor salonlarında futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi sportif faaliyette 
bulunmalarına; işyurdu atölyelerinde meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile çok 
amaçlı salonda sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına; belgelendirmeleri koşuluyla bazı 
akrabaları ile haftalık olarak on dakika süre ile telefonla görüşmelerine; radyo, televizyon 
yayınlan ile internet erişim imkânlarından yararlanmalarına; anne, baba, eş, çocuk ve 
torunlarıyla ayda bir gün açık görüş yapmalarına; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükümlüler için aile bireylerinden bir kısmıyla onbeş gün aralıklarla ve günde bir saati 
geçmemek üzere kapalı görüş yapmalarına; diğer cezalara mahkûm edilmiş hükümlüler için 
ise ayda üç defa kapalı görüş yapmalarına imkân tanındığı; 

b) 22/01/2007 tarihli ve 45/1 No.lu Genelge uyarınca hükümlü ve tutuklulardan 
isteyenlerin, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından tespit edilecek on kişiyi aşmayacak gruplar 
hâlinde ve kurum idaresinin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki 
sosyal faaliyetler çerçevesinde, haftada toplam on saati aşmayacak şekilde sohbet amacıyla 
bir araya gelmelerine imkân sağlandığı; 

Ortak alanlardan faydalanmak isteyen hükümlü ve tutukluların, işledikleri suçlara, 
kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandınlarak, güvenlik bakımından 
tehlike yaratmadığı ölçüde, kendileri için hazırlanmış iyileştirme programları çerçevesinde 
eğitim, spor, meslek kazandırma ve çalışma ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılmalarının sağlandığı; programın süresi ve katılacak hükümlü ile tutuklu sayısınm her 
programın özelliği, güvenlik koşullan ve kurum imkânlarının dikkate alınarak belirlendiği; 
aynı hükümlü veya tutuklunun birden çok programa katılabildiği gibi faaliyet ve uygulama 
programının değiştirilmesini isteme hakkına da sahip olduğu; 

F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kummlannda barındınlanlann gün içerisinde bir 
araya getirilmelerine yönelik herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı; yukanda sayılan 
imkânlardan yararlanma şartlarını taşıyan hükümlülerin, mesai saatleri içinde olmak kaydıyla, 
birçok kez bir araya gelebildikleri; 

c) Hükümlü ve tutukluların muayene ve tedavi istekleri ile sağlık denetimi ve 
hastaneye şevklerinin 5275 sayılı Kanunun 71 , 78, 79 ve 80. maddelerinde düzenlendiği; bu 
maddelere göre, hükümlü ve tutuklunun, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklannın 
tanısı için muayene ve tedavi olanaklarından, tıbbî araçlardan yararlanma hakkına sahip 
olduğu; acil veya olağan muayene ve tedavinin öncelikle kurum revirinde kurum hekimi 
tarafından, bunun mümkün olmaması hâlinde Devlet veya üniversite hastanelerinin mahkûm 
koğuşlarında tedavi ettirildikleri; Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile üniversitelerin sağlık kuruluşlarının, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli 
yardımlan yapmakla görevli oldukları; genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve 
tedavi sonuçlannın, sağlık izleme kartına işlendiği ve dosyada saklandığı; 

Ceza infaz Kurumlannın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı 
Hakkında Tüzüğün, ceza infaz kurumu tabibinin görevlerini düzenleyen 25. maddesindeki 
"Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıklann önlenmesi için alınacak tedbirler ile 
beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlanna uygun bir şekilde yürütülüp 
yürütülmediğine ilişkin hususlan tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az bir kez 
denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini 
düzenler." hükmü çerçevesinde, kurum hekiminin, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek 
genel ve özel önlem alınması gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşullan yönünden 
alınması gereken önerileri içeren bir rapor düzenlediği ve kurum yönetimine verdiği; 
hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durumun, kurum hekimi 
tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirildiği; 

Sadece F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında değil Ülkemizdeki tüm 
ceza infaz kurumlannda sağlık hizmetlerinin büyük bir titizlik ve düzen içinde yürütüldüğü; 
ceza infaz kurumlan gibi toplu hâlde yaşanılan yerlerde, sağlık hizmetlerinin sunulmasının 
halk sağlığı bakımından taşıdığı Önemin yanı sıra tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine 
erişimde kısıtlı ve tümüyle infaz kurumuna bağlı olmalan sebebiyle özellikli konumda 
bulunduklanndan bu kişileri acı ve mağduriyetten koruyacak fiziksel ve ruhsal sağlık 
hizmetlerine ehemmiyet verildiği; 
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d) Ceza infaz kurumlarımızın daha iyi yönetilmesi için bilimsel verilerden 
yararlanmanın, yönetim sistemimizin temel ilkelerinden biri olduğu; akademik çevreler ve 
lisansüstü eğitim yapan kişiler tarafından, infaz kurumlarında bilimsel araştırma yapma 
talebinde bir artış gözlendiği; yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserden bir nüshanın 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri kaydıyla bilimsel araştırmaların 
teşvik edildiği; 

Ceza infaz kurumlarında görev yapan uzman ve diğer kişilerin yararlanabilmesi için, 
yüksek lisans ve doktora tezlerine ait listelerin güncellenerek "www.cte.adalet.gov.tr" internet 
adresinde yayımlandığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. , 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil Çİ(/EK 
Baka 

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, icra-iflas dairelerinin çalıştığı bankalara ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19810) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Ç İ Ç E K tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Y a ş a r T Ü Z Ü N 
Bilecik Milletvekili 

B M M Başkanlık Divan Üyesi 

İcra iflas kanunun 9.maddesi, icra ve iflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli 
evrak ve değerli eşyaları nerelerde ne şekilde muhafaza edeceklerini 
belirlemiştir. Bu kanun gereği bu güne kadar kamu bankalarında toplanan 
paralar 01.04.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 94. maddesi 
ile değiştirilmiş paraların hangi bankalara yatırılacağı hususu serbest 
bırakılmıştır. 

Bu düzenlemeden sonra bazı icra iflas daireleri Vakıflar bankasında olan 
mevduatlarını Akbank T.A.Ş şubelerine aktarmışlardır. 

1 - Devlet bankaları dururken özel bankalar neden tercih edilmiştir? 

2- Yönetmelik içerisinde yer alan böyle bir madde bütçe gelir kanununa aykırı 
değil midir? 

3- Özel bankalarla yapılan antlaşmalarda, yazılı sözleşme var mıdır? Sözleşme 
varsa sözleşme hükümleri gereği faiz uygulan maktamıdır? 

4- Daha önce vakıflar bankası faiz uygularken, yapmış olduğumuz araştırmada 
Akbank T.A.Ş faiz oranını 0 faiz olarak belirlediği öğrenilmiştir. Bu durumda 
gelirler kanununa ve harçlar kanunun 36. maddesine muhalefet edilerek devlet 
zarara uğratılmış mıdır? 

5- Yürürlükte olan ve kamu düzenini ilgilendiren yasa yönetmelikle bertaraf 
edilebilir mi? 

6- Adalet Bakanlığının bankalarda olan mevduatlarında Akbank T.A.Ş tercih 
edilmesindeki Kriterler nedir? Niçin Akbank T.A.Ş tercih edilmiştir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI İ&./ÎL2/2007 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/01/2007 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-28600 sayılı yazı, 

b) 19/01/2007 tarihli ve 41 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19810 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Saym Yaşar TÜZÜN 
Bilecik Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19810 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I - 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "Para ve kıymetli eşyanın 
tevdii" kenar başlıklı 9. maddesinde, 

"İcra ve iflâs daireleri aldıkları paralan ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri, nihayet 
ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki 
hesaplarına yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra veya mahkeme kasalannda 
muhafazaya, kasa bulunmayan yerlerde ise mal sandıklanna bırakmaya mecburdurlar."; 

11/04/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu 
Yönetmeliğinin "Para ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar" kenar başlıklı 92. 
maddesinde, 

"İcra ve İflâs Kanunu uyannca, icra ve iflâs daireleri aldıkları parayı ve değerli şeyleri 
icra ve iflâs dairelerinin bulunduğu yerler de göz önünde tutularak, Ülke çapında 
teşkilâtlanmış bankalardan Adalet Bakanlığınca uygun görülenlere tevdi ederler. 

Bakanlığın izni alınmadıkça, vadeli hesap açtınlamayacağı gibi tahvil de alınamaz." 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlandır. 
II - Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, Ülke çapında teşkilâtlanmış olması 

şartıyla emanet paralann tutulacağı bankanın tespiti hususunda Bakanlığımızın takdir hakkı 
bulunmakta olup, Bakanlığımızca bu takdir yetkisi kullanılırken kamu yaran ölçütüyle 
hareket edildiği, hizmetin daha verimli ve hızlı yürümesinin esas alındığı; 

/ ^ e W Ç İ Ç E K 
/ Bakan 
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"Mahkeme Emanet Paraları île İcra-İflas Dairelerince Tahsil Olunan Paralann 
Yatınlacağı Bankalar ve icmal Cetvelleri" konulu 20/01/2006 tarihli ve 104 sayılı 
Genelgemizde belirtilmiş olan emanet paraların, adalet dairelerince ileride hak sahiplerine 
ödenmek üzere emaneten bankaya yatınlan paralar olması nedeniyle, bu paralann genel 
bütçeli dairelerin, kendi bütçeleri veya tasarruflan altında bulunan kaynaklan arasında 
sayılması mümkün bulunmadığından, 5234 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına 
yönelik olarak çıkanlan Tebliğ uyannca belirtilen kamu bankalarına yatırılması 
zorunluluğunun da bulunmadığı; 

09/10/1992 tarihli ve 6-67-44251 sayılı Genelgemiz gereğince icra ve iflas daireleri ile 
noter teminat paralan Türkiye Vakıflar Bankasına, bu paralar dışındaki diğer emanet paraları 
ise Türkiye Emlak Bankasına yatırılmakta iken; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğünün 12/07/1997 tarihli ve 1997/30 sayılı Genelgesi ile 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 41. maddesi göz önünde bulundurulduğunda, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlanmn paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ajanı 
sıfatını havi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki (il özel idareleri, îl özel İdaresi 
Kanununun değişik 80. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca kararlaştınlan bankalarda) 
kendi adlanna açüracaklan hesaplarda toplamalan öngörülmesine rağmen, 1211 sayılı 
Kanunun 41. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen resmî kuruluşlara ait mevduat 
kapsamına 492 sayılı Harçlar Kanununun 36. maddesinde sayılan emanet paralann girmediği 
mütalaasıyla, söz konusu paralann Bakanlığımız Genelgelerinde gösterilen Bankalara 
yatırılmasına devam edilmesi gerektiği hususunun 24/07/1997 tarihli ve 17-91-12401 sayılı 
Genelgemizle teşkilâta duyurulduğu; 

Söz konusu emanet paralann, belirli şartlar oluşuncaya kadar adlî mercilerin 
muhafazası, kontrolü ve denetimi altında olduğu ve bu amaçla adlî merciler tarafından 
bankada açtırılan hesaplara yatınldığı; Bakanlığımızın sorumluluğu altındaki bu paralann 
tutulacağı bankayı belirlerken İcra ve İflâs Kanununun ve anılan Yönetmeliğin hükümleri 
gereğince uygulamada birliğin sağlanması, hizmetin daha verimli ve daha hızlı işletilmesinin 
amaç edinildiği; nitekim bu paralann yatınlacağı bankalann belirlenmesine yönelik olarak 
1956 yılından günümüze kadar birçok genelgenin yayımlandığı ve kamu yaran ilkesi 
çerçevesinde hareket edilerek, gerektiğinde zaman zaman banka değişikliğinin yapıldığı; 

Banka değişikliğine ilişkin düzenlemeler yapılırken bankalann faiz uygulamalarının 
göz önüne alındığı; Türkiye Vakıflar Bankası tarafından vadesiz mevduatlara faiz 
uygulanmadığından, banka değişikliği nedeniyle kamunun zarara uğratıldığından söz etmenin 
mümkün olmadığı; 

Öte yandan, söz konusu paralann niteliği itibanyla gün içinde bile devamlı şekilde 
hareket halinde olduğu; belirli bir tarih itibanyla bankada tutulan paranın miktanmn tam 
olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇE] 
Bakan 

- 1 2 7 -



TBMM B: 68 27 . 2 . 2007 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bayram kutlamasını içeren afişlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/19910) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

/ A h m e t ERSİN 
İzmir Milletvekili 

AKP Bayramdan Önce, bazı illerdeki bilboardlara, Genel Başkanı sayın 
Erdoğan'ın fotoğrafı, arkasında Türk Bayrağı ve alt köşesinde parti amblemi 
ampul ile Genel Merkez yazısı bulunan, (Kurban Olam Ayına Yıldızına-
Bayramınız Kutlu Olsun) sloganlı, parti afişleri asmıştır. 

Bayrak Kanununa göre Türk Bayrağı, siyasi partilerle derneklerin 
amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzlerinde kullanılamaz. 

Dolayısıyla bu afişler, Bayrak Kanununa aykırıdır. Afişlerin asıldığı 
illerdeki yetkililerin, suç olan bu durumu tespit ederek, afişlerin asılmasına 
engel olmaları veya soruşturma başlatmaları gerekirdi. 

Ayrıca, söz konusu afişler, muhalefet partilerine mensup Belediye 
Başkanlarının görevde olduğu illerde asılmamıştır. Sayın Başbakan'ın 
vatandaşlar arasında ayırım yapması ve sadece AKP' ye oy veren vatandaşların 
Bayramını kutlaması üzücüdür. 

Bilindiği gibi bilboardlara, Belediyeye veya ihale edilmişse hak sahibi 
ajanslara, bedeli ödenerek reklam afişi asılabilir. AKP'nin, reklam afişlerinin 
asıldığı illerdeki bilboardlar için bedel ödenmediği, bilboard bedelleri ve diğer 
giderlerin ilgili Belediyeler tarafından karşılandığı iddiaları vardır. 

1- Söz konusu afişlerin asıldığı illerde, Bayrak Kanununa muhalefet 
nedeniyle açılan soruşturma var mı? Parti reklamında Türk Bayrağının 
kullanılmış olması, Bayrak sömürüsü değil mi? 

2- Afiş Kampanyası, neden muhalefete mensup Belediye Başkanlarının 
görevde olduğu illerde de yapılmadı? O illerde yaşayanlar TC Vatandaşı değil 
mi? Neden onların da Bayramınr kutlamadınız? Bu davranışınız ayırımcılık 
olmaz mı? 

ÜTA 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ ( t 
Konu : * 

QJHj.La.wi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/19910-28791/65643 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 08.02.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-553-4/541 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/194J06 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ek: Soru Önergesi cevabı ve eki 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ Alî: N A 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 
7/19906 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

CEVAPLAR: 

l- Sözkonusu afişlerin asıldığı illerde, Bayrak Kanununa ınulıalelVt ımU-ııiylc 
soruşturma açılıp açılmadığı hususunda tarafımıza bir bilgi ulaşımınızın'. 

2- Afiş Kampanyası tüm illerde yapılmıştır. Yalnızca hilhoard OIIIKIV-.IM vı- ver 
olmayan illerde yapılmamıştır. 

Atlş asılan iller ve adetleri ekli listede sunulmuştur. 
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ŞEHİR BİLBOARD RAKET(CLP) 
ADANA 20 20 
ADIYAMAN 5 1 5 

AFYON 10 yoK 
AĞRI 10 
AKSARAY 10 25 
AMASYA 20 30 
ANTALYA 30 15 
AYDIN 50 100 
BALIKESİR 50 200 
BAYBURT 25 yok 
BİLECİK 10 10 
BİNGÖL 15 15 
BİTLİS 50 yok 
BOLU 10 1ü 
BURDUR 15 20 
BURSA 100 
ÇANKIRI 20 10 
ÇORUM 35 yok 
DENİZLİ 50 30 
DÜZCE 25 yok 
ERZİNCAN 20 25 
ERZURUM 20 yok 
GAZİANTEP 50 yok 
GİRESUN 15 yok 
HATAY 25 yok 
İSPARTA 40 40 
KAHRAMANMARAŞ 20 20 
KARABÜK 10 10 
KARAMAN 25 yok 
KARS 15 yok 
KAYSERİ 75 75 
KIRIKKALE 10 100 
KIRŞEHİR 20 yok 
KİLİS 20 yok 
KOCAELİ 30 30 
KONYA 30 30 
KÜTAHYA 50 yok 
MALATYA 40 40 
MANİSA 20 yok 
MARDİN 10 10 
MUĞLA 100 yok 
MUŞ 20 20 
NEVŞEHİR 10 10 
OSMANİYE 25 yok 
RİZE 50 50 
SAKARYA 20 20 
SAMSUN 15 yok 
SİİRT" 20 20 
SİNOP 30 50 
SİVAS 10 10 
ŞANLIURFA 20 20 
TEKİRDAĞ 15 1 5 

TOKAT 40 yok 
UŞAK 20 20 
VAN 30 30 
YALOVA yok 
YOZGAT 10 yok 
ZONGULDAK 15 2 0 
ODUNPAZARI 10 10 
TEPEBAŞI 50 25 
İSTANBUL 
ANKARA 
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6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tedavi yolluğu ödemelerine ilişkin Başbakandan soru
su ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/19908) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını talep etlerim. 

Sa\ mlarımla. 

Enver ÖKTEM ' 
İzmir Milletvekili 

I 2<><>2 tarihinden hu yana. yıllar itibariyle \ c ayrı ayrı iller ba/ında kac kişiye tedavi 
yolluğu ödemesi yapılmıştır'.' 

2. Yapılan leda\ i >olluğıı ödemelerinin mali değeri ne kadardır'.' 

3. Haııyi illerimi/de ve kaç kişiye tedavi yolluğu ödemesi yapılmamıştır? 

4. Ödeme yapılmamış olan tedavi yolluklarının mali değeri ne kadardır? 

5. Bu ödemelerin hanyi tarihte yapılması planlanmaktadır? 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MGM.0.41/ 
K o n u : 23.Ü2.07* 0 3 4 0 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 05.02.2007 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-553-2/569 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/19908 yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlarla ilgili hazırlanan cevaplar aşağıda bildirilmiştir; 

1- 2006 yılında yapılan toplam tedavi yolluğu ödemesi tutan 69.186.621,32 YTL olup, 
ödeme yapılan kişi sayısı bilgileri Maliye Bakanlığı kayıtlarında yer almamaktadır. 

2- 21.02.2007 tarihi itibariyle ödeme yapılamamış tedavi yolluklarının tutarı 
2.404.693,31 YTL olup, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken 
inceleme, kontrol ve diğer işlemlerin tamamlanması müteakibinde tedavi yollukları derhal hak 
sahiplerine ödenmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 

UN AKİT AN 
Maliye Bakanı 
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7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, tehlikeli atık trafiğine ve bertarafına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/19922) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. A A 

Saygılarımla, s~ /\ MJ ^ 
( \W 
YAhmet ERSİN 

İzmir Milletvekili 

Yılda ortalama 1.2 milyon ton tehlikeli atık üretilen Türkiye'de sadece 1 
adet tehlikeli atık yakma tesisi (İZAYDAŞ) bulunmaktadır. İZAYDAŞ' m da yıllık 
kapasitesi 35 bin ton olup, zaten kapasitesi dolmuş olduğundan, 2007 sonuna 
kadar atık kabul etmemektedir. 

Dolayısıyla, her yıl ortalama 1 milyon 165 bin ton tehlikeli atığın 
akıbetinin ne olduğuna ilişkin verdiğim soru önergesini yanıtlayan Çevre ve 
Orman Bakanı sayın Pepe ( bazı firmaların tehlikeli atıklarını yurtdışına ihraç 
ettiklerini) belirtmektedir. Cevap tatmin edici olmamakla beraber hangi 
firmanm, hangi ülkeye, ne kadar tehlikeli atık ihraç ettiği bilinmemektedir. 

Ayrıca, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/k maddesi, tehlikeli 
atık bertaraf tesisi kurma yükümlülüğünü atık üreticisine vermektedir. Bu 
durum, insan ve çevre sağlığı için risk oluşturmaktadır. Çünkü, bazı firmaların 
atık bertaraf tesisi kurmaktansa, atıklarını toprağa gömdüğü veya akarsulara 
boşalttığının örnekleri vardır. 

Keza tehlikeli atıklar dışında, zehirli atıkların da akıbeti meçhuldür. Yılda 
ne kadar zehirli atık üretildiği, bunların nerede ve nasıl bertaraf edildiği 
bilinmemektedir. 

1- Yılda ortalama 1.2 milyon ton olan tehlikeli atıkların, ne kadarı ihraç 
ediliyor? Son 4 yılda hangi firma, hangi ülkeye, ne kadar tehlikeli atık ihraç etti? 

2- Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurma yükümlülüğünü atık üreticisine 
veren, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/k maddesi, insan ve çevre 
sağlığı için risk oluşturmuyor mu? Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurmayan 
firmalar için, ne yapılıyor? Bu firmalar için bugüne kadar ne yaptınız? 

3- Son 4 yılda ne kadar zehirli atık üretildi? Zehirli atıkların akıbeti nedir? 
Nerede ve nasıl bertaraf ediliyor? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-^y^' -1 n 7 er Q 2J..../Ç&2007 
Konu : Sayın Ahmet ERSİN' in I U / O y 

7/19922 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : TBMM'nin 10.01.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-28703 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin' in "Tehlikeli atık 
trafiğine ve bertarafına ilişkin" 7/19922 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN' İN 
7/19922 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

1. İhracat izinleri taraf olduğumuz, Basel Sözleşmesi kapsamında verilmektedir. 
Dolayısı ile Basel Sözleşmesine göre, AB, OECD ülkeleri ile Liechtcnstein ülkesine 
yapılabilmektedir. Bu kapsamda; 

2005 yılında 1800 ton atık yurt dışına ihraç edilmiştir. 
2006 yılında 22107 ton atık yurt dışına ihraç edilmiştir. 

Yurtiçinde yapılan atık bertarafına ilişkin bilgiler ise cevap-3'te verilmiştir. 

2. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 8/b maddesinde Belediyeler, 
Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri; "Atık üreticileri ve bertarafçılan ile beraber 
veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla, 9/k 
maddesinde ise atık üreticileri "Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf 
edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle ortak atık bertaraf tesisleri 
kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla,"yükümlü kılınmıştır. Bu madde ile her 
atık üreticisi bir bertaraf tesisi kuracak anlamına gelmemektedir. Bakanlığımızın atık yönetim 
politikası, atıkların bölgesel bazda bertaraf edilmesidir. Bu kapsamda atık üreticileri bir araya 
gelerek ortak kullanılacak tesisleri kurmakla yükümlüdür. Belediyeler istemesi durumunda bu 
sisteme dahil olabilir. Ancak; yönetmelik gereğince tüm atık üreticileri (sanayiciler) oluşan 
atıklarını bu bertaraf tesislerinde ücretini ödeyerek bertaraf ettirmekle münferiden 
yükümlüdür. 

3.2004 İmalat Sanayi Atık Envanteri araştırması sonuçlarına göre 2004 yılında yaklaşık 
1,2 milyon ton tehlikeli atık üretilmiştir. (Geri kazanılan ve yeniden kullanılan 71 ton, satılan 
veya hibe edilen 248 ton, bertaraf edilen 877 ton ) (TÜİK 2005) 

Türkiye de sadece bir adet endüstriyel atık düzenli depolama alanı ve bir tane de 
endüstriyel atık yakma tesisi ( İZAYDAŞ) bulunmaktadır. İzaydaş'ın yakma kapasitesi 
35.000 ton/yıl, depolama kapasitesi ise, 790.000 m3 tür. Yakma tek bertaraf yöntemi değildir. 
Depolanacak nitelikte olan atıklar İzaydaş düzenli depolama tesisinde depolanmaktadır. 
Bunun yanı sıra, atık yönetiminde ana ilke; öncelikle atıkların geri kazanılması olduğundan ve 
endüstriyel atıkların ikincil hammadde olarak ekonomiye kazandırılması göz önünde 
bulundurularak, mevzuata uyumlu olarak tehlikeli atıkların geri kazanımı sağlanmaktadır. 
Geri kazanım işlemi yapan tesislerin lisanslandırma çalışmaları da Bakanlığımızca 
yürütülmektedir. Bu bağlamda, 70 in üzerinde tesise geçici çalışma izni / lisans verilmiştir. 
Bunun yanı sıra, bazı tehlikeli atıkları( boya çamuru, II. Kategori atık yağ, kullanılmış lastik, 
yağ ile kontamine üstttbü gibi) enerji geri kazanımı amacıyla alternatif yakıt olarak kullanan 
19 çimento tesisi lisanslandırılmıştır. 
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Geri kazanım tesisi ve çimento tesislerinde enerji geri kazanımı yapılan atık türleri ve yıllık 
geri kazanım kapasiteleri: 

ATIK TÜRÜ 
Boya çamuru 
Yağlı metal atığı( ağır metal içeren metal 
atıkları) 
Kimyasal atık 
Kontamine bez, üstübü 
Atık tiner 
Atık Varil 
Endüstriyel nitelikli çamur( ramat çamuru) 
Atık yağ (II. kategori) 
Atık lastik 
Atık yağ (I. Kategori) 
Pil akü 
( Lisans kapsamında 16 geri kazanım Tesisi) 

YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ 
4503 ton/yıl 
86.618 ton/yıl 

21106 ton/yıl 
7978 ton/yıl 
1990 ton/yıl 
656.400 adet/yıl 
7360 ton/yıl 
36735 ton/yıl 
51979 ton/yıl 
33.762 ton/yıl (kurulu kapasite) 
192.439 ton/yıl (kurulu kapasite) 

Ayrıca atıkları yurt dışına ihraç etmek de mümkün olmaktadır. 

8.- Ordu Milletvekili J. Sami TANDOĞDU'nun, bankaların kredi kartlarını pazarlama yöntem
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/19928) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ahayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince 
Devlet Bakanı Sayın Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Dr. İ.Sami TANDOĞDU 
Ordu Milletvekili 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

Kredi kartlarının pazarlanmasıyla ilgili yasal düzenlemelere rağmen, istemediği halde birçok 
vatandaşa kredi kartı gönderilmektedir. Üstelik bu kartların harcama limitleri, vatandaşın 
gelirinin çok üstünde olup, bedelini ödemeyeceği harcamalan yapması için bir çeşit olanak 
sağlamaktadır. 

1 - Vatandaşlara isteği dışında kredi kartı gönderen bankalar hakkında işlem yapılmakta 
mıdır? 

2- Yapıldıysa hangi bankaya, ne işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/01- 3 } g 2 7 - / 0 ^ 2 0 0 7 

Konu : 7/19928-28806 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-28703 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın İ.Sami TANDOĞDU tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/19928 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanlığı'mn 26.02.2007 tarih ve BDDK.2007.01.DHD.KİK-2865 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1 :BDDK'nın 26.02.2007 tarih ve Doç.Dr.AbdUllatİf ŞENER 

286S sayılı yazısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı :BDDK.2007.01 .DHD.KİK-^^ i > : r
 r, , ft9,,f7 

Konu : Soru önergesi t ••-.-..• £.wI 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

îlgi:07.02.2007 tarih ve B.02.0.001/01-242 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Ordu Milletvekili İ. Sami 
TANDOGDU'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu soru önergesinde yer 
alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1) 01.03.2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun "Kart Çıkarma ve Buna İlişkin 
Yükümlülükler" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Kart çıkaran kuruluşlar, 
talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart 
veremezler..." hükmü ile "Kredi Kartı Limiti" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarında ise ''''Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya 
engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart 
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çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama 
sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile 29 uncu madde çerçevesinde temin edilecek 
bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek 
zorundadır. Kart çıkaran kuruluşlar kart limitlerini bu hüküm çerçevesinde 
güncelleyebilirler. Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini 
artıramazlar. Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan 
miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir 
ücret talep edilemez. Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm 
kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama 
net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni 
Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart 
hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit 
edilir." hükmü yer almaktadır. 

Bu kapsamda, anılan Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine aykırı uygulamaların 
müeyyidesi Kanunun "İdari Para Cezalan" başlıklı 35 inci maddesinde yer almaktadır. Diğer 
taraftan, bahsekonu Kanunun idari para cezalan uygulanması gereken maddelerine 
muhalefetten bugüne kadar toplam 12 adet idari para cezası kesilmiş olup, bunların toplam 
tutan 59.500 YTL'dir. 

2) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 
hangi bankaya ne işlem yapıldığına ilişkin bilgilerin kanunen yetkili olan mercilerden 
başkasına açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'de yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/19929) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n D e v l e t B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı S a y ı n 
D o ç . D r . A b d ü l l a t i f Ş E N E R ta ra f ından yazı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı 
s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 15 .01 .2007 .—"~~ •. 

E M İ N Ş İ R İ N 
İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ 

1- T M S F t a r a f ı n d a n gö rev l end i r i l en Müfe t t i ş B a y r a m F a t i h E k e r ' i n , 
g ö r e v l e n d i r i l m e s i s ı r a s ında d ikka t e a l ınan ö z g e ç m i ş i n d e k i başa r ı l a r ne le rd i r? 
K e n d i s i n i n T a r ı m B a k a n ı ve A K P Mi l l e tvek i l i M e h d i E k e r ' i n ka rdeş i o lmas ı 
g ö r e v l e n d i r i l m e s i n d e b i r rol o y n a m ı ş m ı d ı r ? 

2 - T M S F t a r a f ı n d a n g ö r e v l e n d i r i l e n Müfe t t i ş E d i p S ö z e n ' i n , g ö r e v l e n d i r i l m e s i 
s ı r a s ı n d a d i k k a t e a l ı n a n Özgeçmiş indek i başa r ı l a r n e l e r d i r ? K e n d i s i n i n A K P 
G e n e l B a ş k a n Y a r d ı m c ı s ı E d i b e S ö z e n ' i n ka rdeş i o l m a s ı g ö r e v l e n d i r i l m e s i n d e 
b i r rol o y n a m ı ş m ı d ı r ? 

3 - H a l e n T M S F t a sa r ru funda b u l u n a n ve anlaş ı lamayanı s e b e p l e r d e n sa t ı şa 
ç ı k a r ı l a m a y a n K r a l T V ' n i n b a ş ı n a Y ü k s e l E v s e n ' i n ge t i r i lmes i s ı r a s ında d i k k a t e 
a l ı n a n ö z g e ç m i ş i n d e k i başar ı la r ne l e rd i r ? E v s e n ' i n g ö r e v l e n d i r i l m e s i n d e A K P 
A d a n a M i l l e t v e k i l i v e B a ş b a k a n D a n ı ş m a n ı Ö m e r Ç e l i k ' e y a k ı n o l m a s ı n ı n b i r 
ro lü o l m u ş m u d u r ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01- 3 } 3 2VO2/2007 

KONU : 7/19929-28871 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-28703 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRÎN tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/19929-28871 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 
22.02.2007 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-620-110 sayılı cevabı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER f 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1:TMSF' nun 22.02.2007 tarih ve 

110 sayılı yazısı ı 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SÎGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620-11O . 2/2 ;Ş2* 2007 

Konu : istanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in 
Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

İ |gi : 06/02/2007 tarih ve B.02.0.001 /01 -241 - 19929 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

TBMM İçtüzüğünün 96. maddesinin "Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü 
veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere. Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular 
hakkında bilgi istemekten ibarettir." hükmünde belirtilen şartları taşımamakla birlikte TMSF'nin 
şeffaflık politikası gereği, soru önergesindeki iddialara cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1) Bayram Fatih EKER, Tokat/Almus doğumlu olup Giresun/Alucra nüfusuna kayıtlıdır. Tarım 
Bakanı ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehdi EKER ile hiç bir akrabalık ilişkisi 
bulunmamaktadır. Halen Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.'nde çalışan Bayram Fatih EKER 
uzun bir bankacılık geçmişine sahiptir. 

2) Edip SÖZEN. Uzan Gurubu Medya Şirketlerinde 2004 yılından bu yana çalışmaktadır. 
Sayın Edibe SÖZEN'in Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olmasından çok önce göreve başlamıştır. 
Profesyonel iş hayatına 1983 yılında Denizbank A.Ş.'nde önce müfettiş, ardından İnsan Kaynaklan 
Daire Başkanı olarak görev yapan Edip SÖZEN'in bu kariyeri dikkate alınarak mevcut görevine 
atanmıştır. 

3) Kral Medya Grup Başkanı olan Yüksel EVSEN'in göreve getirilmesinde Ak Parti Adana 
Milletvekili Sayın Ömer ÇELİK'in herhangi bir rolü olmamıştır. 15 yılı aşkın süredir medya 
sektöründe çalışan, Sarı Basın Kartı sahibi ve 10'dan fazla mesleki ödülü olan Yüksel EVSEN'in 
kariyeri, halen ifa ettiği göreve uygun bulunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla'da verilen madencilik ruhsatlarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/19936) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın H.Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fahrettin ÜSTÜN 
uğla Milletvekili 

1- Muğla ilinde Maden arama, işletme ve taş ocağı için 2002 Kasım ayından bu yana 
kaç ruhsat verilmiştir? 

2- Verilen ruhsatların kaçı orman sınırları içindedir? Kaç hektardır? 
3- Orman alanlarında izin verilen alanları taşan firmalar varmıdır? Ne gibi cezai 

işlemler uygulanmıştır? 
4- Özellikle turizmin yoğun olduğu ilimizde Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, 

Dalaman ve Ortaca ilçelerinde verilen ruhsatlarda kıstaslar nelerdir? 
5- Verilen ruhsatlarla tam bir Orman ve Çevre katliamının yapıldığının bilincinde 

misiniz? 
6- Bodrum ilçesi Çamlık ve Kum köyü yakınlarında iki ayrı işletmenini yaptığı Çevre 

w Orman ve turizme etkileri araştırıldı mı? Araştırıldıysa sonucu nedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ^ . İ S . O . S G B ^ - Ö I O ' ^ V ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

2 5 0 9 26 
M&M *üu/ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nm 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-28703 
sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/19936-28888 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, cevaplandırılarak 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A^A 
EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

- 1 3 9 -



TBMM B:68 27 . 2 . 2007 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FAHRETTİN ÜSTÜN'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/19936-28888) 

Sorul; 

Muğla ilinde maden arama, işletme ve taş ocağı için 2002 Kasım ayından bu yana kaç ruhsat 

verilmiştir? 

Cevap 1 ; 

Muğla ili dahilindeki 2002 yılındaki ve 12.02.2007 itibariyle toplam ruhsat sayılan ile halen 

yürürlükte olan ruhsatlann maden gruplanna göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

İL 
MUĞLA 

Arama 
2002 
498 

2007 
968 

işletme 
2002 
232 

2007 
350 

Ön işletme 
2002 
134 

2007 
29 

Toplam 
2002 
864 

2007 
1.347 

Grubu 
I-A GRUBU 
I-B GRUBU 
II. GRUP 
IV. GRUP 
MADEN 
MERMER 
V. GRUP 
TOPLAM 

Arama 

586 
107 
94 

178 
3 

968 

İşletme 
1 

11 
69 

101 
168 

350 

On işletme 

10 
19 

29 

TOPLAM 
1 

11 
655 
107 
205 
365 

3 
1.347 

Soru 2 : 

Verilen ruhsatların kaçı orman sınırlan içindedir? Kaç hektardır? 

Cevap 2 : 

Muğla ili dahilindeki ruhsatlann 12.02.2007 itibariyle alanlan, arama ruhsatlan 286.003,01 

hektar, işletme ruhsatlan 209.939,15 hektar ve ön işletme ruhsatları 12.541,73 hektar olmak üzere 

toplam 508.483,89 hektardır. 

Bu ruhsatlann ne kadarının orman alam içinde kaldığmın Çevre ve Orman Bakanlığına 

sorulmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Soru 3 : 
Orman alanlarında izin verilen alanları taşan firmalar varmıdır? Ne gibi cezai işlemler 

uygulanmıştır? 

Cevap 3 ; 

İşletme izin alanlarındaki madencilik faaliyetlerin, yapılacak denetimler sonucunda izin 

alanı dışına çıktığının tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurularak Maden Kanununun 7. 

maddesi kapsamında ruhsat teminatı irad kaydedilerek bu alandaki faaliyet durdurulur. Maden 

Kanununun 7. maddesinin beş yıl içinde üç kez ihlâli halinde teminatın tamamı irad kaydedilerek 

ruhsat iptal edilir. 

Ayrıca Orman mevzuatınca gerekli işlemler ilgili kurumunca yapılmaktadır. 

Soru 4 : 

Özellikle turizmin yoğun olduğu ilimizde Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Dalaman ve 

Ortaca ilçelerinde verilen ruhsatlarda kıstaslar nelerdir? 

Cevap 4 : 

Arama ruhsatları 3213 Sayılı Maden Kanununun 16. maddesine göre verilmektedir. Arama 

ve işletme ruhsatlı sahalarda, madencilik faaliyetine başlanılması için Maden Kanununun 7. 

maddesi ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği gereği, ruhsat sahipleri tarafından alınması 

zorunlu bulunan Arazi Mülkiyet izni (Orman, mera, şahıs arazisi vb.), GSM kapsamında işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı ve ÇED izinleri ile varsa diğer izinler (sit, milli parklar, turizm bölgeleri, 

alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri v.b.) alınması 

gerekmektedir. 

Ayrıca 05.01.2007 tarihinden itibaren Muğla ili dahilindeki I. Grup ruhsatlar ile II. Grupta 

yer alan mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı 

hammaddesine ait ruhsatlara Muğla Valiliğinin izinler konusundaki uygun görüşü alınmadan 

işletme izni düzenlenmemektedir. 

Soru 5 ; 

Verilen ruhsatlarla tam bir Orman ve Çevre katliamının yapıldığının bilincinde misiniz? 

Cevap S : 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatlara binaen yapılacak madencilik 

faaliyetleri ile orman ve çevrenin katledilmesi mümkün değildir. Maden üretimi faaliyetleri 
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esnasında yürütülen çalışmaların ekolojik dengeyi bozduğu, çevreyi olumsuz yönde etkilediği, 

meskûn mahalde olması nedeniyle insanlar üzerinde sağlık sorunları yarattığı, devlet karayolu ile 

yakınlığı nedeniyle trafiği olumsuz yönde etkileyip can ve mal kaybına neden olduğu yönünde 

yapılacak şikayetler Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce en kısa sürede mahallinde tetkik edilerek 

tetkik sonucuna göre Maden Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılmaktadır. 

Ormanlık alanlarda madencilik faaliyetlerinin Maden Kanunu, Orman ve diğer mevzuatlara 

göre yapılması zorunludur. 

Soru 6 : 

Bodrum ilçesi Çamlık ve Kum köyü yakınlarında iki ayrı İşletmenin yaptığı Çevre, Orman 

ve turizme etkileri araştırıldı mı? Araştınldıysa sonucu nedir? 

Cevap 6: 

Kum köyü sınırlan dahilinde ve Bilak Mad. İnş. Tur. İth. ve İhr. Ltd. Şti. uhdesinde bulunan 

ER:3096729 sayılı II. grup kalker işletme ruhsatlı saha için Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 

40.000 m2 orman alanında madencilik faaliyetleri için izin alındığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ve Planlama Genel Müdürlüğünce 29.05.2006 tarihli ÇED Gerekli Değildir Belgesi düzenlendiği ve 

Muğla Valiliği îl özel idaresi Genel Sekreterliğince de 15.09.2006 tarih ve 0121 sayılı İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği görüldüğünden ruhsat sahibinden başkaca alınacak izinler varsa 

bu izinler alınmadan üretim faaliyetinde bulunmayacağına ilişkin Taahhütname alınarak kalker 

işletme izni düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Çamlık köyü sınırları dahilinde İ-Taş Tur. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bulunan AR:95144 sayılı 

işletme talepli ruhsat sahası için ise henüz işletme ruhsatı ve işletme izni verilmemiştir. 

Ayrıca, Çamlık Köyü Muhtarı İsmail ÇAD ve Kum köyü muhtarı Mehmet ÖZEN tarafından 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi edilen 11.01.2007 tarih ve 65897 varideli dilekçe ile ilgili 

olarak, konunun mahallinde tetkik işlemi gerçekleştirilmiş olup, inceleme sonucuna göre işlem 

yapılacakür. 

Bu aşamada saha ile ilgili olarak Maden Kanunu kapsamında alınması gereken izinlerin 

alınmış olması nedeniyle Bakanlığımızca yapılacak işlem bulunmamaktadır. Ancak yapılacak olan 

madencilik faaliyetleri sonucunda çevreyi, insan sağlığını, can ve mal emniyetini tehdit edici bir 

unsurun tespit edilmesi halinde Maden Kanununun 7. maddesi gereği cezai müeyyideler 

uygulanacaktır. 
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11.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, İzmir-Ödemiş'e kaymakam atanmasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/19943) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın iç tüzüğün 96. maddesine istinaden İçişleri Bakanı Sayın 
Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Serpil YILDIZ 
İzmir Milletvekili 

SORULAR: 

1- Türkiye'mizin ve İzmir'imizin en önemli ilçelerinden Ödemiş'e niçin Kaymakam-

ataması yapılmamaktadır? Özellikle hükümetinizin vekaleten görev yaptırma alışkanlığı bu 
durum için de mi söz konusudur? Bu durum mülki hizmetlerin yerine getirilmesinde bir 
zafiyet yaratmaz mı? 

2- ödemiş İlçemize asaleten Kaymakam atama işlemini ne zaman gerçekleştirecek 
siniz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı rB.OS.O.PGM.O^l.OO.Ol-A/ZTJo .2.6/02/2007 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-28703 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Serpil YILDIZ'ın, tarafımdan yazılı olarak cevaplandın İmasını 

istediği soru önergesine (7/19943) ait cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Kaymakam atamalan, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme 
Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri gereği yapılmakta olup, Ödemiş İlçesine 04.10.2006 
tarihli ve 2006/8539 sayılı Müşterek Kararname ile Ankara Vali Yardımcısı Hüseyin ECE 
atanmıştır. Ancak, adı geçenin tdare Mahkemesine açtığı davada almış olduğu yürütmenin 
durdurulması karan üzerine, yargı karan gereği Ödemiş ilçesinden alınarak eski görev yeri olan 
Ankara Vali Yardımcılığına başlatılmıştır. 

Yürütülmekte olan kamu hizmetlerin aksatılmaması için anılan ilçe boş bırakılmamış 
Muğla Vali Yardımcısı Abdurrahman KOÇOĞLU vekaleten atanmıştır. 

Aynca, Mülki İdare Amirleri arasında yapılacak olan atamalarda adı geçen ilçeye asil 
kaymakam ataması değerlendirilecektir. 

Arz ederim. 

Abdülkad: 
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12.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Dalaman Kaymakamının tayini ile ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/19945) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 15.01.2007 

r.Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Dalaman' in AKP'l i Belediye Başkanı Beyhan Korkut, basında yer alan 
açıklamalarında eski Dalaman İCaymakamı Mehmet Yapıcı hakkında "Kaymakamı buradan 
sürdürdüm" ifadesini kullanmıştır. 

1 - Dalaman Kaymakamı Mehmet Yapıcı'run tayin edilme gerekçesi nedir? 
2- AKP' l i Belediye Başkanları'nın kaymakamı sürdürme, tayin ettirme gibi bir 

yetkisi veya yaptırım gücü var mıdır? 
3- Belediye Başkanı'nın "kaymakamı ben yedim, ben sürdürdüm" sözleri üzerine 

soruşturma açılacak mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/25.24 2 .6 /02/2007 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-28703 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Dr.Ali ASLAN'ın, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 

istediği soru önergesine (7/19945) ait cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Kaymakam atamaları, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme 
Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Dalaman Kaymakamı Mehmet YAPICI'nın Çiftlikköy Kaymakamlığına atanması 
hususunda Belediye Başkanının herhangi bir demeci olmadığı ve gazeteye tekzip gönderdiği 
mahallinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

Adı geçen Kaymakam 4 yıl 2 ay görev yaptığı 2.coğrafî bölgede olan Dalaman İlçesinden 
anılan Yönetmelik gereği hiç görev yapmadığı 1.coğrafi bölgedeki Çiftlikköy Kaymakamlığına 
atanmıştır. 

Arz ederim. 

Sdülkadir AKSU 
Bakan 
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13.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, bilboardlara asılan kurban bayramı kutlama ilanlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in ceva
bı (7/19985) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 10.01.2007 

c:Z.., - _! -,. 
Av. Fuat ÇAY 
Hatay Milletvekili 

1- Kurban Bayramı nedeniyle bilboardlara asılan ve fonda Türk Bayrağı ve üzerinde 
fotoğrafınızın olduğu 'Kurban olam ayına yıldızına. Bayramınız kutlu olsun' afişi 
hangi illerde asılmıştır? 

2- Afişin Türkiye'nin belirli bir coğrafyasına asıldığı, belirli coğrafyasına aşılmadığı 
(Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi) doğru mudur? 

3- Afişin Türkiye'nin belirli coğrafyasına asılmama nedeni nedir? 
4- Afişin Hatay İline aşılmadığı bilinmektedir. Afişin Hatay'da asılmama sebebi nedir? 
5- Size göre, Hatay halkının bayrağa olan sevgisi daha mı azdır? 
6- Hatay'ı ulusal duygulan zayıf bir il olarak mı görüyorsunuz? 
7- Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde Türkiye'nin bölünmüş haritalarının yayınlandığı 

bir dönemde bazı illerde bilboardları süsleyen bayram mesajınız ulusal 
bütünlüğümüzü zedelemiyor mu? 

8- Oy kaygısıyla yaptığınız bu çalışma devlet adamhğıyla ne derece bağdaşmaktadır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02 .0 .002/^,^5~ 
Konu : 

j2£/jk/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başkanın, 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/19985-28810/65662 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 08.02.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-553-79/542 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat ÇAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği, 7/19985 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önerges i Cevabı ve eki 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN FUAT ÇAY'IN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 
7/19985 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

CEVAPLAR: 

Afiş asılan iller ve adetleri ekli listede sunulmuştur. 

Afişlerin Türkiye'nin belirli bir coğrafyasına asıldığı doğru değildir. Örneğin 
afişler Muş, Kars, Erzurum ve Erzincan illerimize asılmış; Ancak yer olmadığı için 
Çanakkale ve İzmir illerimize aşılamamıştır. 

Afişlerin Hatay iline asılmama sebebi kargodaki bir olumsuz gecikmeden 
kaynaklanmıştır. Afişler Hatay iline bayramı müteakip 04.01.2007 jjiinii (eslim 
edilmiş, bu tarihte de bayram sona erdiğinden ve asılacak bilbuardlarm da dolu 
olması nedeniyle planlamada olmasına rağmen aşılamamıştır. 
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ŞEHİR BILBOARD RAKET(CLP) 
ADANA 20 20 
A D I Y A M A N 5 15 
AFYON 10 yok 
AĞRI 10 
AKSARAY 10 25 
AMASYA 20 30 
ANTALYA 30 15 
AYDIN 50 100 
BALIKESİR 50 200 
BAYBURT 25 yok 
BİLECİK 10 1 0 
BİNGÖL 15 15 
BİTLİS 50 yok 
B O L U 1 0 1 0 
BURDUR 15 20 
BURSA 100 
ÇANKIRI 20 1 0 
Ç O R U M 35 yok 
DENİZLİ 50 30 
DÜZCE 25 yok 
ERZİNCAN 20 25 
E R Z U R U M 20 yok 
GAZİANTEP 50 yok 
G İRESUN 15 yok 
HATAY 25 yok 
İSPARTA 40 40 
K A H R A M A N M A R A Ş 20 20 
KARABÜK 10 1 0 
K A R A M A N 25 yok 
KARS 15 yok 
KAYSERİ 75 75 
KIRIKKALE 1 0 100 
KIRŞEHİR 20 yok 
KİLİS 20 yok 
KOCAELİ 30 30 
KONYA 30 30 
KÜTAHYA 50 yok 
MALATYA 40 40 
MANİSA 20 yok 
MARDİN 1 0 1 0 
MUĞLA 100 yok 
MUŞ 

ŞANLIURFA 

20 20 
NEVŞEHİR 10 10 
OSMANİYE 25 yok 
RİZE 50 50 
SAKARYA 20 20 
S A M S U N 15 yok 
SİİRT" 20 20 
SİNOP 3 0 5 0 

SİVAS ™ 10 
20 20 

TEKİRDAĞ 1 S 1 5 

TOKAT 4 0 y ° k 

UŞAK 20 20 
VAN 30 30 
YALOVA yok 
YOZGAT 1 0 yok 
Z O N G U L D A K 15 20 
ODUNPAZARI 1 0 1 0 
TEPEBAŞI 50 25 
İSTANBUL 
A N K A R A 
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14.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, bir tarımsal kalkınma kooperatifinin hayvan
cılık projesine, 

-Konya Milletvekili Atilla KART'ın, et destekleme prim ödemesi yapılacak illere ve Konya Et 
Balık Kombinasının durumuna, 

-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bir ihalesine 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/20027, 20028, 

20029) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazıb 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Av.Sezai ÖNDER 
Samsun Milletvekili 
Anayasa Komisyon Üyesi 

Samsun İli Bafra ilçesine bağlı Fener ve Sahilkent Köylerinde kurulu Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, her iki köyün geniş ve sulu tarım yapılan arazilerinde ve 2500 dönüme yakın 
islah programlarına alınmış meraları ile ülke hayvancılığına da hizmet vermektedir. 

Yerli hayvan ırkının kültür ırkına dönüştürülmesinde uygulanmakla olan 40x6 
damızlık süt sığırı projesi adı geçen kooperatiflerimizce de uygulanma gayreti içerisindedir. 

Bölgede gelişen organize sanayii bölgesi, yapımı devam eden bölge hastanesi ve bölge 
ceza evi gibi önemli büyük kurumların süt ve et ihtiyaçlarının karşılanması yanında 
yetiştiricilerinde yaşam seviyelerinin ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine de katkı 
sağlayacak proje önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Önemi dikkate alındığında Fener ve Sahilkent Köyleri Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin uyguladığı 40x6 damızlık süt sığın projesininin 2007 yılı 
programına alınması düşünülmektemidir.? 

2- Düşünülmekte ise proje ile ilgili ödenek tutarı nedir.? 
3- Düşünülmemekte ise gerekçesi nedir.? 
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17.01.2007 
T B M M Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn.M.Mchdi Eker 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

26 Aralık 2006 tarih -26388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararıyla; 28 ilde (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, 
Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) hayvan üreticilerine 190 kg. 
ve üzeri karkas ağırlık için beher kg başına 1 YTL., toplam et destekleme tutan yıllık 12.688.000 
YTL. 'yi aşmamak üzere, et destekleme prim ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu üreticisini desteklemeye ve teşvik etmeye yönelik olan 
bu uygulamayı doğal olarak olumlu bir karar olarak görüyoruz. 

Ancak, bu illerin tespiti hangi ölçü ve esasa göre yapılmıştır? 

Türkiye'de hayvancılığın gerek alan ve gerek toprak yapısı itibariyle en uygun 
bölgelerinden birisi olan Konya, neden bu 28 ilin dışında tutulmuştur? 

Bu sorulara getirilebilecek hiçbir haklı ve ciddi açıklamanın olmadığı ortadadır. 
Bugün İçanadolu'da tarımın yanında hayvancılık da bitmiş ve tükenmiş durumdadır. Tarım ve 
hayvancılık desteği yapılırken bölgeler arasında ayrımcılık anlamına gelecek bir uygulamanın 
yapılmasının hiçbir haklı açıklaması olamaz. Nitekim 2004 yılı uygulamasında bu anlamda hiçbir 
ayrım yapılmamıştır. 2005 yılında ise hiçbir bölgeye ödeme yapılmamıştır. 

Öte yandan bilindiği gibi; Hükümet'in yanlış politikaları sonucunda Konya Et 
Kombinası da özelleştirme kapsamına alınmış, Meram Belediyesine devri sağlanmıştır. Ancak, bu 
kombina şu anda atıl vaziyette olup, işlevini kaybetmiştir. Şehrin merkezi bir bölgesinde olan bu 
kombinanın arazisinin, Belediye Başkanlığı tarafından spekülatif amaçlarla kullanılacağı yolunda 
ciddi endişeler vardır. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

( l )Et destekleme primi 2004 yılında olduğu gibi neden tüm illere 
ödenmemiştir? Hangi gerekçeyle bu ödemeden vazgeçilmiştir? 

28 ilin tespitinde hangi ölçü esas alınmıştır? 

Konya gibi tarım ve hayvancılığın her bakımdan merkezi konumunda 
olan bir vilayetin, bu prim desteğinin dışında tutulmasının gerekçesi nedir? 

Yapılan bu uygulama ile hayvancılığa darbe vurulduğu ve bunun 
devamında da hayvan ithalatının önünün açıldığı ve kaçakçılığın teşvik edildiği 
yolunda getirilen eleştirilere nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? 

Getirilen yoğun eleştiri ve uyarılar karşısında, ayrımcılık sonucunu 
yaratan bu uygulamadan vazgeçip, tüm illere yönelik uygulama sürecini başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 
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(2)Özelleştirme sonucu Meram Belediye Başkanlığına devri yapılan 
Konya Et Balık Kombinasının son durumu nedir? 

Kombinanın devri esnasında Meram Belediye Başkanının, bu yere 
modern bir kombina yapılacağı yolundaki vaadi uygulamaya geçirilecek midir? 

Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olacak mısınız? 

Hayvancılık sektöründe meydana gelen tıkanmalar karşısında, 
kombinalarla ilgili olarak yeni bir plan ve program uygulayarak, bu işletmeleri hayata 
geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

Şehir merkezinde 141.795.36 m2 yüzölçümünde olan bu arazinin 
spekületif amaçlara kurban edilmemesi için Bakanlık olarak nasıl bir çalışma 
içindesiniz? 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

•rmrtJi j/Vlı-
ü/cef ARTANTAŞ ' ladır Milletvekili 

Bakanlığınıza bağh kuruluşlardan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan Arazi Toplulaştırma Projesi ile ilgili İğdır Bölge Müdürlüğünce yapılan ihalede 
yolsuzluk yapıldığı iddiası Elektronik Ortamda yayın yapan bir sitede " İNANILMAZ İHALE 
YOLSUZLUĞU" manşeti ile yer aldığı malumunuzdur. 

İhalede yolsuzluk yapıldığı , katılımcıların engellendiği , herhangi bir güvenlik 
tedbirinin alınmadığı iddia edilen haberler de şahsınıza , hakaret edildiği gerekçesi ile 
yargıya taşınmış ve söz konusu Internet sitesinin yayını yargı kararı ile durdurulmuştur. 

Bu itibarla; 

1- Arazi Toplulaştırma ihaleleri ne zamandan beri bölgelerde yapılmaktadır? İhaleler 
neden bölgelere kaydırıldı? Bu güne kadar kaç bölgede yapıldı? Bölgelerde yapılan ihaleleri 
kazanan firmalar hangileridir. Bu firmaların hakim ortakları kimlerdir? Hakim ortaklar hangi 
ilimiz nüfusuna kayıtlıdır. 

2- İğdır'da yapılan söz konusu ihaleye kaç firma katılmıştır? En düşük ve Yüksek 
teklif nedir? İhale Hangi Firmaya verilmiştir. İhale edilen firmanın teklifi Fiyat yönünden 
kaçıncı tekliftir.? 

3-İhale yapılmadan evvel gerekli güvenlik tedbiri alınmış mıdır? İhaleye iştirak eden 
bir firmanın teklif zarfı başka bir firma tarafından yırtılmış mıdır? Bu konuda İhale 
komisyonuna yansıyan bir belge var mıdır? Eğer böyle bir belge var ise gereği olarak ne 
yapılmıştır? 

4- Teklif zarfları açılmadan İhale dosyalan incelenmiş midir? İncelenmiş ise eksik 
evrak veren firmalar ihaleye neden kabul edilmiştir? Bu firmanın ihale dışı kalmasına sebep 
olan eksik evrak neydi? 

5-îhaIeyi alan firmanın ortaklan ve Sayın Bakanın Hemşerilik dışında bir akrabalık v.s 
ilişkisi var mıdır? 

6-İhale Komisyonu Başkanlığını kim yapmıştır? Komisyonun ve Başkanın Bu konuda 
yetkinliği ve deneyimi var mıdır? Bu güne kadar benzeri kaç ihale yapmışlardır? 

- 1 5 0 -



T B M M B : 6 8 27 . 2.2007 

T.C. 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.O3-211- ^ 3 0 23 ŞUBAT 2007 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 05.02.2007 tarihli veKAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-28922 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alman Samsun Milletvekili Sezai ÖNDER'e ait 7/20027 esas nolu, 
Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/20028 esas nolu ve İğdır Milletvekili Yücel 
ARTANTAŞ'a ait 7/20029 esas nolu, yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER: 
EK-1: Görüş 7/20027 
EK-2: Görüş 7/20028 
EK-3: Görüş 7/20029 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Sezai ÖNDER 

Samsun Milletvekili 
Esas No :7/20027 

Samsun İli Bafra İlcesine bağlı Fener ve Sahilkent Köylerinde kurulu Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, her iki köyün geniş ve sulu tarım yapılan arazilerinde ve 2500 dönüme yakın 
ıslah programlarına alınmış meraları ile ülke hayvancılığına da hizmet vermektedir. 

Yerli hayvan ırkının kültür ırkına dönüştürülmesinde uygulanmakta olan 40x6 
damızlık süt sığırı projesi adı geçen kooperatiflerimizce de uygulanma gayreti içerisindedir. 

Bölgede gelişen organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden bölge hastanesi ve bölge 
ceza evi gibi önemli büyük kurumların süt ve et ihtiyaçlarının karşılanması yanında 
yetiştiricilerinde yaşam seviyelerinin ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine de katkı 
sağlayacak proje önem taşımaktadır. 
SORULAR: 
SORU 1) Önemi dikkate alındığmda Fener ve Sahilkent Köyleri Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin uyguladığı 40x6 damızlık süt sığın projesinin 2007 yılı programına alınması 
düşünülmekte midir? 
SORU 2) Düşünülmekte ise proje ile ilgili ödenek tutan nedir? 
SORU 3) Düşünülmemekte ise gerekçesi nedir? 
CEVAP 1-2—3) Söz konusu kooperatif projesi; halen çalışmaları devam etmekte olan 2007 
yılı yatınm programında değerlendirilecek kooperatif projeleri arasında yer almaktadır. 
Bakanlığımızca proje konusu uygun görülen kooperatiflerin tamamı, bütçe imkânlannın kısıtlı 
olması sebebiyle yılı içerisinde programa alınarak desteklenememektedir. Yatırım Programına 
ayrılan ödenek çerçevesinde, teklifi yapılan hayvancılık projelerinden ancak %10 kadannm 
desteklenmesi mümkün olabilmektedir. 

z 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla KART 
KONYA MÜletvekiIi 

Önerge No : 7/20028 

26 Aralık 2006 tarih 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla; 28 
ilde (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, 
Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) hayvan üreticilerine 
190 kg. ve üzeri karkas ağırlık için beher kg. başına 1 YTL toplam et destekleme tutan yıllık 
12.688,000 YTL'yi aşmamak üzere et destekleme prim ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu üreticisini desteklemeye ve teşvik etmeye yönelik olan bu 
uygulamayı doğal olarak olumlu bir karar olarak görüyoruz. 

Ancak, bu illerin tespiti hangi ölçü ve esasa göre yapılmıştır. Türkiye'de hayvancılığın gerek 
alan ve gerek toprak yapısı itibari ile en uygun bölgelerinden birisi olan Konya neden bu 28 
ilin dışında tutulmuştur. 

Bu sorulara getirilebilecek hiçbir haklı ve ciddi açıklamanın olmadığı ortadadır. Bugün 
îçanadolu'da tarımın yarımda hayvancılıkta bitmiş ve tükenmiş durumdadır. Tarım ve 
hayvancılık desteği yapılırken bölgeler arasında ayrımcılık anlamına gelecek bir uygulamanın 
yapılmasının hiçbir haklı açıklaması olamaz. Nitekim 2004 yılı uygulamasında bu anlamda 
hiçbir ayrım yapılmamıştır. 2005 yılında ise hiçbir bölgeye ödeme yapılmamıştır. 

öte yandan bilindiği gibi hükümetin yanlış politikaları sonucunda Konya Et Kombinası da 
özelleştirme kapsamına alınmış Meram belediyesine devri sağlanmıştır. Ancak bu kombina şu 
anda atıl vaziyette olup işlemini kaybetmiştir. Şehrin merkezi bir bölgesinde bu kombinanın 
arazisinin belediye başkanlığı tarafından spekülatif amaçlarla kullanılacağı yolunda ciddi 
endişeler vardır. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği doğmuştur. 

SORU 1) Et destekleme primi 2004 yılında olduğu gibi neden tüm illere ödenmemiştir? 
Hangi gerekçe ile bu ödemeden vazgeçilmiştir? 28 ilin tespitinde hangi ölçü esas 
alınmıştır? Konya gibi tarım ve hayvancılığın her bakımdan merkezi konumunda olan bir 
vilayetin bu prim desteği dışında tutulmasının gerekçesi nedir? Yapılan bu uygulama ile 
hayvancılığa darbe vurulduğu ve bunun devamında da hayvan ithalatının önünün açıldığı 
ve kaçakçılığın teşvik edildiği yolunda getirilen eleştirilere nasıl bir açıklama 
getirebilirsiniz? Getirilen yoğun eleştiri ve uyarılar karşısında, ayrımcılık sonucunu yaratan 
bu uygulamadan vazgeçip, tüm illere yönelik uygulama sürecini başlatmayı düşünüyor 
musunuz? 

SORU 2) özelleştirme sonucu Meram Belediye Başkanlığına devri yapılan Konya Et Balık 
Kombinasının son durumu nedir? Kombinamn devri esnasında Meram Belediye 
Başkanlığının, bu yere modern bir kombina yapılacağı yolundaki vaadi uygulamaya 
geçirilecek midir? Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olacakmısımz? Hayvancılık 
sektöründe meydana gelen tıkanmalar karşısında, kombinalarla ilgili olarak yeni bir plan ve 
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program uygulayarak, bir işletmeler hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz? Şehir 
merkezinde 141.795.36 m2 yüz ölçümünde olan bu arazinin spekülatif amaçlara kurban 
edilmemesi için bakanlık olarak nasıl bir çalışma içindesiniz? 

CEVAP 1-2) Bilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan 
insanımızın büyük bir bölümü geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmektedir. 

Hükümetimiz döneminde Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamından çıkarılarak 
sektöre kazandırılmıştır. Böylece Kurum, özel sektörün rağbet etmediği Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tekrar fonksiyon kazanarak, hayvancılık sektörünün 
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Kurumun Tarım Kredi Kooperatifi ile birlikte 28 il'de yürüteceği TAR-ET Projesinin 
amacı; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin en büyük geçim kaynağı olan 
hayvancılığın geliştirilmesine ve desteklenmesine katkıda bulunmak, bölgesel 
kalkınmışlık farklılığmı asgariye indirmek, bölge insamnm gelir seviyesini ve hayat 
standardını yükseltmektir. 

TAR-ET Projesi havza bazlı bir proje olup, 25.04.2006 tarihinde yürürlüğe konulan Tarım 
Kanunu ile de uyumludur. Bu projenin asıl hedeflerinden biri de, verimliliği artırmak, 
çiftçilerimizin Avrupa Birliği sürecinde rekabet edebilirliğini sağlamak için mevcut 
kaynakların en etkin şekilde kullanılmasıdır. 

Et ve Balık Kurumuna bağlı Konya Et Kombinasımn Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
08.11.2004 tarih, 2004/114 sayılı Kararı ile Konya Meram Belediyesine devredilmesine 
karar verilmiş olup, tapu devir işlemleri yapılarak, Kombina ilgili belediyeye 
devredilmiştir. Devir sonrası gelişmeler konusunda Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Et 
ve Balık Kurumunun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGES İ 
önerge Sahibi : Yücel ARTANTAŞ 

İğdır Milletvekili 
Esas No : 7/20029 

Bakanlığınıza bağlı kuruluşlardan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan Arazi Toplulaştırma Projesi ile ilgili İğdır Bölge Müdürlüğünce yapılan ihalede 
yolsuzluk yapıldığı iddiası Elektronik Ortamda yayın yapan bir sitede " İNANILMAZ 
ÎHALE YOLSUZLUĞU" manşeti ile yer aldığı malumunuzdur. 

İhalede yolsuzluk yapıldığı, katılımcıların engellendiği, herhangi bir güvenlik 
tedbirinin alınmadığı iddia edilen haberler de şahsınıza, hakaret edildiği gerekçesi ile yargıya 
taşınmış ve söz konusu Internet sitesinin yayını yargı kararı ile durdurulmuştur. 

Bu itibarla; 
SORU 1) Arazi Toplulaştırma ihaleleri ne zamandan beri bölgelerde yapılmaktadır? ihaleler 
neden bölgelere kaydırıldı? Bugüne kadar kaç bölgede yapıldı? Bölgelerde yapılan ihaleleri 
kazanan firmalar hangileridir. Bu firmaların hakim ortaklan kimlerdir? Hakim ortaklar hangi 
ilimiz nüfusuna kayıtlıdır. 
SORU 2) İğdır'da yapılan söz konusu ihaleye kaç firma katılmıştır? En düşük ve yüksek teklif 
nedir? İhale hangi firmaya verilmiştir. İhale edilen firmanın teklifi fiyat yönünden kaçıncı 
tekliftir? 
SORU 3) İhale yapılmadan evvel gerekli güvenlik tedbiri alınmış mıdır? İhaleye iştirak eden 
bir firmanın teklif zarfı başka bir firma tarafından yırtılmış mıdır? Bu konuda İhale 
komisyonuna yansıyan bir belge var mıdır? Eğer böyle bir belge var ise gereği olarak ne 
yapılmıştır? 
SORU 4) Teklif zarflan açılmadan İhale dosyalan incelenmiş midir? İncelenmiş ise eksik 
evrak veren firmalar ihaleye neden kabul edilmiştir? Bu firmanın ihale dışı kalmasına sebep 
olan eksik evrak neydi? 
SORU 5) ihaleyi alan firmanın ortaklan ve Sayın Bakan ile Hemşerilik dışında bir akrabalık 
v.s i l i şk is i var mıdır? 
SORU 6) İhale Komisyonu Başkanlığım kim yapmıştır? Komisyonun ve Başkanın bu konuda 
yetkinliği ve deneyimi var mıdır? Bugüne kadar benzeri kaç ihale yapmışlardır? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6) ödenekleri Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünde yer alan projelere ait 
ihaleler, ödeneğin ait olduğu bölge müdürlüklerince gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; İğdır 
Tarım Reformu Projesi Kapsamında 24.000 hektarlık alanda "Halihazır Harita Alımı" iş 
kalemi 2005 yılında, aynı proje kapsamında yürütülen Erzurum Daphan Ovası II. Kısım Arazi 
Toplulaştırma Projesi ise 2006 yılında İğdır Bölge Müdürlüğünce, aynca Baziki 
Toplulaştırma Projesi kapsammda yer alan "Gaziantep Kayacık Sulama Alanı Arazi 
Toplulaştırma Projesi" de 2006 yılında Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiştir. İhalelerin tamamen bölgelere kaydınlması söz 
konusu olmayıp, sadece iki Proje kapsamında 3 ayrı iş Yatınm Programında ödeneğinin 
Bölgede bütçelenmesi nedeniyle Harcama Yetkilisi olan Bölge Müdürlüklerimizce ihale 
edilmiştir. 

İhaleye 8 firma katılmıştır. En düşük teklif 2.674.764 YTL, en yüksek teklif 4.000.000 
YTL olmuştur. İhale edilen firmanın teklifi fiyat yönünden 2. tekliftir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 52. Maddesine göre ihale saatinden önce teklif 
zarflarının açılması mümkün değildir. Bu nedenle kimin eksik evrak verip vermediği 
hususunun ihale saatinden önce bilinmesi mümkün değildir. İhaleye katılan 8 firmadan 
teklif olarak 1. sırada yer alan firmanın çalıştıracağı personelle ilgili Mesleki Deneyim 
Belgesi olmadığı, 3 ve 6. sırada yer alan firmaların çalıştıracağı personelle ilgili mesleki 
deneyim belgesindeki sürelerin yetersiz olduğu, 5. sırada yer alan firmanın ise çalıştıracağı 
personelle ilgili mesleki deneyim belgesindeki sürenin yetersiz olduğu ve Geçici Teminat 
Belgesinin uygun olmadığı tespit edilmiş ve böylelikle toplam 4 firma ihale dışı kalmıştır. 

İhale Komisyonu Başkanlığını Bölge Müdür Yardımcısı yapmıştır. Komisyon ve 
Komisyon Başkanı ihale konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahiptir. 
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15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bazı sektörlerdeki ithalat ve ihracat miktarına, 

Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret açığı ve cari açıklarına, 

İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/20046, 7/20047) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet K A N D O Ğ A t f 
DYP Denizli Milletvekili" 

Son 10 yılda; yıllar itibariyle ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1. Elektronik, demir-çelik, demir dışı metaller, elektrikli makineler ve 
otomotiv sektörlerinde "he r '100 dolarlık sanayi ürünü ihracatı" için kaç 
dolar ithalat yapılmıştır? 

2. Belirtilen sektörlerde "100 birimlik mal ihracatı^' için ne kadar ithalat 
yapılmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

=N_Uu*^-

Ümmct K A N D O Ğ A ^ 
DYP Denizli MiIIetvekftf 

Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler grubunda ülkelerin 
2006 yılı sonu itibariyle; 

1. Dış Ticaret Açığı ile cari açıklan nasıl bir seyir izlemektedir? 

2. Dış Ticaret Açığı ile cari açıklar bakımından Türkiye'nin, gelişmekte olan 
ülkeler sıralamasındaki yeri nedir? Mevcut durumu Ülkemiz açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.O.09.00.00 - *' *— 23 02 07 7 0 0 0 

Konu : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06/02/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/20046-29023/661314 sayılı ve 7/20047-
29025/66133 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazıları eki Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOGAN tarafından verilen 
7/20046 ve 7/20047 sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER: Kürşad TÜZMEN 
1- Yazı ile tablo Devlet Bakanı 

Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOGAN tarafından verilen 7/20046 sayıfı yazılı 
soru önergesi: 

Ülkemiz ekonomisinin hızlı bir büyüme sürecine girmesi ile birlikte son yıllarda dış 
ticaretimizde önemli atılımlar gerçekleşmiştir. 1997 yılında 26,2 milyar dolar olan ihracatımız, 2006 
yılında 85,1 milyar dolara ulaşırken, 1997 yılında 48,5 milyar dolar olan ithalatımız 2006 yılı 
itibarıyla 137 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ekonomideki hızlı büyümeye paralel olarak 
yatırım talebi artarken, gerek yurt içi kapasite kısıtlan gerekse döviz kurlarının ithalatı cazip hale 
getirmesiyle ithalatımız ivme kazanmıştır, ithalatın üç alt kalemi olan sermaye mallan, ara mallar 
ve tüketim mallarının toplam ithalatımız içerisindeki payları 2006 yılında sırasıyla %16,2, %71,7 ve 
%11,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu süreçte, iç talep yapısındaki değişim ve uluslararası rekabet 
koşulları, imalat sanayi üretiminin alt sektörler itibanyla önemli ölçüde farklılık göstermesine yol 
açmıştır. Bazı sektörler yüksek üretim artışlan sağlarken, özellikle uluslararası rekabetin arttığı, 
geleneksel ve yerli girdi kullanımının ağırlıklı olduğu sektörlerde üretim artışları daha düşük 
oranlarda kalmıştır. Üretim kompozisyonundaki bu değişim de, imalat sanayiinin ithalata 
bağımlılığını artıncı bir etki yaratmıştır. 

Bu çerçevede, 2007-2009 dönemi için geliştirilen İhracat Stratejik Planı, ihracatımızın 
ithalata bağımlılığının azaltılması, ihracata ilişkin üretim süreçlerinde rekabet gücüne sekte vuran 
maliyet kaynaklı sorunların giderilmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretimine geçiş için Ar-Ge, 
innovasyon ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi konularında projeler geliştirilmesini 
hedeflemektedir. Özellikle 1997 yılından bugüne kadar geçen süre. ihracatımızda rakamsal artış 
sağlanmasının ötesinde, katma değeri yüksek ihracat yapısına ulaşılmasına, bilgi ve teknoloji yoğun 
ürünlerin ihracatımızdaki payının artınlmasına yönelik yapısal dönüşümlerin yaşandığı bir dönem 
olarak değerlendirilebilir. 

100 dolarlık ihracat için yapılması gereken ithalat, esasen ihracatımıza konu mail an n 
üretiminde yurt içinde yaratılan katma değer ile ilişkili olup ülkemizin tüm ihracatı için konsolide bir 
istatistik üretilmemektedir. Birim ihracat için yapılması gereken ithalat miktarı ise sektörler bazında 
farklılık göstermektedir. Ayrıca, üretilen bir üründe kullanılması öngörülen ithal girdi oranını tespit 
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etmek mümkün bulunmamaktadır. Şöyle ki; ithal edilen bir ürünün, üretim sürecine hangi mal için 
gireceği her zaman için kesin değildir. Örneğin, kauçuk ithal edildiğinde söz konusu ürünün mobilya 
mı yoksa otomotiv sektöründe mi ara girdi olarak kullanılacağı kesin olarak bilinememektedir. Yine 
bu çerçevede, ithal edilen bir ürünü kullanarak ülkemizde üretilen bir malın, sonuçta ihraç 
edilebileceği gibi yurt içinde kullanılması da mümkündür. 

Bu kapsamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulanan ve önemli bir dış ticaret 
politikası aracı olan Dahilde İşleme Rejimine (DİR) ilişkin istatistikler ihracata tabi ürünlerin 
üretiminde kullanılan ithal girdilerin payı ve ihracatımızın katma değeri hakkında fikir vermektedir. 
İhracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak amacıyla başvurulan ve ihracata 
yönelik önemli uygulamalardan biri olan DİR, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan 
ithal edilen, bu yüzden ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti 
getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen firmalar, ihraç edilmesi planlanan 
malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve 
ambalaj malzemelerini vergisel yüklerden muaf olmak üzere ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla 
temin edebilirler. 

DİR kapsamında, ihracat ve ithalata konu olan ürünlerin istatistikleri detay bazda elde 
edilebilmektedir (Ek-1, Ek-2). Örneğin, 1997 yılında DİR kapsamında 11,3 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirilirken, 5,1 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Diğer taraftan, 2006 yılında 1,07 milyar 
dolarlık ihracata karşılık 633 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı değerleri görece 
düşük olup söz konusu döneme ait DlR kapsamındaki ihracat süreçleri büyük ölçüde devam 
ettiğinden dolayı ihracat taahhütleri henüz kapatılmamıştır. Son on yıllık dönemde, DİR kapsamında 
gerçekleşen ihracat 134,9 milyar dolar olurken, söz konusu ihracatı gerçekleştirmek için 64,6 milyar 
dolarlık ithalat yapılmıştır. 

DİR istatistikleri sektörel bazda incelendiğinde, örneğin, 1997 yılında 100 dolarlık Demir-
Çelik ihracatına karşılık 57,5 dolarlık ithalat yapılmış iken, 2006 yılında 100 dolarlık Demir-Çelik 
ihracatına karşılık 65,9 dolarlık ithalat yapılmıştır. Miktar bazında verilere bakılacak olursa1, 2003 
yılında 100 kg'lık Demir-Çelik ihracatına karşılık 159,5 kg'lık ithalat yapılmış olup 2006 yılında söz 
konusu sektörde 100 kg'lık ihracat yapmak için 90,8 kg'lık ithalat gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 
gerçekleştirilen ithalat miktarının ihracat miktarından fazla çıkmasının nedeni, ithal ara malı ve 
sermaye mallarının fiyat endekslerinde görülen düşüş neticesinde artan ithalattır. Diğer sektörlere ait 
(demir dışı metaller, elektronik, elektrikli makineler ve otomotiv) değer ve miktar bazında veriler ise 
Ek-1 ve Ek-2 de yer almaktadır. 

EKLER: 
1- 2 adet Tablo 

1 DİR kapsamında, miktar bazında yapılan ihracata karşılık gelen ithalat verileri 2003 yılından itibaren bulunmaktadır. 
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(Milyon Dolar) 

TABLO-1 Dahilde işleme izin Belgeleri Kapsamında Gerçekleştirilen ihracat ve ithalat (1997-2006) 

Demir Çelik 1.919,3 
Demir Dışı Metaller 166,8 
Elektrikli Makinalar 392,0 
Elektronik 526,1 
Ta$ıt Araçtan 653,8 

1.103,3 57.5% 1.606,7 
98,1 58,8% 137,7 
228,0 57.7% 428,4 
360,8 68.6% 773,1 
285,7 43,7% 817,4 

844,4 52,6% 1.603,8 
97.5 70,8% 218,7 

204,2 47,7% 334,9 
537,0 69,5% 559.6 
366,2 44.8% 987.7 

864,0 53,9% 1.658,8 
157,9 72.2% 237.9 
178,3 53,2% 531,7 
395,5 70,7% 921,0 
316,7 32,1% 1.555,5 

960.1 
172,9 
265,3 
674,0 
653,1 

57,9% 
72,7% 
49,9% 
73,2% 
42,0% 

2.076,1 
247,1 
826 

847,8 
2.561,5 

1.227.2 
177,7 
342 

640,3 
922.3 

59,1% 
71,9% 
41,4% 
75,5% 
36,0% 

^^»ii^^s^^Mi^sıaiSM^ii^ii^is^^is^raES 
DemlrÇelIk 2.899,3 1.712,1 59,1% 4.086,6 2.421,6 59,3% 3.869,1 2.774,6 
Demir Dışı Metaller 521,3 323.3 62,0% 338,0 206.5 61.1% 152,5 88,8 
Elektrikli Makinalar 630,5 310,5 49,3% 597.8 285,6 47,8% 369.0 174,8 
Elektronik 1.227,9 897,2 73,1% 1.524,5 1.084,3 71,1% 413,7 319,4 
Taşıt Araçlan 3.600,8 1.546,0 42,9% 5.062,2 2.382,8 47,1% 3.284,7 1.490,8 

71,7% 218,8 169.8 77,6% 632,7 416.8 65,9% 
58.2% 7,2 4,1 57,1% 21,9 13,8 63,0% 
47,4% 6,0 4,5 74,7% 0 0 0,0% 
77.2% 1.8 1,4 79,9% 1,9 0,9 47.4% 
45,4% 172,6 49,6 28,7% 10.3 3.0 29,1% 

n 



TABLO- 2 Dahilde İşleme İzin Belgeleri Kapsamında Gerçekleştirilen ihracat ve İthalat (2003-2006) 

FASIL) FASIL ADI [BlRlf. 
8§$BricİtSiSf 

MİKTAR 
İIİ1mîSrtSiPFE<îliİSSlİîrWüSir 

MİKTARi t u MİKTAR 
iSraStetSr 

MİKTAR 
"0W^^ sssjfisifiiisır 

MİKTAR 
Bİnnm la8wwMö^nBiWiniı 

MİKTAR """" "[MİKTAR I MİKTAR 
DEMİR CEUK 

72 
73 

Demir ve Çelik 

Demir veya Çelikten Eşya 
Kfl 

Adet 
Kq 

8.916.201.676 
2.374.833 
1.085.791.214 

14,222.370.553 
1.291 
34.968.183 

159,5% 
0,1% 
3.3% 

10.941.495.039 
2.580.210 
1.422.209.295 

12.137.211.876 
2.771 
48.013.487 

110,9% 
0,1% 
3A% 

9.477.066.435 
2.226.039 
1.610.714.881 

11.493.293.480 
3.363 
44.515.292 

121,3% 
0,2% 
2,8% 

11.057.437.233 
2.350.562 
1.870.484.852 

10.036.547.698 
2.529 
52.677.237 

DEMİR DIŞI METALLER 
74 
75 
76 

78 
79 
80 
81 

Bakır ve Bakırdan Esva 
Nikel ve Nikelden Esva 
Alüminyum ve Alüminyum 
Esva 
Kursun ve Kursundan Esva 
Çinko ve Çinkodan Esva 
Kalay ve Kalay Mamulleri 
Diğer Adı Metaller, Sermeder, 
Bunlardan Esva 

Kg 
Kq 

Adet 
Kq 
Kfl 
Kq 
Kq 

Kg 

87.612.014 
13.430 
650.813 
132.924.554 
41.018 
995.740 
60 

1,361.497 

135.129.625 
504.310 
1.269.074 
168.257.658 
19.676.047 
17.243.923 
270.208 

1.454.192 

154,2% 
3755,1% 
195,0% 
126,6% 
47969,3% 
1731,8% 
450346,7% 

106.8% 

97.013.489 
43.998 
0 
149.787.044 
2.876.523 
2.065.299 
7 

709.012 

153.729.864 
797.888 
5.786.092 
190.421.023 
30.117.095 
23.350.240 
371.049 

924.351 

158,5% 
1813,5% 
0,0% 
127,1% 
1047,0% 
1130,6% 
5300700% 

130,4% 

95.511.239 
7.919 
2.258.020 
183.838.335 
30.515 
1.491.086 
2.275 

824.601 

139.855.561 
999.549 
10.512.223 
215.044139 
29.402.610 
10933.844 
271.102 

1.253.699 

146,4% 
12622,2% 
465,6% 
117,0% 
96354,6% 
733,3% 
11916,6% 

152,0% 

91.118.930 
7.207 
170.744 
200.070.280 
22.449 
509.044 
83 

1.032.755 

129.257.135 
997.745 
9.949.157 
224,362618 
27.246.601 
13838.248 
254.092 

742855 

ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ MAKİNELER 

85 

87 

Elektrikli Makine ve Cihazlar, 
Aksam ve Parçalan 

Adet 
Ka 

27.942.447 
156.561.239 

108.611.883 
41.608.399 

388,7% 
26,6% 

31.880.876 
156.649.853 

166.918.460 
60.644.817 

523,6% 
38,7% 

35.939.749 
172.839.321 

162.278.197 
75,697.290 

451,5% 
43,8% 

30.258.933 
184.054.843 

142.312.965 
77.790.633 

OTOMOTİV 

Motorlu Kara Taşıüan,Traktör, 
Bisiklet. Motosiklet ve Diğer 

Adet 

cm 
Kq 

7.036.756 
1.481 
119.683.841 

1.837.219 
153.345 
120.399.733 

28,1% 
10284.7% 
100,6% 

8.910.452 
500 
153.988.235 

2.933.638 |32,9% 
206.117 41223,4% 
177.273.132 İ115,1% 

7.212.469 
0 
175.001.471 

3.232.187 
103.400 
180.604 272 

44,8% 
0,0% 
103,2% 

10.157.389 
0 
194.818.040 

2.940.075 
210.100 
203.722.163 

Ûrin . 

90,8% 
0,1% 
2.8% 

141,9% 
13844,1% 
5826,9% 
112,1% 
121371,1% 
2718.5% 
306134,9% 

71.9% 

470,3% 
42,3% 

28,9% 
0,0% 
104,6% 

Od 

* OİR kapsamında, mktar bazında yapılan iıracata karşılık gelen ithalat varHeri 2003 yılından İtibaren bulunmaktadır. 
* * Demir Çelik, Demir Dışı Metaller, Elektronik. Elektrik! Makineler ve Otomotiv sektörler! İle İlgili mMar verilerine Fasıllar bazında ulaşılmaktadır 
* * Sektörlerle ilgili miktar verten, Demir Çelik tektOrû için "72 ve 7T fasıl numaralı ürünlerden; Demir Dışı Metaller için "74.75,76, 76,79, 

80 ve 81" fasıl numaralı ürünlerden; Elektron* ve Elektrikli Makineler için "85" fasıl numaralı ürünlerden ve Otomotiv sektörü için "87" 
fasıl numaralı ürünlerden ekle edilmiştir. 
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Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOĞAN tarafından verilen 7/20047 sayılı yazılı fcortı 
önergesi: 

1- Türkiye, 1980 yılında ihracata dayalı büyüme modeline geçmesine rağmen, ticaret anlamında 
dışa açılımını esas olarak 2000'li yıllarda gerçekleştirmiştir. 2001 yılındaki bankacılık ve finans 
sektörü kaynaklı krizin ardından dış ticaretimizin özellikle ihracat boyutunda önemli gelişmeler 
sağlanmış ve 2002 yılından bu yana sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde Cumhuriyet 
tarihi rekorları art arda kırılmıştır. İhracatımızda oldukça olumlu gelişmeler gözlenirken, büyüyen 
ekonomimizin artan ara malı ve ham madde ihtiyacı ve 2000 yılı sonrasında ertelenen yurt içi talep 
nedeniyle ithalatımızda da önemli bir artış gözlendiği ve bunun sonucu olarak ihracatın ithalatı 
karşılama oranının düştüğü ve dış ticaret dengemizin olumsuz yönde geliştiği görülmektedir. 

140-, 

0 • 

O İhracat 
• H İthalat 

A Karşılama Oranı 
milyar dolar 

^69,9% 

IN^^^H 
2002 

36,1 
51,6 

69,9% 

"~- j jT8 l1% 

S7 -^^^l 
2003 

47,3 
69,3 

68,1% 

K_a İhracat • 

I R ^ ^ H J N İ ^ ^ H 
I N ^ ^ ^ | Bhfl^^T 

2004 

63,2 
97,5 

64,8% 

2005 

73,5 
116,8 
62,9% 

H İthalat " ^ " K a r ş ilama Oranı 

2006 

85,1 
137,0 

62,1% 

60% 

Ülkemizin cari işlemler dengesinin yıllar itibarıyla gelişimine bakıldığında, 90'lı yıllardan 
itibaren cari işlemler hesabımızın yalnızca 3 kez fazla verdiği izlenmektedir. Bunlar sırasıyla 
1991'de Körfez krizinin tetiklediği ekonomik kriz, 1994 yılında finansal sistem kaynaklı kriz ve 
sonrasında gelen 5 Nisan Kararlan ile son olarak 2001 yılı finansal ve siyasi kaynaklı krizdir. 

1990 yılında 2.6 milyar dolar düzeyinde olan cari açık, 2000 yılında 9.8 milyar dolara 
yükselmiştir. 2006 yılında cari işlemler açığı %37,2 oranında artarak 31,3 milyar dolara ulaşmıştır. 
Bunda 2005 yılına göre %19,1 oranında artarak 39,9 milyar dolara çıkan (ödemeler dengesinde 
ithalat FOB değeri üzerinden yer almaktadır) dış ticaret açığı etkili olmuştur. 

Esas itibarıyla, ülkemiz ekonomisinde geleneksel olarak cari işlemler hesabının mal dengesi 
bölümü açık verirken, hizmetler ve cari transferler dengesi fazla vermektedir. Hizmetler dengesi 
turizm gelirleri nedeniyle fazla vermekte olup ekonomik büyümeden bağımsız olarak gelişmekte ve 
istikrarlı bir seyir izlemektedir. 

2002 yılından itibaren cari açığın gerek değer gerekse milli gelire oran olarak artmasının 
arkasındaki en önemli etken hızlı büyüme sürecine bağlı olarak artan hidrokarbon tüketimi ve 
dünya piyasalannda yaşanan yüksek emtia fiyatlan olmuştur. Nitekim, 2002 yılında 9,2 milyar 
ABD dolan olan enerji ithalatımız, 3 misli artışla 27,5 milyar ABD dolara yükselmiş, ithalatımızın 
beşte birinden fazlasım oluşturmuştur. Bu dönemde, Türkiye ekonomisi, sağlanan ekonomik ve 
siyasi istikrar sonucunda ihracata dayalı, verimlilik artışı ile desteklenen hızlı ve istikrarlı bir 
büyüme performansı sergilemiştir. 2001 yılında %9,5 oranında küçülen ekonomi, uygulanan 
ekonomik programla birlikte hızlı bir büyüme sürecine girmiş ve 2002-2005 yıllan arasında 
sırasıyla %7,9, %5,9, %9,9 ve %7,6 oranlarında, 2006 yılının Ocak-Eylül döneminde ise %5,7 
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büyüme gerçekleşmiştir. Bu dönemde dış ticaret hacminde önemli ölçüde artışlar yaşanmış ancak 
ithalatımız ihracatımızdan daha hızlı artmış ve dış ticaret açığımız artış kaydetmiştir. Dış ticaret 
dengesinin açık vermesine karşın, hizmetler dengesinde oluşan fazla cari açığın daha düşük 
düzeyde gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Hizmetler dengesi, 2005 yılında 15 milyar dolar fazla 
verirken, 2006 yılında 13,5 milyar dolar fazla vermiştir. 

Cari işlemler açığının finansman boyutunda ise; 2006 yılında 39,9 milyar dolara ulaşan cari 
açığın finansmanı, 19,8 milyar dolan doğrudan yatınm ve 33.5 milyar dolan banka ve özel sektör 
borçlanması olmak üzere diğer kalemlerle birlikte toplamda 44,7 milyar dolarlık sermaye ve fmans 
hesabındaki fazlalık ile sağlanmıştır. 

Uluslararası Karşılaştırmalar 

Ülkelerin dış ticaret açıklan ile cari işlemler açıklanna ilişkin veriler Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ya da Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlann yayımladığı kesinleşmiş verilerden takip 
edilmekte olup söz konusu kuruluşlardan alınan veriler en son 2005 yılına aittir. Bu nedenle 
uluslararası karşılaştırmalar kesinleşmiş verileri mevcut en son yıl olan 2005 yılına kadar 
yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda, ekte yer alan tabloda (Ek-1) gelişmekte olan ülkelere ait 2005 yılı itibanyla 
cari açık, cari açık/ GSMH, GSMH gibi değişkenler IMF ve Dünya Bankası kaynaklanndan 
alınmak suretiyle derlenmiştir. 

Cari işlemler açığının değerlendirilmesi aşamasında açığın değeri yerine milli gelire oranının 
analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle ilk aşamada, gelişmekte olan ülkeler arasında 
ekonomik olarak belirli bir büyüklükte olan ülkelerin değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. 

Bu çerçevede, aralannda ülkemizin de bulunduğu belirli bir ekonomik büyüklüğe sahip 
gelişmekte olan ülkelerin 2002-2005 yıllan arasında cari açık-GSMH gelişmeleri ile dış ticaret 
gelişmeleri ekteki tabloda (Ek-2) gösterilmiştir. Söz konusu tabloda da görüleceği üzere, ülkemiz ile 
birlikte Meksika, Polonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin cari işlemler açığı vermekte 
olduğu, yine bu ülkelerle birlikte Hindistan'ın dış ticaret açığı vermekte olduğu görülmektedir. 

2- Ek-l'de yer alan Tablonun incelenmesinden, cari işlemler açığının GSMH'ya oram bakımından 
bir açık vermesine rağmen, bu kritere göre Letonya, Bulgaristan, Estonya, Romanya, Macaristan 
gibi AB üyesi ülkelerle kıyasla daha iyi bir konumda olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu tabloda 
görüleceği üzere, son yıllarda artan enerji fiyatlan nedeniyle petrol ve doğalgaz gibi kaynaklara 
sahip olan ülkelerin cari işlemler dengesinde olumlu gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, ihracatımız üstün bir performans sergilemesine rağmen, ülkemizin 
içinde bulunduğu hızlı büyüme sürecinin tetiklediği ham madde ve ara malı ihtiyacı, özellikle de 
hidrokarbon ürünleri, YTL'nin reel bazda değerli olmasından kaynaklanan ithalat artışı dış ticaret 
açığımızı yükseltmektedir. 

Bu konuda önemli gelişme, cari açığımızın finansmanında yabancı sermaye yatınmlannın 
ağırlığının artmasıdır. Nitekim 2003 yılında 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşen Doğrudan Yabancı 
Yatınmlar, 2004 yılında 2,9 milyar dolar, 2005 yılında 9,8 milyar dolar, 2006 yılında ise 19,8 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Dış ticaret politikası önlemleri çerçevesinde cari açığın ana kalemi dış ticaret açığını 
azaltmak için; 

1. İthalat üzerindeki haksız rekabeti ve iç piyasa üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek yoğun 
rekabeti engellemek amacıyla uluslararası yükümlülüklerimize paralel olarak gerekli önlemler de 
etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Nitekim, Türkiye, dampinge karşı alman önlem sayısı itibariyle 
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2005 yılında 5. sırada yer alırken, 2006 yılında 2. sırada yer almaktadır. Halen 26 değişilt ülke 
menşeli ürün için 90 adet dampinge karşı ve 4 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem 
uygulanmaktadır. ÇHC'ye karşı 32, Çin Tayvan'ına karşı 8, Güney Kore, Tayland ve Hindistan'a 
karşı 6'şar adet dampinge karşı kesin önlem bulunmaktadır. Tüm ülkelere yönelik olarak, toplam 6 
ürün/ürün grubunda miktar kısıtlaması veya ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi 
uygulanmaktadır. 

DTÖ üyesi ülkelerde 2005 yılı başında tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında uygulanan 
kotaların kalkmasının ardından, bu sektörde 2006'da 44 kategoride yer alan ürünlerin ÇHC menşeli 
olanları için miktar kısıtlaması uygulamasına; 61 kategoride yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ile deri ve kürk giyim eşyası ithalatında ise ülke ayrımı gözetmeksizin kayda alma uygulamasına 
başlanmıştır. 

İthalat politikasının uygulamasında, yerli üretimin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ihracatta 
rekabet gücünün artırılması, tarım ürünlerinde yerli üretimin ve ürün piyasalarının desteklenmesi, 
düşük fiyatlı ve artan ithalatın yerli üretimi olumsuz etkilemesinin önlenmesi hedefleri 
doğrultusunda mevcut mekanizmaların etkin bir şekilde kullanımına devam edilecektir. 

2. Üretim ve istihdam gibi bir çok ekonomik alanda yarattığı olumlu etkiler, üzerindeki 
direkt etki gücümüz ve potansiyel ile gerçekleşmeler arasındaki yüksek fark nedeniyle, ihracat 
konusunda önlem alınması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, ihracatın yapısal sorunlannın 
katılımcı ve sistematik bir yaklaşımla tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak belirlenecek 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması yönünde önemli bir adım 
olacaktır. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ihracat Stratejik Planına tüm kamu 
kurumlarının desteği bu aşamada büyük önem arz etmektedir. 

3. Cari açığın finansmanında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının payı her geçen gün 
artmaktadır. Ayrıca bu yatırımlar ile istihdam artışı, know-how temini ve verimlilik artışları 
sağlanmaktadır. Ülkemiz, son dönemde siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde Bölgesinin cazibe 
merkezi haline dönüşerek büyük miktarlarda doğrudan yabancı sermaye çeker hale gelmiştir. Bu 
konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

EKLER: 
1-2 adet Tablo 
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£k-1 Gelişmekte Olan Ûikeisrm 2005 Yıltna Ait Saçılmış Göstergeleri 
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: a ;.':Gelişmekte Olan ülkeler Arasında En Fazla Milli Gelire Sahip Olan Ülkelerin 2002-2005 Yıllarına Ait Seçilmiş Göstergeleri 
H w 

ÇHC 
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Brezilya 
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Rusya Fed. 
Türkiye 
Polonya 

Endonezya 
'- '.ütıey Afrika Cum. 
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-
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Cari 
Denge/GSMH 

3,6% 

2,0% 
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134.831 
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231.670 
125.303 
116.553 
100.951 
69.498 
62.304 

Dış Tic. 
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101.951 
-39.735 
40.723 
-17.959 
118.266 
-43.139 
-11.663 
16.728 
-10.428 
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16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, işyerlerini kapatan esnafla ilgili söz
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COSKUN'un cevabı (7/20051) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
24.01.2007 

Feridun F. BALOĞLU 
S Antalya Milletvekili 

Kızılcahamam'da düzenlenen AKP toplantısındaki "Aaah benim çiftçi 
kardeşim kardeşim ah. Verdiğimiz krediler ortada, faizler ortada. Bazı esnafların 
işyerlerini kapatması kendi başarısızlığıdır" söyleminiz, kamuoyuna 
yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1 - İşyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın, iktidarınızın yanlış 
ekonomik uygulamalarından mı, kişisel "beceriksizlikleri" nedeniyle mi bu 
duruma geldiklerini saptayan bilimsel bir araştırma yapılmış mıdır? 

2- Esnafın "başarısızl ığının AKP'nin iktidarı döneminde ortaya 
çıkmasının, ekonomik ve toplumsal bir açıklaması var mıdır? 

3- Toplantınızda "Aaah" çekerek, girdiğiniz hüzünlü tabloyu, olumlu bir 
biçimde düzeltmek için hangi ekonomik önlemleri alacaksınız? 

4- İktidarınız döneminde işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf sayısını 
açıklar mısınız? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H î q 0 0 00 02-{2-9 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

2 6 -02- 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: a) 06.02.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/20051-29053/66391 sayılı 
yazınız, 

b) Başbakanlığın 08.02.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-555-21/579 
sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

% :—-t 
i COŞKMJ^ ^ 

Ek: 1 sayfa önerge cevabı Sanayi Ve Ticaret Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Esnaf ve sanatkarlar ne yanlış ekonomik uygulamalarından, nede beceriksizlikleri yüzünden 
işyerlerini kapatmamaktadıriar. 

Esnaf ve sanatkarlar; 

Mesleği terk, 
il dışına çıkma, 
5362 sayılı Yasa gereği (yapılan güncelleme), 
SSK'ya geçiş, 
Tacir olma 
iflas, 
Ölüm, 

gibi sebeplerden dolayı işyerlerini kapatmaktadırlar. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre Kasım 2002/31 Ocak 2007 tarihleri 
arasında işyeri AÇILAN ve KAPANAN esnaf ve sanatkar sayısı; 

Y I L L A R 

T O P L A M 

2002 
AÇILAN 
14.097 

KAPANAN 
13.800 

2003 
AÇILAN 
141.291 

KAPANAN 
104.400 

2004 
AÇILAN 
146.095 

KAPANAN 
92.700 

2005 
AÇILAN 
196.494 

KAPANAN 
282.600 

2006 
AÇILAN 
249.265 

KAPANAN 
304.513 

Kasım 2002/31 Ocak 2007 tarihleri arasında 747.242 açılan, 798.013 kapanan esnaf görülmekte ise 
de; kapanan esnafların 398.386'sı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 21.06.2005 
günü yürürlüğe girmesi ile yapılan güncellemeler sonucunda daha önce esnaflığı bırakmış kişilerin 2005-
2006 yıllarında esnaf ve sanatkar sicilinden kayıtlarının silinmesi sonucunda ortaya çıkan rakamdır. 

2005-2006 yılarında esnaflığı bırakanların gerçek sayısı 191.950'dir. 

17.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki su baskınla
rına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin ce
vabı (7/20063) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 12.01.2007 

Op. Dr. Turhan^ 
Balıkesir Milletv* 

1. Son yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgemizde sel felaketi ve su taşkınlarının 
geçmiş dönemlere göre hissedilir bir şekilde arttığına dair görüşlere katılıyor 
musunuz? 

2. Eğer bir artış söz konusu ise bunun nedenleri nedir? 
3. Önlem almak için ne gibi çalışmalarınız olacaktır? 
4. Güneydoğu Anadolu bölgemizde ağaçlandırma çalışmalarına daha fazla önem 

verilmesi gereğine inanıyor musunuz? Bu çalışmalarla gelecek on yıllarda 
bölgeyi etkileyecek çevresel felaketlerin önüne geçilebileceğini düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.0O.00/610.01-2^ 1 0 7 ^ 0 ^ . . /^ /2007 
Konu : Sayın Turhan ÇÖMEZ'in 

7/20063 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 10.01.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-28920 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan ÇÖMEZ' in "Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki su baskınlarına ve ağaçlandırma çalışmalanna ilişkin" 7/20063 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TURHAN ÇÖMEZ' İN 
7/20063 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞIMIN CEVABI 

1,2. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2006 yılında meydana gelen sel ve taşkınların 
nedeni; bu kentlerimize aşın göç sonucu çarpık kentleşme, buna bağlı alt yapı eksikliği ve 
aşın yağışlardır. Diyarbakır İl merkezine bir yılda düşen yağışın 1/5 'i olan 94 kgVm2 bir hafta 
içerisinde düşmüştür. 

3. Ülkemizde orman rejimine giren alanlarda, toprak erozyonu ile mücadele görevi 
bakanlığımıza verilmiştir. Bakanlığımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde de orman rejimine giren alanlarda her yıl artan miktarlarda ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, rehabilitasyon, yeşil kuşak ağaçlandırması, özel ağaçlandırma ve mera ıslahı 
faaliyeti gerçekleştirmektedir. 

Bu kapsamda bölgede başlangıçtan 2002 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen faaliyetler 
ile son dört yılda gerçekleştirilen faaliyet miktarlan aşağıya çıkanlmıştır. 

Tablo incelendiğinde son dört yılda faaliyetlerde önemli artışlar olduğu görülecektir. 

İli 

Adıyaman 
Diyarbakır 
Gaziantep 
Mardin 
Siirt 
Ş.Urfa 
Batman 
Şırnak 
Kilis 

Toplam 

2002'ye 
Kadar 
(Ha.) 

31.447 
11.826 
26.655 

11 
5.792 

11.337 

3.621 
90.689 

2003 
(Ha.) 

800 
300 
950 

60 
175 

2.285 

2004 
(Ha.) 

1.763 
758 

1.534 
253 

1.564 
392 
350 
105 
118 

2005 
(Ha.) 

1.616 
395 

2.134 
677 
860 
983 
115 
75 

2006 
(Ha.) 

2.680 
380 

1.979 
1.110 

500 
595 
300 

192 

Toplam 
(Ha.) 

38.306 
13.659 
33.252 
2.051 
8.776 

13.482 
765 
180 

3.931 
6.837 6.855 | 7.736 | 114.402 

4. Orman ve bitki örtüsü varlığının tek başına sel gibi çevresel bir felaketi önleme de 
yeterli olmadığı bilinmektedir. Bunun canlı bir örneği 1998 yılında Batı Karadeniz 
Bölgemizde yaşanmıştır. Batı Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en fazla orman varlığına ve 
bitki örtüsüne sahip olan bölgesi olmasına rağmen, 1998 yılının Mayıs ayında meydana gelen 
aşın yağışlar neticesinde büyük bir sel felaketine sahne olmuştur. 

Yanlış arazi kullanımı, çarpık kentleşme ve buna bağlı alt yapı eksikliği aşın 
yağışlarla birleşince kaçınılmaz netice ortaya çıkmaktadır. 

Bundan dolayı her bireyin, her kurum ve kuruluşun çevreye olumsuz etki yapacak 
faaliyetlerden kaçınması ve çevre dostu faaliyetlere gereken önemi vermesi zorunluluğu 
vardır. 

Bakanlığımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, yeşil kuşak ağaçlandırrjpasrr •eşel 
ağaçlandırma ve mera ıslahı faaliyetlerini arttırarak programlayacak ve gerçekleşûlfece'Ifir; : ^ S 
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18.- istanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, süresi içinde cevaplandırılmayan yazılı soru önerge
lerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/20066) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Onur ÖYMEN 
İstanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin İç Tüzüğünün 99. maddesi 2. fıkrasına göre yazılı soru 
önergeleri ilgili bakanlığa ulaştırıldıktan sonra 15 gün içinde cevaplandırılmaları 
gerekmektedir. Ancak aşağıda tarihleriyle birlikte belirtilen yazılı soru önergeleri Dışişleri 
Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından halen yanıtlanmamıştır. Bunun nedeni nedir? Bu 
soruların hemen cevaplanması düşünülmekte midir? 

1- 12 Ocak 2004 tarihinde verilen ve İncirlik Üssü'nün Amerikan birlikleri tarafından 
kullanılmasına ilişkin soru önergesi 

2- 10 Eylül 2004 tarihinde verilen ve Irak'taki Türkmen soydaşlarımızın korunmasına 
ilişkin soru önergesi 

3- 10 Eylül 2004 tarihinde verilen ve Irak'taki vatandaşlarımızın can güvenliği 
hakkındaki soru önergesi 

4- 6 Ocak 2005 tarihinde verilen ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Gümrük 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin soru 
önergesi 

5- 25 Mart 2005 tarihinde verilen ve 17 Aralık 2004 tarihli zirvede sözü edilen, 
Türkiye'nin imzalayacağı protokolün içeriğine ilişkin soru önergesi 

6- 25 Mart 2005 tarihinde verilen ve İncirlik Üssünün Amerikan uçaklarının lojistik 
faaliyetlerini desteklemek için açılacağı iddialarına ilişkin soru önergesi 

7- 6 Mayıs 2005 tarihinde verilen ve Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kullanımıyla ilgili 
kararnameye ilişkin soru önergesi 

8- 20 Haziran 2005 tarihinde verilen ve Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin soru önergesi 
9- 14 Ekim 2005 tarihinde verilen ve Barzani'nin Türkiye hakkındaki demecine ilişkin 

soru önergesi 
1 0 - 2 Aralık 2005 tarihinde verilen ve KKTC Hükümetinin Rumlara mal iadesi öngören 

yasa tasarısına ilişkin soru önergesi 
11-23 Şubat 2006 tarihinde verilen ve Avusturya Başbakanının Kıbrıs sorunuyla ilgili 

açıklamalarına ilişkin soru önergesi 
12- 16 Mart 2006 tarihinde verilen ve Uluslararası Ceza Divanı Statüsüne taraf 

olunmasına ilişkin soru önergesi 
13- 16 Mart 2006 tarihinde verilen ve KKTC'nin Avrupa Birliğinin hazırladığı Doğrudan 

Ticaret Tüzüğüne karşı tutumuna ilişkin soru önergesi 
14-3 Nisan 2006 tarihinde verilen ve Kıbrıs Rum Kesimi uçak ve gemilerinin kabulü 

konusunda taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin soru önergesi 
15-21 Nisan 2006 tarihinde verilen ve Kuzey Irak'taki Telafer şehrinde yaşanan olaylara 

ilişkin soru önergesi 
16-2 Ekim 2006 tarihinde verilen ve bir Bakanlar Kurulu kararında Kıbrıs adının 

geçmesine ilişkin soru önergesi 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.0.0-026.21-2007/64530 2 ' 3 $ u y ?Qfp 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Onur 

Öymen 

SÜRELİ - İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 06.02.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-29066 sayılı yazılan 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen'in 7/20066 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G U L 

Ek: Soru önergesi yanıtı ' -'• ''n " i,"''J '~'c sı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
7/20066 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İç Tüzüğünün 99. maddesi 2. fıkrasına göre yazılı 
soru önergelerinin ilgili bakanlığa ulaştırıldıktan sonra 15 gün içinde cevaplandırılmalan 
gerekmektedir. Ancak aşağıda tarihleriyle birlikte belirtilen yazılı soru önergeleri Dışişleri 
Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından halen yanıtlanmamıştır. Bunun nedeni nedir? Bu 
soruların hemen cevaplanması düşünülmekte midir? 

1. 12 Ocak 2004 tarihinde verilen ve İncirlik Üssü'nün Amerikan birlikleri tarafından 
kullanılmasına ilişkin soru önergesi 

2. 10 Eylül 2004 tarihinde verilen ve Irak'taki Türkmen soydaşlarımızın korunmasına 
ilişkin soru önergesi 

3. 10 Eylül 2004 tarihinde verilen ve Irak'taki vatandaşlarımızın can güvenliği 
hakkındaki soru önergesi 

4. 6 Ocak 2005 tarihinde verilen ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Gümrük 
Birliği Çerçeve Anlaşması'nın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin soru 
önergesi 

5. 25 Mart 2005 tarihinde verilen ve 17 Aralık 2004 tarihli zirvede sözü edilen, 
Türkiye'nin imzalayacağı protokolün içeriğine ilişkin soru önergesi 

6. 25 Mart 2005 tarihinde verilen ve İncirlik Üssü'nün Amerikan uçaklarının lojistik 
faaliyetlerini desteklemek için açılacağı iddialarına ilişkin soru önergesi 
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7. 6 Mayıs 2005 tarihinde verilen ve Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kullanımıyla ilgili 
kararnameye ilişkin soru önergesi 

8. 20 Haziran 2005 tarihinde verilen ve Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin soru önergesi 
9. 14 Ekim 2005 tarihinde verilen ve Barzani'nin Türkiye hakkındaki demecine ilişkin 

soru önergesi 
10. 2 Aralık 2005 tarihinde verilen ve KKTC Hükümeti'nin Rumlara mal iadesi öngören 

yasa tasarısına ilişkin soru önergesi 
11.23 Şubat 2006 tarihinde verilen ve Avusturya Başbakanının Kıbrıs sorunuyla ilgili 

açıklamalarına ilişkin soru önergesi 
12. 16 Mart 2006 tarihinde verilen ve Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'ne taraf 

olunmasına ilişkin soru önergesi 
13. 16 Mart 2006 tarihinde verilen ve KKTC'nin Avrupa Birliğinin hazırladığı Doğrudan 

Ticaret Tüzüğüne karşı tutumuna ilişkin soru önergesi 
14. 3 Nisan 2006 tarihinde verilen ve Kıbrıs Rum Kesimi uçak ve gemilerinin kabulü 

konusunda taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin soru önergesi 
15. 21 Nisan 2006 tarihinde verilen ve Kuzey Irak'taki Telafer şehrinde yaşanan olaylara 

ilişkin soru önergesi 
16. 2 Ekim 2006 tarihinde verilen ve bir Bakanlar Kurulu kararında Kıbrıs adının 

geçmesine ilişkin soru önergesi 

YANIT 

Soru önergesinde bahsekonu soru önergelerinden; 

1. 12 Ocak 2004 tarihinde verilen ve İncirlik Üssü'nün Amerikan birlikleri tarafından 
kullanılmasına ilişkin 7/1848 Esas No'lu soru önergesi 30/01/2004 tarih ve 
ALGY-41939 sayılı yazımızla, 

2. 6 Ocak 2005 tarihinde verilen ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Gümrük 
Birliği Çerçeve Anlaşması'nın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin 7/4666 
Esas No'lu soru önergesi 11/03/2005 tarih ve SPGY-51517 sayılı yazımızla, 

3 . 25 Mart 2005 tarihinde verilen ve 17 Aralık 2004 tarihli zirvede sözü edilen, 
Türkiye'nin imzalayacağı protokolün içeriğine ilişkin 7/5428 Esas No'lu soru 
önergesi 23/05/2005 tarih ve SPGY-172501 sayılı yazımızla, 

4. 25 Mart 2005 tarihinde verilen ve İncirlik Üssü'nün Amerikan uçaklarının lojistik 
faaliyetlerini desteklemek için açılacağı iddialarına ilişkin 7/5427 Esas No'lu soru 
önergesi 23/05/2005 tarih ve SPGY-172512 sayılı yazımızla, 

5. 6 Mayıs 2005 tarihinde verilen ve Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kullanımıyla ilgili 
kararnameye ilişkin 7/6193 Esas No'lu soru önergesi 24/06/2005 tarih ve SPGY-
243997 sayılı yazımızla, 

6. 23 Şubat 2006 tarihinde verilen ve Avusturya Başbakanının Kıbns sorunuyla ilgili 
açıklamalarına ilişkin 7/12759 Esas No'lu soru önergesi 29/06/2006 tarih ve 
SPGY-261190 sayılı yazımızla, 

7. 16 Mart 2006 tarihinde verilen ve Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'ne taraf 
olunmasına ilişkin 7/13165 Esas No'lu soru önergesi 2/06/2006 tarih ve SPGY-
168250 sayılı yazımızla, 

8. 16 Mart 2006 tarihinde verilen ve KKTC'nin Avrupa Birliğinin hazırladığı 
Doğrudan Ticaret Tüzüğüne karşı tutumuna ilişkin 7/13164 Esas No'lu soru 
önergesi 3/07/2006 tarih ve SPGY-266460 sayılı yazımızla, 

9. 3 Nisan 2006 tarihinde verilen ve Kıbrıs Rum Kesimi uçak ve gemilerinin kabulü 
konusunda taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin 7/13539 Esas No'lu soru Önergesi 
25/05/2006 tarih ve KDGY-168583 sayılı yazımızla, 

10. 2 Ekim 2006 tarihinde verilen ve bir Bakanlar Kurulu kararında Kıbrıs adının 
geçmesine ilişkin 7/18034 Esas No'lu soru önergesi 12/12/2006 ve KDGY-519359 
sayılı yazımızla yanıtlanmıştır. 

Soru önergesinde bahsekonu diğer yazılı soru önergeleri de Bakanlığımıza ulaştırıldığı 
takdirde süratle yanıtlanacaktır. 
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19.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, çocuk yuvalarından kaçan çocuklara ve çocuk 
suçluluğuna, 

-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özürlülere yönelik bir projenin uygulama
sına, 

Özürlüler İdaresi eski başkanvekili ve bir projeyle ilgili iddialara, 
-Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, akraba evlilikleri ile erken yaşta zorla yapılan ev

liliklere, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/20067, 20068, 20069, 

20070) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 22.01.2007 

/ 
Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

Bakanlığınız döneminde Bakanlığınıza bağlı çocuk yuvalarında yaşayan kaç 
çocuğumuz kaçma veya kaçırılma suretiyle yurtlardan ayrılmıştır? 
Yurtlardan kaçan veya kaçırılan çocuklarla ilgili yapılan işlemler nedir? 
Bakanlığınıza bağlı yurtlarda kalan çocuklardan kaçı ile ilgili kolluk kuvvetlerine 
kayıp bildirimi yapılmıştır? Kaçan, kaçırılan veya diğer yollarla kaybolan 
çocuklarımızdan kaçı bulunmuş ve yurtlara geri dönmüştür? 
Ankara'da yurtlarda yaşayan 206 çocuğumuzun kayıp olduğu iddiaları doğru mudur? 
Bu çocuklarımızla ilgili yapılan işlemler nedir? 
Devletin koruması ve güvencesi altında bulunan çocuklarımızın, bu güvenceden ve 
korumadan kaçmalarının gerekçesi nedir? Kayıp, kaçma veya kaçırılma gibi 
istenmeyen durumlara karşı bakanlığınız döneminde alınan önlemler nedir? 
Bakanlığınızın Devlet koruması ve güvencesi altında bulunan çocuklarımıza bile 
sahip olamaması, onların yurtlardan kaçmalarının gerekçelerini ortadan 
kaldıramaması, kayıpların önüne geçememesi, çocuk denecek yaşta Türkiye'nin 
gündemini değiştiren cinayetleri gerçekleştiren, Türkiye'ye kurşun sıkan 
çocuklarımızın varlığı, çocuk politikalarında muhbir çocuk kullanmaktan daha 
ziyade daha gerçekçi, daha tutarlı bir yol izlemesi gerektiğinin bir göstergesi 
değil midir? 
Çocuklarımız arasında suç işleme oranının hızla arttığı, devletimizin koruması altında 
bulunan çocuklarımızın kaybolduğu bir dönemde sizin, siyasi parti liderlerinin 
eşlerinin özel yaşamlarına müdahale etmek, bu konularda polemik yaratmak gibi 
işlerle uğraşıyor olmanız, bakan olarak sorumlusu olduğunuz çocuklarımızın 
önceliklerini ve önemlerini kavrayamadığınızın bir göstergesi midir? 
Hükümetleriniz döneminde, suç işleyen çocuk sayısı kaçtır? Bu çocuklarımızı suç 
işlemeye iten gerekçeler konusunda bakanlığınız olarak bir çalışma yaptınız mı? 
Böyle bir çalışma yapıldı ise, bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlarla ilgili 
bakanlığınız hangi önlemleri almıştır? 
Trabzon'da daha önce 16 yaşında bir çocuğun, Trabzon Santa Maria Katolik 
Kilisesi'nin 61 yaşındaki papazı Andrea Santoro cinayetini gerçekleştirmesinden 
sonra, bakanlık olarak çocuklar üzerinde bir çalışma yaptınız mı? Trabzon 
özelinde böyle bir çalışma bakanlığınız tarafından yapılmamış ise ve şimdi yine 
Trabzon'da yaşayan bir çocuğun İstanbul'a gelerek Hrant Dink cinayetini 
gerçekleştirmesi, bakanlık olarak çocuklar konusunda açık bir görev ihmali 
içinde olduğunuzun bir göstergesi midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı Nimet Çubuklu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
24.01.2007 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

1- Özürlüler İdaresi Başkanvekili Mehmet Aysoy, hangi tarihte bu göreve 
getirilmiş, hangi tarihte bu görevden alınmıştır? 

2- Aysoy'un, özürlülere yönelik hazırlanan ancak uygulamaya giremeyen 
Gökkuşağı Projesi'nde yaşanan sorunlar nedeniyle görevden alındığı doğru 
mudur? 

3- Gökkuşağı Projesi'nin tanıtım toplantısı ile proje kapsamında 
yapılacak okullar için hazırlatılan projelerin toplam tutan ne kadardır? Bu 
ödemeler nasıl yapılmıştır? 

4- Yukarıda belirtilen ödemelerin bir işadamına yaptırıldığı, bunun 
karşılığında da Özürlüler idaresi Başkanvekili'nin senet verdiği doğru mudur? 

5- Kamu projeleri için yapılan harcamaların işadamlarına ödettirilmesi ve 
karşılığında da senet verilmesi şeklinde işleyen bir modeli, kamu yönetimimize 
kazandıran bir bakan ve iktidar olarak, bu anlayışınızı sorgulayacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
24.01.2007 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI (ÖİB) tarafından İSTANBUL 
ÇIRAĞ-AN SARAYI'nda geçen yıl düzenlenen ve Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın da 
katıldığı bir toplantıda; özürlülere yönelik hazırlanan "GÖKKUŞAĞI Projesi" 
kamuoyuna tanıtılmıştı. 

Ancak aradan geçen uzunca bir sürenin sonunda projenin uygulamasının 
gerçekleşmediği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; 

1- özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı projenin uygulanmasının, 
anlaşma yapılan firmalara, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle durduğuna 
ilişkin iddialar doğru mudur? 

2- Engellilerin eğitimi için 10 ilde kurulacağı açıklanan "çok programlı 
eğitim merkezleri" kapsamında, BİR TEK MERKEZ bile kurup, hizmete açtınız 
mı? 

3- Doğru planlanmamış, finansmanı sağlanmamış projeleri, gösterişli 
toplantılar ile kamuoyuna açıkladıktan sonra, sessizce uygulanmasına son 
vermeyi, engelli vatandaşlarımıza nasıl açıklayacaksınız? 

4- Çırağan Sarayı'nda Başbakan'a 13 trilyonluk yardım sözü verenler 
kimlerdir? Bu yardımlar neden gerçekleşmemiştir? 

5- Sosyal devletin görevi olan engellilerin sorunlarını çözmek görevinizi, 
gerçekleşmeyen bağış sözlerine bağlamaktan vazgeçecek misiniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 

ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Erken yaşta ve zorla evlilikler Türkiye'de kadınların güçlenmesinin önündeki en önemli 

sorunlardan ve belki de en çok göz ardı edilen çocuk haklan ihlallerinden biridir. Erken yaşta 
ve zorla evlilikler kız çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri üzerinde olumsuz etki 

yaratmakta, eğitimlerinin kesintiye uğramasına, ileriki yaşlarda da buna bağlı olarak istihdam 
olanaklarına yeteri kadar erişememelerine neden olmaktadır. Erken evlilik aile içinde şiddete 

maruz kalma riskini arttırdığı gibi, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığını 
arttırır. Benzer şekilde akraba evliliklerinin de hem kadınlar hem de doğacak çocuklar 

üzerinde önemli olumsuz etkileri ve sonuçları vardır. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü'nün Türkiye İstatistik Kurumu ile 10 Haziran-8 Ağustos 2006 tarihleri arasında 
ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Aile Yapısı Araştırması' sonuçlarından yola çıkarak 

www.aile.uov.tr vveb sitesinde yayınladığı raporda da erken evlilikler ve akraba evlilikleri ile 
ilgili birtakım istatistiksel veriler sunulmuştur. 

Bu verilere bakıldığında akraba evliliklerinin Türkiye ortalaması %20.9, Medeni Kanım'da 

belirtilen yasal yaşın altında ilk evliliklerinin Türkiye ortalaması ise %19.8 olarak 

belirtilmiştir. 

1. Yerel yönetimlerin bünyesindeki evlendirme memurluklarına yapılan başvurularla 

ilgili bir veri analizi mevcut mu? 

2. Evlendirme memurluğuna başvuran ve yasal yaşın altında olduğu için evliliği 

mümkün olmayan veya akraba evliliği yapacak çiftlerin başvuruları nasıl karşılanıyor? 

Bu evliliklerin önlenmesi için nasıl tedbirler alınıyor? 

3. Erken evlilikler ile ilgili istatistiksel verilerin ötesinde erken yaşta ve zorla evliliklerin 

önlenmesine ilişkin bir çalışmanız var mı? 

4. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü gelecekte böyle bir çalışma yapmayı 

planlıyor mu? 

5. Bu konuda, hangi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.VTO 2k.MJWMX7 
KONU :Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Karlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 06.02.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-29066 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR, 
Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU (2 Adet) ve İstanbul Milletvekili Sayın 
Berhan ŞİMŞEK'e ah yazılı soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BERHAN ŞİMŞEK'İN 
7/20067 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR : 

1) Bakanlığınız döneminde, Bakanlığınıza bağlı çocuk yuvalarında yaşayan 
kaç çocuğumuz kaçma ve kaçırılma suretiyle yurtlardan ayrılmıştır? 

2) Yurtlardan kaçan veya kaçırılan çocuklarla ilgili yapılan işlemler nedir? 
3) Bakanlığınıza bağlı yurtlarda kalan çocuklardan kaçı ile İlgili kolluk 

kuvvetlerine kayıp bildirimi yapılmıştır? Kaçan, kaçırılan veya diğer 
yollarla kaybolan çocuklarımızdan kaçı bulunmuş ve yurtlara geri 
dönmüştür? 

4) Ankara'da yurtlarda yaşayan 206 çocuğumuzun kayıp olduğu iddialan 
doğru mudur? Bu çocuklanmızla ilgili yapılan işlemler nedir? 

5) Devletin koruması ve güvencesi altında bulunan çocuklanmızın, bu 
güvenceden ve korumadan kaçmalarının gerekçesi nedir? Kayıp, kaçma 
veya kaçırılma gibi istenmeyen durumlara karşı bakanlığınız döneminde 
alınan önlemler nedir? 

6) Bakanlığınızın Devlet koruması ve güvencesi altında bulunan 
çocuklarımıza bile sahip olamaması, onların yurtlardan kaçmalarının 
gerekçelerini ortadan kaldıramaması, kayıpların önüne geçememesi, 
çocuk denecek yaşta Türkiye'nin gündemini değiştiren cinayetleri 
gerçekleştiren, Türkiye'ye kurşun sıkan çocuklanmızın varlığı, çocuk 
politikalarında muhbir çocuk kullanmaktan daha ziyade daha gerçekçi, 
daha tutarlı bir yol izlemesi gerektiğinin bir göstergesi değil midir? 
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7) Çocuklarımız arasında suç İşleme oranının hızla arttığı, devletimizin 
koruması altında bulunan çocuklanmızın kaybolduğu bir dönemde sizin, 
siyasi parti liderlerinin eslerinin özel yaşamlarına müdahale etmek, bu 
konularda polemik yaratmak gibi işlerle uğraşıyor olmanız, bakan olarak 
sorumlusu olduğunuz çocuklanmızın önceliklerini ve önemlerini 
kavrayamadığınızın bir göstergesi midir? 

8) Hükümetleriniz döneminde, suç işleyen çocuk sayısı kaçtır? Bu 
çocuklanmtzı suç işlemeye iten gerekçeler konusunda bakanlığınız olarak 
bir çalışma yaptınız mı? Böyle bir çalışma yapıldı ise, bu çalışmada ortaya 
çıkan sonuçlarla ilgili bakanlığınız hangi önlemleri almıştır? 

9) Trabzon'da daha önce 16 yaşında bir çocuğun, Trabzon Santa Maria 
Katolik Kllisesi'nin 61 yaşındaki papazı Andrea Santoro cinayetini 
gerçekleştirmesinden sonra, bakanlık olarak çocuklar üzerinde bir çalışma 
yaptınız mı? Trabzon özelinde böyle bir çalışma bakanlığınız tarafından 
yapılmamış ise ve şimdi yine Trabzon'da yaşayan bir çocuğun istanbul'a 
gelerek Hrant Dink cinayetini gerçekleştirmesi, bakanlık olarak çocuklar 
konusunda açık bir görev ihmali içinde olduğunuzun bir göstergesi midir? 

CEVAPLAR: 

Çocuk yuvalarımızda korunma ve bakım altında iken kuruluştan izinsiz ayrılan, 
ailesine izinli verilip izin süresi bitiminde ailesi tarafından tekrar kuruluşa teslimi 
yapılmayan çocuklarımız bulunmaktadır. Ayrıca kurumumuzla daha önce ilişkisi 
olmayıp, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince tedbir karanyla 
kuruluşlarımıza getirilen çocuklardan bazıları önceki alışkanlıkları gereği 
kuruluşlarımıza uyum sağlayamadıklarından izinsiz olarak kuruluşu terk 
etmektedirler. 

Kuruluşlarımızdan izinsiz olarak ayrılan her çocuk için kuruluş idaresince 
kolluk birimlerine gidebileceği muhtemel adresler ile birlikte geciktirilmeksizin 
bildirilmektedir. Bu çocukların büyük bölümü kuruluşlarımıza geri dönmektedir. 

Ankara'da bulunan Yetiştirme Yurtlarından izinsiz ayrılan çocuklarımız 
hakkında da yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır. 

5395 sayılı Kanun kapsamında kuruluşlara yerleştirilen çocuklann yurttan 
izinsiz olarak aynlmalannda en önemli neden olumsuz geçmiş yaşam deneyimleri, 
kuruluşa alınmadan önceki kazanılmış davranışlarını sürdürmek istemeleri ve aile 
faktörüdür. Koruma altına alınan çocuklann koruma altına alınma nedenleri toplumsal 
değişime bağlı olarak farklılaşmış olup, kuruluşlarımıza gelmeden önce yaşadıkları 
ağır örselenme içeren yaşam deneyimleri çocukların Mahkeme Kararı ile kurum 
bakımına alınmalarını zorunlu kılmaktadır. 

özellikle 2006 yılından itibaren 5395 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı 
verilerek Kurumumuza gönderilen suç işlemiş ya da suça yönelmiş çocuklar 
kuruluşlarımızda bakım altına alınmaktadır. Kuruluşlarımızın açık kapı sisteminde 
hizmet vermesi ve bu çocukların kurum bakımını reddetmeleri nedeniyle kuruluşları 
terk edebilmektedirler. Dolayısıyla Kurum bakımını reddeden çocuklar, izinsiz olarak 
kuruluştan ayrılan çocuk sayısını rakamsal olarak yükseltmektedir. 

5395 Sayıl: Kanunun Kurumumuza verdiği yeni yükümlülüklerin yerine 
getirilebilmesi ve ayrı bir çalışma gerektiren bu çocuklar için gerekli alt yapı 
çalışmaları sürdürülmektedir. Suça sürüklenen çocukların rehabilitasyon sürecinden 
geçirilmesi amacıyla 'Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" açılması 
10.02.2007 tarihinde 2828 sayılı SHÇEK Kanununa eklenen kanun maddesi ile 
uygun görülmüştür. Bu amaçla bazı illerimizde merkezler açılmış, yeni merkezlerin 
oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F.BALOĞLU'NUN 
7/20068 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

özürlüler idaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Çırağan Sarayında geçen 
yıl düzenlenen ve Başbakan RTayyip ERDOĞAN'ın da katıldığı bir toplantıda; 
özürlülere yönelik hazırlanan "GÖKKUŞAĞI Projesi" kamuoyuna tanıtılmıştı. 

Ancak aradan geçen uzunca bir sürenin sonunda projenin 
uygulamasının gerçekleşmediği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu kapsamda: 

1) özürlüler idaresi Başkanlığının hazırladığı projenin uygulanmasının, 
anlaşma yapılan firmalara alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 
durdurulduğuna ilişkin iddialar doğru mudur? 

2) Engellilerin eğitim için 10 ilde kurulacağı açıklanan "çok programlı eğitim 
merkezleri" kapsamında, bir tek merkez bile kurup hizmete açtınız mı? 

3) Doğru planlanmamış, finansmanı sağlanmamış projeleri gösterişli 
toplantılar ile kamuoyuna açıkladıktan sonra, sessizce uygulanmasına 
son vermeyi engelli vatandaşlarımıza nasıl açıklayacaksınız? 

4) Çırağan Sarayı'nda Başbakan'a 13 trilyonluk yardım sözü verenler 
kimlerdir? Bu yardımlar neden gerçekleşmemiştir? 

5) Sosyal devletin görevi olan engellilerin sorunlarını çözmek görevinizi 
gerçekleşmeyen bağış sözlerine bağlamaktan vazgeçecek misiniz? 

CEVAPLAR: 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı arasındaki 
Çok Programlı özel Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü kapsamında, çok programlı 
özel eğitim merkezlerinin yapılması için destek sağlanmasına yönelik 
organizasyonların yürütülmesi amacıyla başlatılan Gökkuşağı Kampanyası Projesi 
için yürürlükteki mevzuat gereğince kamu kaynaklarından ve bütçeden ödeme 
yapılabilmesi konusunda usulüne uygun yapılmış bir yüklenme bulunmadığından, 
alacakların ödenmemesi nedeniyle projenin uygulanmasının durması da sözkonusu 
değildir. 

Bu kampanyanın amacı, sponsor ve destek sağlanması olup kampanya 
giderlerinin de sponsorluk ve destek organizasyonları ile karşılanması 
öngörülmektedir. Kampanyanın yürütülmesine yönelik sponsorluk ve destek 
hizmetlerinin sağlanması için bir şirketle yapılan eşgüdüm ve işbirliği sözleşmesi, ilgili 
şirketin sözleşme hükümlerini yerine getirmediğinin belirlenmesi ve kampanya 
amacına yönelik destek sağlanması konusunda yetersiz kalması üzerine 
feshedilmiştir. 

- 1 7 7 -



TBMM B:68 27 . 2 . 2007 

Özürlülerin eğitim için çok programlı eğitim merkezlerinin yapılması amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığı arasında yapılan 
işbirliği protokolü çerçevesinde, projenin gerçekleştirilmesi amacıyla kaynak 
sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Çırağan Sarayında gerçekleştirilen toplantıda özel eğitim merkezleri için 
destek verilmesine yönelik sözlü açıklamalar yapılmış, yazılı taahhütte 
bulunulmamıştır. 

özürlü bireylerin sorunlarının çözümü için kamu kaynaklarının kullanımı esas 
olup 2002 yılından itibaren özürlülerin eğitimi, bakımı, istihdamı ve sosyal yardım ve 
sosyal güvenlikleri için bütçe kaynaklarından önemli miktarda kaynak aktarımı 
sağlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa dönemimizde özürlüler yasasını 
çıkarmış olmakla, özürlülerin toplumsal yaşama tam katılımlarına yönelik çok önemli 
kazanımlar sağlanmıştır. 

Saygılarımla. 

rNimeHÇJJJ 
Devlet Bakanı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F.BALOGLU'NUN 
7/20069 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR : 

1) özürlüler İdaresi Başkan Vekili Mehmet AYSOY, hangi tarihte bu göreve 
getirilmiş, hangi tarihte bu görevden alınmıştır? 

2) Aysoy*un, özürlülere yönelik hazırlanan ancak uygulamaya giremeyen 
Gökkuşağı Projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle görevden alındığı 
doğru mudur? 

3) Gökkuşağı projesinin tanıtım toplantısı ile proje kapsamında yapılacak 
okullar için hazırlatılan projelerin toplam tutan ne kadardır? Bu ödemeler 
nasıl yapılmıştır? 

4 ) Yukanda belirtilen ödemelerin bir iş adamına yaptınldığı, bunun 
karşılığında da özürlüler idaresi Başkan Vekilinin senet verdiği doğru 
mudur? 

5) Kamu projeleri için yapılan harcamalann işadamlanna ödettirilmesi ve 
karşılığında da senet verilmesi şeklinde işleyen bir modeli, kamu 
yönetimimize kazandıran bir bakan ve iktidar olarak, bu anlayışınızı 
sorgulayacak mısınız? 

CEVAPLAR : 

özürlüler İdaresi Başkan Vekili Mehmet AYSOY, 19.09.2003 tarihinde bu 
göreve başlamış, 14.08.2006 tarihinde bu görevden aynlmıştır. 

Mehmet AYSOY, yürürlükteki mevzuat uyarınca Bakanlık Makamına tanınan 
takdir yetkisi kullanılarak Başkan Vekilliği görevinden alınmıştır. 
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Gökkuşağı Kampanyası Projesinin tanıtım toplantısı, sponsorluk ve destek 
sağlanması için eşgüdüm ve işbirliği sözleşmesi yapılan şirket tarafından organize 
edilmiştir. Bu organizasyon için bütçe kaynaklarından ödeme yapılmamıştır. 

Kampanyanın organizasyonu, eşgüdüm ve işbirliği sözleşmesi yapılan şirket 
tarafından üstlenilmiş ve yürütülmüştür. Özürlüler İdaresi Başkan Vekilinin, ödemeler 
için senet verdiğine ilişkin kurum kayıtlannda bir bilgi bulunmamaktadır. Mevzuat 
gereği kurum başkan vekilinin senet verme yetkisi olmadığı gibi, bu şekilde 
düzenlenen senetlerin kamu idaresini bağlayıcılığı da bulunmamaktadır. 

Kamu projelerine yapılan harcamaların idare tarafından iş adamlarına 
ödettirildiği ve karşılığında senet verildiğine ilişkin ilgili kurum kayıtlarında bilgi 
bulunmamaktadır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/20070 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Türkiye Çocuk haklan konusunda son derece yetersiz bir durumda 
bulunmaktadır. Sorunlar üzerinde çözüm üretmekten de uzak noktada 
bulunduğumuz konunun uzmanlan tarafından dile getirilmektedir. Uzmanlar, 
Türkiye'nin çocuk haklan konusunda yapması gerekenleri aile, sağlık, göç, 
issizlik, yoksulluk, şiddet, eğitim, güç koşullardaki çocuklar, korunmaya 
muhtaç çocuklar, engelli çocuklar, çalıştınlan çocuklar, sokağa itilen çocuklar, 
yargılama sürecindeki çocuklar, çocuk ihmali ve istisman, çocuk haklan, 
medya ve çocuk konulan başlıktan altında belirlenmişlerdir. Bu kapsamda, 
çalıştınlan ve sokağa itilen çocuklarla ilgili olarak; 

SORULAR : 

1) Yerel Yönetimlerin bünyesindeki evlendirme memurluklarına yapılan 
başvurularla İlgili bir veri analizi mevcut mu? 

2) Evlendirme memurluğuna başvuran ve yasal yaşın altında olduğu için 
evliliği mümkün olmayan veya akraba evliliği yapacak çiftlerin 
başvurulan nasıl karşılanıyor? Bu evliliklerin önlenmesi için nasıl 
tedbirler alınıyor? 

3) Erken evlilikler ile ilgili istatistiksel verilerin Ötesinde eriten yaşta ve 
zorla evliliklerin önlenmesine İlişkin bir çalışmanız var mı? 

4) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü gelecekte böyle bir çalışma 
yapmayı planlıyor mu? 

5) Bu konuda hangi sivil toplum kuruluştan ile işbirliği yapıyorsunuz? 

CEVAPLAR : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak hizmet vermekte 
olan Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde uygulanan Anne-Çocuk 
Eğitimleri ve Kadının insan Hakları Eğitimi Programlarında ayrıca seminer 
çalışmalarında erken yaşta yapılan evliliklerin sakıncaları konusunda katılımcılar 
bilgilendirilmektedir. 

Ülkemizde hem sosyal değişim süreci hem de bu konuda yapılan çalışmaların 
olumlu yansımaları sonucunda erken yaşlarda evlilik konusunda önemli bir değişimin 
yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte yine de belli bir oranda erken evliliklerin 
devam ettiği vakadır. 

Nimet 
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Bilindiği gibi, erken evlilikler konusu da benzeri diğer sosyal sorunlar gibi, 
çeşitli yönleri ve sosyal-kültürel sebepleri olan bir konudur. 

Bireylerin evlilik gibi çeşitli sorumluluklan gerektiren bir karan alabilmeleri ve 
evliliğin yüklediği sorumluluklan üstlenebilmeleri için belli bir olgunluğa erişmeleri 
gerekmektiği düşünülmekte olup, erken evliliklerde meydana gelen çeşitli sorunlar 
nedeniyle bu konu üzerinde Önemle durulması gerekmektedir. 

Medeni Kanunumuza göre bireylerin evlenebilmeleri için 17 yaşını doldurmuş 
olmaları gerektiğinden bireylerin bu yaşın altında evlilik için müracaat etmeleri 
mümkün değildir. Bu tür müracaatlar yapıldığında yaş durumu nedeniyle geçersiz 
sayılacaktır. Dolayısıyla evlendirme memurluklarında bu açıdan analiz edilecek bir 
verinin oluşması mümkün görürüv.vineKtouir. 

Medeni Kanun doğrultusunda, bireyler, 17 yaşını doldurmarr.ışsa evlilik 
işlemleri yapılmamaktadır. Akrabalıkla ilgili olarak ise Medeni Kanunumuzun 129. 
Maddesinde belirtilen akrabalarla evlilikler yapılamamakta; diğer akrabalarla ilgili 
olarak ise yasal bir engel olamaması nedeniyle engelleyici bir yaptırım 
bulunmamaktadır. Ancak bireyleri bilinçlendirmeye dönük çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Erken evlilikler gibi toplumsal sorunlar, kısa sürede tamamen ortadan 
kalkması mümkün olmayan, tarihsel kültürel temelleri olan sorunlardır. Sorunun 
ortadan kalkması bir yönüyle toplumsal yapının dönüşümüne bağlıdır, öte yandan bu 
konuda bireylerin bilinçlendirilmesine dönük çalışmalar da önem taşımaktadır. Aile 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi planlanan, Aile Eğitimi 
Projesi'nin de bu konuda katkı sağlaması beklenmektedir. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi planlanan 
Aile Eğitimi Projesi'nin bireylerin bilinçlenmesine katkısı açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Bu konuda herhangi bir sivil toplum kuruluşuyla halen yürütülmekte olan 
çalışmamız bulunmamaktadır. 

Saygılarımla. 

limit ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 
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20.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, İstanbul-Zeytinburnu Limanı ihalesine ilişkin so
rusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/20091) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 25.12.2006 

Saygılarımla, 

Op. Dr. Turhan Çöms 
Balıkesir Milletvekili 

1 - istanbul Zeytinburnu limanı ihalesi ne zaman yapılmıştır? 
2- Liman ihalesinin pazarlık usulü yapıldığı, ilgili kurumlardan izinlerin alınması ve 

projenin onaylanması halinde sözleşmenin imzalanarak geçerlilik kazanacağı 
bilgisi doğru mudur? 

3- Bu ihaleyi alan-firma, konsorsiyum ve ortaklan kimlerdir? 
4- Bu ihaleye yabancı f irma katılmış mıdır? 
5- İhale şartnamesine " tüm izinlerin kamu kurumlanndan 1 yıl içinde sağlanması, 

projenin onaylanması" şartı konmuş mudur? Böyle bir şart konduysa bunun 
gerekçesi nedir? Hangi ulusal kazanımlar öngörülmüştür? 

6- Bakanlığınızın bünyesinde yapılan ihalelerde bugüne kadar böyle bir şart 
konmuş mudur? Hangi ihalelere konmuştur? 

7- Yabancı yatınmcının böyle bir şart karşısında bürokratik engellere takılma 
kaygısıyla ihaleye ilgi ve itibar göstermediği kanaatini taşıyor musunuz? 

8- İhaleye böyle bir koşul öne sürmek yerine, Bakanlığınızda oluşturulacak bir 
yapı ile, yabancı yatırımcılann ihaleleri almalan halinde bürokratik engellerin 1 
yıl içerisinde aşılacağı teminatı verilse daha yararlı olmaz mıydı? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genci Müdürlüğü M o n n , 
Sayı :B.07.MEG.0.17/3129-11974 0 9 0 4 0 22.U4.ZUU/ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 06.02.2007 tarih ve 29066 sayılı yazıları. 
İlgi yazınız eki, Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan ÇÖMEZ'in 7/20091 esas numaralı yazılı soru 

önergesinde cevaplandırılması istenilen İstanbul-Zeytinburnu Liman İhalesine ilişkin açıklamalar aşağıda 
belirtilmiştir: 

1) İstanbul İli. Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme yöresinde bulunan İstanbul Zeytinburnu Limanı 
ihalesi İstanbul Valiliğince 14.12.2006 tarihinde yapılmıştır. 

2) Yapılan bu ön izin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5l/g maddesi uyarınca ve ilgili 
mevzuatlarda belirtilen hükümlere uygun olarak ilgili Kurumlardan gerekli izinlerin alınması, imar 
planlarının ve uygulama projelerinin yapılarak/yaptırılarak onaylatılmasına imkan vermek üzere yapılmıştır. 
Yatırımcı tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bu alanlar üzerinde üst hakkı tesis 
edilecek ve kullanma izni verilecektir. 

3) İhale üzerinde kalan firma, Rönesans Alışveriş Merkezleri Yatınm İnşaat ve Ticaret A.Ş.-Koçhan 
Danışmanlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubudur. 

4) İhaleye yabancı firma katılmamıştır. 
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5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca çıkartılan, 16,12.1984 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe giren Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni 
Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 24.03.2004 tarih ve 25412 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmış Yönetmelik ile eklenen 75 inci maddesinin (D) bendi hükmü uyarınca; Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmeden veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerler üzerinde kullanım izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin 
yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması ve 
onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilmesi için, bedeli karşılığında bir yıla kadar ön izin verilebileceği, 
gerekli hallerde bu sürenin bedeli karşılığında uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlığımızın 306 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 301 sıra sayılı Milli Emlak 
Genel Tebliğinde aynı hüküm yer almaktadır. 

6) Bakanlığımızca kıyı yapılarına ilişkin yapılan bütün işlemlerde zikredilen ve 1984 yılından beri 
yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri gereği bir yıl süreli ön izin ihalesi yapılmakta ve yapılan ihaleler 
sonrası adlarına ön izin verilen yatırımcılar tarafından ön izin süresi içerisinde ön izin koşullarının yerine 
getirilememesi halinde ve yatırımcı tarafından da talep edilmesi durumunda verilen ön izin süresi bedeli 
karşılığında uzatılabilmektedir. 

7) Bakanlığımızca bu güne kadar yapılan ön izin ihalelerine katılan yerli ve yabancı yatırımcılar 
verilen ön izin süresi içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş, getiremeyenlere ise yukarıda 
zikredilen Yönetmelik gereği yeniden ön izin süresi verilmiştir. 

8) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde yapılan ön izin ihaleleri yasal 
mevzuatlara uygun yapılmaktadır. 

Bakanlığımızca yapılan tüm ihalelerin etkin, tam ve mevzuata uygun yapmak, tüm kamuoyu ve 
kamu sektörü nczdinde gerekli güven ortamını yaratmak Bakanlığımız amaç ve görevlerindendir. 

Bakanlığımız, Hazine taşınmazları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bukfrân alanların 
kullanılmasına ilişkin olarak gerekli yasal düzenlemede hassasiyet göstermekte, böyle^Kyefl^j*? yabancı 
yatırımcıya firma karlılığı ile birlikte, ülke ekonomisi yönünden de fayda s a ğ l a m a k t a d l r ^ ^ ^ ^ 

Arz olunur. rj*yv 

Keı&fllJNAKITAN 
JHaliye Bakanı 

21.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Tariş Üzüm Birliğine verilen krediye ve Fiskobir-
lik'in talebine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/20101) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz: ederim. 19.01.2007 

Tariş Üzüm Birliği'ne Yeniden Yapılanma Yönetmeliğine göre 2005 yılında kredi 
borcu bulunduğu halde DFİF' den yeni kredi verildiği ; Fiskobirliğin mûtaaddid kredi 
taleplerine rağmen herhangi bir cevap dahi verilmediği bilinmektedir. 

1. Hangi gerekçe ile . Tariş Üzüm Birliği'ne verilen kredi Fiskobirliğe 
verilmemiştir? Cevap ve Birliğe kredi verilmeyiş sebepleri nelerdir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 O BHİ O 00 00 02- U ^ 2 0 -0Z- 2007 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 06 /02/2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/20101-29007/66098 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, "Tariş Üzüm Birliğine verilen krediye ve 
Fiskobirliğin talebine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/20101) esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ai COŞKUN y 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: 1 sayfa önerge cevabı 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4572 sayılı Kanun, tarım 
satış kooperatif ve birliklerinin yeniden yapılanması için yasal bir çerçeve oluşturarak, bu 
kuruluşları etkin ve sürdürülebilir bir şekilde özerk ve malî yönden bağımsız kılmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma, 
inceleme ve önerilerde bulunmak üzere Yeniden Yapılandırma Kurulu oluşturulmuştur. 

Birlik ve kooperatiflerin, yürütülecek yeniden yapılandırma projesi kapsamında 
sağlanan yardım ve desteklerden yararlanma usul ve esasları, 2001 yılında Yeniden 
Yapılandırma Kurulu ile birlikler ve kooperatifler arasında imzalanan "Katılım Protokolleri'' 
kapsamında belirlenmiştir. 

Yeniden yapılandırma sürecinde Fiskobirlik'e Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF) kaynaklarından kredi kullandırılmış ve Birliğin mali yapısı üzerinde olumsuz bir etki 
yaratan personel tazminatları karşılanarak, Birliğin yeniden yapılandırma süreci 
desteklenmiştir. Birliğin yeniden yapılandırma çalışmalarında kaydettiği aşama dikkate 
alınarak, Fiskobirlik ile Yeniden Yapılandırma Kurulu arasında Kasım 2005'te Birliğin yeniden 
yapılandırma programı dışına çıkartılmasına yönelik bir Protokol imzalanmıştır. Protokol ile 
Fiskobirliğin mali yapısının kuvvetlendirilmesine yönelik nihai tedbirler hayata geçirilmiştir. 

Bu çerçevede; 31.12.2005 tarihi itibariyle Fiskobirliğin; 
-133.405.709,80 YTL tutarındaki köprü kredisi hesabı, 
-01.05.2000 öncesi kullandırılan ve bakiyesi 1.163.099.300,76 YTL olan DFİF kredi hesabı 
ile 
-01.05.2000 sonrası kullandırılan ve bakiyesi 167.773.584,05 YTL olan DFİF kredi hesabının 
mahsup ve terkin işlemleri 02.01.2006 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş olup, Birliğin Devlete 
olan bütün borcu silinmiştir. 
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Birliğin özel bankalara olan bakiye borçlarının üstlenilmesine yönelik süreç de 
tamamlanmıştır. Fiskobirliğin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'ye 152,4 milyon YTL ve TMSF' ye 
Pamukbank için 161.1 milyon YTL olmak üzere toplam 313.6 milyon YTL borcu, 30.12.2005 
tarihinde ihraç edilen özel Tertip İç Borçlanma Senetleri ile Hazine tarafından tasfiye 
edilmiştir. 

ö te yandan, Birliğe, yeniden yapılandırma sürecinde gerçekleştirdiği personel 
düzenlemeleri sonucu, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinde kullanılmak üzere 19 milyon 
YTL destek sağlanmıştır. 

Fiskobiıiik'i borçsuz duruma getirebilmek için yapılan işlemler sonucunda, 
Birlik ile Yeniden Yapılandırma Kurulu arasında akdedilen protokol gereği, yeniden 
DFİF kaynaklarından kredilendlrme imkanı kalmamıştır. 

Yeniden Yapılandırma süreci halen devam eden Tariş Üzüm Birliğinin, faizi ile 
birlikte bir önceki yıl kullanmış olduğu 39 milyon YTL tutarındaki DFİF kredisine karşılık 16,7 
milyon YTL tutarında geri ödeme yapmış olduğu ayrıca, Birliğin nakit durumu, üreticiden 
alacak ve stok durumları da dikkate alınarak Kurul tarafından kredi kullanımı için tavsiye 
kararı alınmış ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 2005 yılında Birlik DFİF kaynaklarından 
faydalandırılmıştır. 

22.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, projeler ve diğer çalışmalar ile AB sürecinin etki
lerine, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, tarım sektörüne aktarılan destekleme kaynağına, 

- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sel fela
ketinde çiftçilerin mağduriyetine, 

- Ordu Milletvekili I. Sami TANDOGDU'nun, arıcılık kooperatiflerine yapılan desteklemeye, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/20103, 20104, 
20105, 20106) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın M.Mehdi EKER tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

22.01.2007 

^ ^ ^ ^ D ı Ç z ü f i e ^ i r AMBER 
^ ^ Hatay Milletvekili 

Tarım Bakanlığı'nın halen eski Bakan Sami Güçlü'nün projelerini devam ettirdiği 
kamuoyunda çok gündeme gelmese dahi, hayvancılık ve tarım ile uğraşan 
vatandaşlarımızın mağlumudur. 

Bu bağlamda; 

1-) Sizden önceki Tarım Bakanı Sami Güçlü'nün başlattığı ve hazırladığı 
projeler hangileridir? Uygulamaları ve sonuçlan neler olmuştur? 

2-) Tarım Bakanlığı görevine atandığınızdan bu yana hangi projelerinizi, hangi 
tarihte hayata geçirdiniz? Bu projelerin uygulaması ve sonucu ne olmuştur? 

3-) 4 yıldır hayvancılık ve tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın yüzü gülmemekte 
ve sürekli sıkıntı çekmektedirler. Hiç olmazsa 2007 yılında bu kesimimizin yüzünü 
güldürecek, emeklerini boşa çıkarmayacak hangi çalışmalarınız olacaktır? 
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4-) Iklimlerdeki değişiklik son günlerde hat safhaya ulaşmış, ülkemizin birçok 
kesimi halen yeterli yağış miktarını alamamıştır. Tarım ile uğraşan ve ürününü tarlaya 
ekmiş olan çiftçilerimizin bu kuraklıktan mağdur olmaması için Bakanlık olarak hangi 
çalışmaları yapacaksınız? Çiftçimizin bu mağdur etmemek adına hangi önlemleri 
alacaksınız? 

5-) AB'ye uyum çerçevesinde ülkemiz çiftçisini ve hayvancılık ile uğraşan 
kesimimizi olumsuz yönde etkileyecek konular nelerdir; bu olumsuzlukları ortadan 
kaldıracak çalışmalarınız nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Son 10 yılda; yıllar itibariyle ayrı ayrı belirtilmek üzere, bütün destekleme 
kalemlerinden, tarım sektörüne dolar cinsinden transfer edilen kaynak miktarı ne 
kadardır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Tarım Bakanı Sn. Mehdi EKER tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. / / - i -

Turan Tüysüz 
Anavatan Partisi 

Şanlıurfa Milletvekili 

2006 yılı Kasım ayı içerisinde G.Doğu illerimizde meydana ve 43 kişinin 
hayatını kaybettiği gelen sel felaketi nedeni ile mağdur olan çiftçilerimizin 
zararlarının komisyonlarca tespit edildiği bilinmektedir. Bu itibarla; 

1- 290 sayılı "Tabii Afetler Kanunu" kapsamında yapılan araştırma 
sonucu il il çiftçilerimizin kaç YTL'lik zararı tespit edilmiştir? 

2- Bugüne kadar hangi illere ne kadar ödeme ve yardım (neler oldukları) 
yapılmıştır? 

3- İl il, ekili bulunan tarım arazilerinin ne kadarı zarar görmüştür ve 
buralardaki mahsuller nelerdir? Küçükbaş, büyükbaş ve kümes 
hayvanları olmak üzere kaç bin hayvan telef olmuştur? Bahsekonu 
hayvanların karşılığında bugüne kadar yapılan yardımlar nelerdir? 
Zarar gören, yol, kanalizasyon, menfez miktarları nedir ve bugüne 
kadar eski hallerine dönmelerine yönelik neler yapılmıştır? 

4- Başta Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü olmak üzere konuyla ilgili resmi 
kurumların yaptıkları çalışmalar nelerdir? 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

i 
Dr. Sami TANDOĞDU 
Ordu Milletvekili 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

1- TEDGEM (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü) kanalıyla arıcılık 
kooperatiflerine ne kadarlık destekleme yapıldı? 

2- Kaç adet arıcılık kooperatifine destekleme yapıldı? 

3- Destekleme yapılan kooperatiflerin denetlemesi yapılıyor mu? Bu kooperatiflerden 
kaçı denetlendi? 

4- Destekleme kredisi aldığı halde çalışmayan kooperatif tespit edildi mi? Sayısı nedir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 2 1 1 - 7 ) ^ # £ 3 $ © 0 A Î && 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.02.2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-29066 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'e ait 7/20103, Denizli 
Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/20104, Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSUZ'e ait 
7/20105, Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOGDU'ya ait 7/20106 esas nolu yazılı soru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER: 
1) Görüş 7/20103 
2) Görüş 7/20104 
3) Görüş 7/20105 
4) Görüş 7/20106 

<T 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

Önerge No: : 20103 

Tanm Bakanlığı'nın halen eski Bakan Sami GüçhVnün projelerini devam ettirdiği 
kamuoyunda çok gündeme gelmese dahi, hayvancılık ve tanm ile uğraşan vatandaşlanmızın 
malumudur. 
Bu bağlamda; 

SORU 1) Sizden önceki Tanm Bakam Sami Güçlü'nün başlattığı ve hazırladığı projeler 
hangileridir? Uygulamalan ve sonuçları neler olmuştur? 
Ülkesel Ancılık Projesi çerçevesinde hazırlanan "Yeterli Ekotiplerin Tespiti ve Islahı" 
projesi devam etmektedir. 

SORU 2) Tanm Bakanlığı görevine atandığınızdan bu yana hangi projelerinizi, hangi tarihte 
hayata geçirdiniz? Bu projelerin uygulaması ve sonucu ne olmuştur? 

SORU 3) 4 yıldır hayvancılık ve tanm ile uğraşan vatandaşlarımızın yüzü gülmemekte ve 
sürekli sıkıntı çekmektedirler. Hiç olmazsa 2007 yılında bu kesimimizin yüzünü güldürecek, 
emeklerini boşa çıkarmayacak hangi çalışmalannız olacaktır? 

CEVAP 1-2-3) Bilindiği üzere, 58 ve 59. Hükümetler döneminde tanm sektörü "Öncelikli 
sektör" olarak ele alınmış, bu sektörün geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir bir 
konuma getirilmesi için önemli uygulamalar, projeler ve programlar başlatılmıştır. 

Bu hedef doğrultusunda atılan adımlar sonucunda 2003-2006 yıllan, tüm sektörlerde olduğu 
gibi tanm sektöründe de önemli iyileşmelerin kaydedildiği yıllar olmuştur. 

Yapılan çalışmalarla tanm sektörü son 10 yılda ilk kez iki yıl üst üste büyümüş, tanmsal 
GSMH 38 milyar ABD Dolan düzeyine çıkmıştır. Ülkemiz tanmsal ihracatçı konumunu da 
sürdürmüştür. 

Bu çalışmalar kişi odaklı değil, Hükümet Programımız ile Acil Eylem Plam perspektifi 
içerisinde gerçekleştirilmiş ve bir hizmet yansı anlayışı ile yürütülmüştür. Bu çerçevede; 

• öncelikle 809 bin üreticimizin 2.7 katrilyon TL'lik kredi borcunun 1.5 katrilyon 
TL'lik kısmı silinmiş olup, geriye kalan borçlan yeniden yapılandınlmıştır. 

• Yıllardır biriken sulama elektriği borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
• Bazı Tanmsal Girdilerde KDV İndirimi yapılmıştır. 
• Tanmsal kredi faizleri % 59'dan % 17,5'e indirilmiştir. Aynca, baza konularda 

sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilerek faiz oranlan % 7-13 aralığına 
çekilmiştir. 

• Önemli konularda 8 adet Kanun çıkanlmıştır. 

- 1 8 7 -



TBMM B:68 27 . 2 . 2007 

2002 yılında 550 bin çiftçiye 529 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 2006 yılında 
toplam 1 milyon 92 bin çiftçiye 5 milyar 171 milyon YTL kredi kullandırılmıştır. 
Çiftçilerimize 2003, 2004 ve 2005 yıllarında toplam 1 milyar 42 milyon YTL mazot 
desteği verilmiştir. 2007 yılında da çiftçilerimize 492 milyon mazot desteği 
verilecektir. 
Yine çiftçilerimize 2005 yılında 271 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 
2007 yılında da çiftçilerimize 363 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilecektir. 
2002 yılında 2 milyar 188 milyon YTL olan toplam tarımsal destek miktarı 2006 
yılında 4 milyar 744 milyon YTL'ye çıkarılarak %116 artış sağlanmıştır. 
Aynı dönem itibariyle prim destekleri 186 milyon YTL'den 930 milyon YTL'ye 
çıkarılmış ve %400 artış sağlanmıştır. 
2002 yılında 83 milyon YTL olan hayvancılık destekleri %718 artırılarak 679 milyon 
YTL'ye çıkarılmıştır. 
Kooperatiflere verilen destekler önemli oranda artırılmıştır. 
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
kırsal kalkınma yatırımları desteklenmeye başlamıştır. Destekleme kapsamında 1.256 
adet projeye 151 milyon YTL hibe desteği sağlanmıştır. 
2005 yılında sertifikalı tohumluk kullanan üreticilerimize ilk kez destek verilmiştir. 
2002 yılında, 80 bin ton olan sertifikalı tohumluk kullanımı, özendirici destekleme 
tedbirleri ile 2006 yılında 353 bin ton'a çıkmıştır. 
Süne mücadelesinde önemli basan elde edilmiş, ülkemiz kaliteli buğday ihtiyacını yurt 
içinden karşılar hale gelmiştir. 
14 TİGEM işletmesi kiraya verilerek, 14 adet büyük ölçekli özel sektör tarım 
işletmesinin kurulması sağlanmıştır. 
Toplulaştırma çalışmaları ile toplulaştırman tanm alam 2002 yılında 137 bin hektardan 
2005 yılında 175 bin hektara ulaşmıştır. 322 bin hektar alanda ise çalışmalar devam 
etmektedir. 
Mera ıslah çalışmalarına önem verilmiş ıslah çalışması yapılan mera alanı 1,8 milyon 
dekara çıkmıştır. 
Suni tohumlama çalışmalan hız kazanmış, yetkilendirilen özel veteriner hekim 
uygulamasıyla, suni tohumlama sayısı 2006 yılında 2 milyon 100 bine çıkanlmıştır. 
Tarım Sigortası uygulamalan başlatılmış 2006 yılı Haziran ayından bugüne kadar 
değişik konularda 12 binin üzerinde poliçe kesilmiştir. 
Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamından çıkanlmış, TAR-ET Projesi 
başlatılmıştır. 
Tarımsal havza zenginliğimizi esas alan "Havza Bazlı Projeler" ve "Havza Bazlı 
Destek" uygulamalan pilot uygulamalarla başlatılmıştır. 
2007 yılından itibaren, toplam 2.500 ziraat mühendisi ve veteriner hekimin, 
sözleşmeli statü ile istihdam edilmesini sağlayan TAR-GEL Projesi uygulamaya 
konulmuştur. 
Tanmsal ürünlerdeki ilaç ve gübre kalıntıları ile ilgili sorunların tarlada çözümünü 
esas alan "Yayımın özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tanm Danışmanlığı Projesi" 
başlatılmıştır. 
Meyve bahçelerimizin uluslararası pazarda talep edilen çeşitlere dönüştürülmesini esas 
alan "Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi" başlatılmıştır. 
Tanm işletmeleri ve arazilerinin mirasa konu olmaktan çıkarılarak, bölünmelerinin 
önlenmesi ve konu hakkında uygulamaya yönelik sıkıntılann giderilmesi amacıyla, 

- 1 8 8 -



TBMM B:68 27 . 2.2007 

Bakanlığımız, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile müştereken mevzuat değişiklik 
çalışmaları başlatılmıştır. 

• Her yıl nadasa bırakılan 5 milyon hektar alanın sürekli Üretimde kullanılmasını esas 
alan "Minimum İşlemeli Tarım Projesi" hayata geçirilecektir. 

• Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesini amacıyla, TÎGEM, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu'nun birlikte gerçekleştirecekleri 
"Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi" uygulamaya konulmuştur. 

• Fİ Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu - Özel 
Sektör işbirliği Projesi ile sebze tohumculuğunda dışa bağımlılığın ortadan 
kaldırılması amaçlanmıştır. 

• Bakanlığımıza bağlı 60 araştırma enstitüsünün özel sektör ve üniversitelerin 
kullanımına açılması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır. 

Tarım sektörüne verilen destekler ve tarım sektörünün iyileştirilmesine yönelik projeler 2007 
yılında da artarak devam edecektir. 

SORU 4) İklimlerdeki değişiklik son günlerde hat safhaya ulaşmış, ülkemizin birçok kesimi 
halen yeterli yağış miktarını alamamıştır. Tarım ile uğraşan ve ürününü tarlaya ekmiş olan 
çiftçilerimizin bu kuraklıktan mağdur olmaması için Bakanlık olarak hangi çalışmaları 
yapacaksınız? Çiftçimizi mağdur etmemek adına hangi önlemleri alacaksınız? 

CEVAP 4) İklimlerdeki değişiklik ve yağışların uzun yıllar ortalamalarının altında 
gerçekleşmesi sebebiyle kuraklık tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak İllerden 
yağış ve ürünlerin durumu ile ilgili rapor istenmiş, şu ana kadar herhangi bir kuraklıktan 
kaynaklanan zarar olmadığı, ilkbahar yağışlarının (Mart-Nisan-Mayıs) yeterli olmaması 
halinde kuraklık tehlikesinin söz konusu olacağı ve verimi büyük oranda etkileyeceği tespit 
edilmiştir. 

Bu konuda İl Müdürlüklerine, muhtemel olumsuzluktan daha az etkilenmek amacıyla su 
tüketimi az olan ve kuraklığa nispeten dayanıklı tür ve çeşitlerin yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması, suyun ekonomik kullanımı için çiftçi eğitim, yayım faaliyetlerine ağırlık 
verilmesi yönünde talimat verilmiştir. 

2005 yılında Tarım Sigortalan Kanunu çıkarılmış, kanun kapsamındaki risklerin teminat 
altına alınması ve gelişmiş ülkelerde uygulanan bitkisel ve hayvansal üretimdeki tüm risklere 
verilen teminatların kademeli olarak Ülkemiz tanm sigortalan modelinde de uygulanması 
amaçlanmıştır. 
Tanmsal Kuraklık ile ilgili çalışmalann yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızda Tanmsal 
Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 5) AB'ye uyum çerçevesinde ülkemiz çiftçisini ve hayvancılık ile uğraşan kesimimizi 
olumsuz yönde etkileyecek konular nelerdir; bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak 
çalışmalannız nelerdir? 

CEVAP 5) Türkiye ile AB'nin tanm sektörleri kıyaslandığında, tanmsal istihdamın payı, 
işletmelerin ölçekleri, teknoloji kullanımı, tarım sektöründe örgütlenme, verimlilik ve kalite 
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standartları, bitki ve hayvan sağlığı şartlan, çiftçi, arazi ve hayvan kayıt sistemleri ve idari 
yapılanmalar bakımından farklılıklar olduğu görülmektedir. 

Türk tarımının rekabet gücünün iyileştirilmesi için genel olarak, Türkiye ve AB arasındaki 
ticaretin serbestleştirmesinin, yeniden yapılanma ve modernizasyona ilişkin tedbirlerle 
desteklenmesi gerekecektir. Bu bağlamda hayvansal ürünler ile ilgili önemli bir unsur, hayvan 
sağlığı ve gıda güvenliği koşullarının iyileştirilmesi olacaktır. Ayrıca, rekabet gücünü arttırıcı 
tedbirlerin yanında kırsal alanlara yönelik ekonomik kalkınma ve çeşitlilik ile alternatif gelir 
kaynaklarının yaratılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Türk tarımının AB ve Dünya tanmı ile rekabetinde, coğrafi konumumuz, 
ülkemizin aynı anda birden fazla iklimi yaşayabilmesi ve bilhassa ürün çeşitliliği bakımından 
büyük avantaj lan bulunmaktadır. Ülkemizin tanm alanlarımızın genişliği ve büyük tanm 
havzalannın varlığı tarımsal potansiyelimiz açısında önemli bir avantajdır. Aynca, Ülkemizin 
tarımsal üretim yönünden ürün çeşitliliği, ülkemiz tanmında kimyasal gübre ve zirai ilaç 
kullanımının nispi olarak düşüklüğü, özellikle son yıllarda çevre konusunda giderek daha 
duyarlı hale gelen bu durum gerek AB gerekse ülke tanmı açısından çok önemli bir 
avantajdır. Yine farklı ekosistemlerin varlığı dikkate alındığında organik tanmsal üretim ve 
ihracat açısından da önemli potansiyele sahip bir ülke konumundadır. 

Türkiye hububat, pamuk, tütün, meyve ve sebze, fındık, şekerpancan ile koyun ve keçi etinde 
dünyanın büyük üreticilerinden biri olup, aynı zamanda önemli bir tanm ihracatçısıdır. 
Ülkemiz, tarla bitkileri ve meyve sebze alanında AB şartlarında önemli bir üretici olacaktır. 
AB'ye üye olduğumuzda, Türkiye sebzede AB'nin en büyük üreticisi, meyvede ise İtalya ve 
İspanya'dan sonra üçüncü büyük üreticisi olacaktır. Meyve ve sebzede fiyatlann AB'ye göre 
daha düşük olması da aynca avantaj sağlayacaktır. 

Dünyadaki en büyük ihracatçısı olduğumuz fındıkta da, Ülkemiz, iklim ve düşük işgücü 
maliyetleri sayesinde kalite/fiyat oram açısından çok rekabetçi bir durumdadır. 

Diğer ürünler hususunda, Türkiye, nohut ve mercimek gibi baklagiller, pamuk, tütün ve 
zeytinyağında (AB'de ve dünyada) rekabetçi bir üretici ülke konumundadır. 

Her ne kadar bazı yapısal sorunlanmız bulunsa da Türk tanmı önümüzdeki yıllarda hızlı bir 
şekilde büyüyen özel girişimciler için cazibe merkezi olan dinamik bir sektör olacaktır. 
Aynca, ülkemizin sahip olduğu çok geniş ürün yelpazesi ve üretim gücü Avrupa Birliği 
tarımına güç katacaktır. AB entegrasyon sürecinde, tanmsal yapılann iyileştirilmesi, tanmsal 
işletmelerin modernleştirilmesi, daha etkin kurumsal ve idari yapılann oluşturulması 
hususlannda ciddi adımlar atılacaktır. 

Diğer taraftan, 3 ekim 2005 tarihinde başlayan AB müzakereleri sürecinde 35 fasıldan üçü 
doğrudan Bakanlığımızın çalışma alam ile ilgilidir. Bunlar: 

• Tanm ve Kırsal Kalkınma, 
• Veterinerlik, Bitki Sağlığı ve Gıda Kontrolü, 
• Balıkçılıktır. 

Bakanlığımız sorumluluğundaki bu 3 fasılla ilgili Tanıtıcı ve Aynntılı tarama toplantılan 
tamamlanmıştır. 
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Mevzuat ve yapısal uyum çalışmaları Türkiye- AB Mali işbirliği kapsamında yürütülen 
projelerle desteklenmektedir. Bu çerçevede, eşleştirme ve teknik yardım kapsamında 8 
değişik konuda toplam 145,5 Milyon Euro bütçeli 17 farklı proje yürütülmektedir. 
Diğer taraftan, TÜBİTAK ile işbirliği halinde öncelikli ürün ve ürün grupları bazında etki 
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) 2007-2013 yıllarım kapsayan dönemde aday ülkelere Katılım 
öncesi Mali Yardım Aracı vasıtasıyla hibe destek sağlayacaktır. Bu kapsamında kırsal 
kalkınma bileşeni çerçevesinde sağlanacak hibe miktarı yaklaşık 750 Milyon Avro olacaktır. 

AB'nin hibe destekleri ve ulusal kaynaklar vasıtasıyla; 
- Tarımda yeniden yapılanma ve AB standartlarının sağlanması, 
- Gıda güvenliğinin sağlanması ve standartların yükseltilmesi, 
- Üretici birliklerinin desteklenmesi ve arzın piyasa taleplerine göre şekillenmesi, 
- Kırsal alanlarda farklı iş imkânlarının oluşturulması ve gelir seviyelerinin yükseltilmesi 

Hedeflenmektedir. 

AB fonlarının kullanılmasına yönelik olarak; "Kırsal Kalkınma Planı" hazırlanmaktadır. 
Ayrıca, projeye dayalı olarak hibe kaynaklan yönetmek üzere "Tanm ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu" kurulacaktır. Bununla ilgili kanun tasansı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No :7/ 20104 

SORU ) Son 10 yılda; yıllar itibariyle ayn ayn belirtilmek üzere, bütün destekleme 
kalemlerinden, tanm sektörüne dolar cinsinden transfer edilen kaynak miktan ne kadardır? 

CEVAP ) Tanm sektörü, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinde çok önemli 
sorumluluklar üstlenmiştir. Sektör, günümüzde de milli gelir, istihdam ve dış ticaretimize 
katkıları açısından, küçümsenemeyecek bir öneme sahiptir. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı olarak, amacımız; artan nüfusun yeterli ve sağlıklı beslenmesini 
gerçekleştirmektir. Bu çerçevede; 

-Tanmsal üretimde verimliliği artırmak, ürün kalitesini yükseltmek, üretimde istikrar ve 
sürdürülebilirliği yakalamak, 

-Toprak ve su kaynaklarım korumak, geliştirmek ve sürdürülebilir bir biçimde kullanmak, 
-Modern üretim tekniklerini geliştirmek, bunlan çiftçiye aktarmak, 
-Tanmla iştigal edenlere yeterli ve düzenli gelir temin etmek, ihracatı artırmak, 
-Kırsal kesimi kalkındırmak, Bakanlığımızın öncelikli hedeflerini oluşturmaktadır. 

Tanm sektörü kendine has özelliklerinden dolayı gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler 
tarafından değişik yöntemlerle desteklenmektedir. 

Bu bağlamda, tanm ülkemizde de stratejik bir sektör olarak kabul görmüş ve devamlı olarak 
destekleme kapsamında tutulmuştur. Ancak, uygulanan destekleme politikalan, belirlenen 
hedeflerin önceliklerine göre, değişikliğe uğramıştır. 

Ülkemizde yıllar itibarıyla destekleme politikalan aşağıda belirtilen araçlan ile yürütülmüştür. 

• Pazar fiyat müdahaleleri ve destekleme alımlan, 
• Girdi destekleri, 
• Doğal Afet Ödemeleri, 
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Hayvancılık Destekleri, 
Ürün Teşvik Primi Gibi Nakdi Destekler, 
Araştırma, Eğitim, Yayım ve Kontrol Hizmetleri, 
Tarımsal Alt Yapı Yatırımları, 
ithalatta Uygulanan Korumalar, 
İhracat teşvikleri, 
Doğrudan Gelir Desteği, 
Fark Ödemesi (Prim desteği) şeklinde uygulanmıştır. 

Destekleme araçlarından bazıları zaman içerisinde etkinliğini yitirmiş, sektörü yönlendirmekten 
uzaklaşmış ve bazı ürünlerde arz fazlalığına, bazı ürünlerde de arz açığına sebep olmuştur. Bu 
nedenle de yeni destekleme politikaları devreye konulmuştur. 

Bu çerçevede, günümüzde fiyat müdahaleleri ve destekleme alımları yoluyla yapılan 
uygulamalardan vazgeçilmiş, tarımsal üretimde girdilere verilen destekler azaltılmış ve birim 
üretim alam bazında Doğrudan Gelir Desteği uygulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla özellikle 
1999 yılı sonrasında tarım politikalarında meydana gelen değişmeler nedeniyle son 10 yıl 
itibariyle çiftçilere sağlanan toplam tarımsal desteklerin karşılaştın İması yerine, Hükümetimiz 
döneminde sağlanan tarımsal desteklerin bir önceki dönemle karşılaştırılmasının daha doğru 
olacağı düşünülmektedir. 

58. ve 59. Hükümet Programlarında tarım kesimini "öncelikli sektör" olarak ele alan 
Hükümetimiz, tarımsal göstergeleri makul bir seviyeye getirmek, çiftçilerimizi tekrar üretime 
döndürmek için zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır. 

Bu hedef doğrultusunda atılan adımlar sonucunda 2003-2006 yıllan, tüm sektörlerde olduğu gibi 
tanm sektöründe de önemli iyileşmelerin kaydedildiği yıllar olmuştur. Bu çerçevede; 

• Öncelikle 809 bin üreticimizin 2.7 katrilyon TL'lik kredi borcunun 1.5 katrilyon TLTik 
kısmı silinmiş olup, geriye kalan borçlan yeniden yapılandınlmıştır. 
Yıllardır biriken sulama elektriği borçlanna ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
Bazı Tanmsal Girdilerde KDV İndirimi yapılmıştır. 
Tarımsal kredi faizleri % 59'dan % 17,5'e indirilmiştir. Aynca, bazı konularda 
sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilerek faiz oranlan % 7-13 aralığına 
çekilmiştir. 
Çiftçilerimize 2003, 2004 ve 2005 yıllannda toplam 1 milyar 42 milyon YTL mazot 
desteği verilmiştir. 2007 yılında da çiftçilerimize 492 milyon mazot desteği verilecektir. 
Yine çiftçilerimize 2005 yılında 271 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 2007 
yılında da çiftçilerimize 363 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilecektir. 
2002 yılında 2 milyar 188 milyon YTL olan toplam tanmsal destek miktan 2006 yılında 
4 milyar 744 milyon YTL'ye çıkanlarak %116 artış sağlanmıştır. 
Aynı dönem itibariyle prim destekleri 186 milyon YTL'den 930 milyon YTL'ye 
çıkarılmış ve %400 artış sağlanmıştır. 
2002 yılında 83 milyon YTL olan hayvancılık destekleri %718 artınlarak 679 milyon 
YTL'ye çıkanlmıştır. 
Kooperatiflere verilen destekler önemli oranda artınlmıştır. 
Tanmsal ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
kırsal kalkınma yatınmlan desteklenmeye başlamıştır. Destekleme kapsamında 1.256 
adet projeye 151 milyon YTL hibe desteği sağlanmıştır. 

Tanm sektörüne verilen destekler 2007 yılında da artarak devam edecektir. 

192-
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Turan TÜYSÜZ 

Şanlıurfa Milletvekili 
Esas No :7/ 20105 

2006 yılı Kasım ayı içerisinde G.Doğu illerinde meydana gelen ve 43 kişinin hayatım kaybettiği 
sel felaketi nedeni ile mağdur olan çiftçilerimizin zararlarının komisyonlarca tespit edildiği 
bilinmektedir. Bu itibarla; 

SORU 1) 2090 sayılı "Tabii Afetler Kanunu" kapsamında yapılan araştırma sonucu il il 
çiftçilerimizin kaç YTL'lik zararı tespit edilmiştir? 

CEVAP 1) Güneydoğu tilerinde 15/09 /2006- 20 /11 / 2006 tarihleri arasında yaşanan sel afeti 
ile ilgili olarak Bakanlığımıza 2090 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir talep intikal 
etmemiştir. Ancak, 15 / 09 / 2006 ile 20 / 11 / 2006 tarihleri arasında meydana gelen sel 
afetinden zarar gören illerdeki çiftçilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi için 
29 / 11 / 2006 tarihli 2006 / 11198, 2006 / 11199, 2006 / 11200 sayılı ve 09 / 12 / 2006 tarihli 
2006 /11324 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

SORU 2) Bugüne kadar hangi illere ne kadar ödeme ve yardım (neler oldukları) yapılmıştır? 

SORU 3) İl il, ekili bulunan tarım arazilerinin ne kadarı zarar görmüştür ve buralardaki 
mahsuller nelerdir? Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanlan olmak üzere kaç bin hayvan telef 
olmuştur? Bahse konu hayvanların karşılığında bugüne kadar yapılan yardımlar nelerdir? Zarar 
gören, yol, kanalizasyon, menfez miktarları nedir ve bugüne kadar eski hallerine dönmelerine 
yönelik neler yapılmıştır? 

CEVAP 2-3) Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararlan kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
tilerinden; 
Diyarbakır İlinin 5 ilçesinin 123 köyünde 1.120 çiftçiye ait 12.708 dekar tarımsal alan zarar 
görmüştür. Zarar gören çiftçilere 391.150 kg hububat tohumluğu ile 1.000 adet küçükbaş hayvan 
tahsis edilmiştir. Aynca 14.490 kg çay talep edilmiş olup, henüz tahsisi yapılmamıştır. 
Şanlıurfa İlinin 7 ilçesinin 90 köyünde 868 çiftçiye ait 27.743 dekar tanmsal alan zarar 
görmüştür. Zarar gören çiftçilere 584.650 kg hububat tohumluğu ile 251 adet küçükbaş hayvan 
tahsis edilmiştir. 
Batman ilinin 6 ilçesinin 78 köyünde 552 çiftçiye ait 60.505 dekar tanmsal alan zarar görmüştür. 
Zarar gören çiftçilere 600 kg hububat tohumluğu ile 1.307 adet küçükbaş hayvan tahsis 
edilmiştir. Aynca 28.308 kg çay talep edilmiş olup, henüz tahsisi yapılmamıştır. 
Mardin İlinin 6 ilçesinin 50 köyünde 440 çiftçiye ait 3.941 dekar tarımsal alan zarar görmüştür. 
Zarar gören çiftçilere 69 adet küçükbaş hayvan tahsis edilmiştir. 
Şırnak İlinin 5 ilçesinin 55 köyünde 397 çiftçiye ait 1.423 dekar tarımsal alan zarar görmüştür. 
Zarar gören çiftçilere 100.000 kg hububat tohumluğu ile 469 adet küçükbaş hayvan tahsis 
edilmiştir. 

SORU 4) Başta Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü olmak üzere konuyla ilgili resmi kurumlann yaptıklan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 4) Soruda yer alan hususa ilişkin ayrıntılı bilgilerin ilgili kurumlardan temin 
edilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : İ.Sami TANDOĞDU 

Ordu Milletvekili 
Esas No :7/20106 

SORU 1) TEDGEM (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü) kanalıyla ancılık 
kooperatiflerine ne kadarlık destekleme yapıldı? 

SORU 2) Kaç adet ancılık kooperatifine destekleme yapıldı? 

CEVAP 1-2) Bakanlığımızca, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere kredilendirilerek desteklenen 
Ancılık Projeleri çerçevesinde, 1993-2006 yılları arasında toplam 31(otuz bir) adet kooperatif 
desteklenmiştir. 1993 yılından önce kooperatif ancılık projesi desteklenmemiştir, 2007 yılı 
programı ise henüz kesinleşmemiştir. 

Desteklenen bu kooperatiflerin tamamına işletme sermayeleri de dahil olmak üzere toplam 
2.788.753 YTL kredi kullandırılmıştır. 

SORU 3) Destekleme yapılan kooperatiflerin denetlemesi yapılıyor mu? Bu kooperatiflerden 
kaçı denetlendi? 

CEVAP 3) Proje uygulayan kooperatiflerin takibi ve denetimi Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilatının görev ve sorumluluklan dahilinde olup proje kanalıyla kullanılan kredinin borçlanma 
süresi olan ve kredinin geriye dönüşümü olan yedi yıl süreyle takip ve denetimi mahallinde 
yapılmaktadır. Destekleme konulannın ekonomik olarak sektöre katkılarının izlenmesi ve yeni 
teknolojik uygulamalann kooperatif ortaklanna aktanlmasıyla ilgili kooperatiflerin takibide 
yapılmaktadır. Proje uygulamalanyla ilgili il müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunu aşan bir 
hususun gerçekleşmesi halinde veya projeyle ilgili herhangi bir şikâyet olması durumunda 
Bakanlığımızca da mahallinde proje kontrolleri yapılmaktadır. 

SORU 4) Destekleme kredisi aldığı halde çalışmayan kooperatif tespit edildi mi? Sayısı nedir? 

CEVAP 4) Proje uygulayarak taahhütlerini yerine getirmeyen veya proje kredisinin geri 
dönüşüm süresi içerisinde proje materyallerini çeşitli nedenlerle elden çıkaran ve kendisine 
verilen süre içerisinde yerine almayan kooperatif ortaklan hakkında, uygulama mevzuatlan 
dahilinde Muacceliyet hükümleri uygulanmaktadır. Adı geçen projeler kapsamında proje 
uygulanan 1.550 kooperatif ortağından 329 kooperatif ortağı hakkında Muacceliyet hükümleri 
uygulanmıştır. 
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23.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, Türk sanayicilerinin Mısır'daki ya
tırımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/20110) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt / v ^ A N O Ğ L U 
Malatya Milletvekili 

Ülkemizde üretim yapan ve özellikle önemli büyüklükte ihracatı olan bazı tekstil 
sanayicilerimizin Mısır'da üretim yapmak üzere tesis kurduklarını son bir yılda da daha 
yoğunlaşarak Türkiye'de üretim yapan fabrikaların bir kısmını oraya taşıdıklarını 
görmekteyiz. 

1) Ülkemiz ihracatında ve istihdamında önemli bir yer tutan bu sanayicilerimizin 
Mısır'da istihdam yaratarak üretim tesislerinin bir kısmını oraya taşımalarını nasıl 
karşılıyorsunuz? 

2) Ülkemizin ihracatından sorumlu bir bakanı olarak sizin başkanlığınızda yine Türkiye 
Cumhuriyeti İhracatçılar Meclis Başkanı ile yaptığınız seyahatten özellikle Mısırda 
üretim ve istihdam yaratmayı teşvik eden bir görünüm verdiniz mi? İhracattan 
sorumlu bir bakan olarak yaptığınız bu seyahatin temel amacı neydi? 

3) Mısır'da üretim yapan sanayicilere tanınan teşvikler ülkemizde de sağlanamaz mı? 
Özellikle 5084 Sayılı Teşvik Yasası çıkarılması aşamasında bakanlık ülke ihracatının 
gelişmesi amacıyla bu teşvik yasasına hiçbir katkı sundunuz mu? 

4) Özellikle ihracatçılarının önünü açmak için bu teşvik yasasının ülke ihracatsısına 
hiçbir fayda getirmeyeceğini görmenize rağmen ihracattan sorumlu bir bakan olarak 
bugüne kadar ne katkı verdiniz? 

5) Türkiye Cumhuriyeti İhracatçılar Meclisinin görevi ülkemiz ihracatının geliştirilmesi 
ve ihracatçılarımızın sorunlarının giderilmesidir. Ancak İhracatçılar Meclis 
Başkanının Türkiye deki sorunların çözülmesi yerine, Mısır'da ihracat sorununu 
çözmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.09.00.00 - ( M 

Y , „ A 2202.07 7250 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06/02/2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/20110-29003/66094 sayılı yazıları. 

tlgi'de kayıtlı yazıları eki Malatya Milletvekili Sn. Ferit Mevlüt ASLANOGLU tarafından 
verilen 7/20110 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

VjUüte4eMAİ 
EKLER: Kürşad TÜZMEN 
1- Yazı Devlet Bakanı 

- 1 9 5 -



TBMM B:68 27 . 2.2007 

Malatya Milletvekili Sn. Ferit Mevlüt ASLANOĞLU tarafından verilen 7/20110 sayılı 
yazılı soru önergesi: 

1- İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin daha7 

geniş bir alana yayıldığı ve uluslararası ilişkilerin ve etkileşimlerin yoğunlaştığı ve hızlandığı, 
bunun sonucunda da "Yeni Dünya Ekonomisi"nin global bir işbirliği ağı içinde gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Bu kapsamda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki piyasa oyuncuları, yine piyasa 
dinamikleri içerisinde ürün, üretim, pazarlama ve lojistik stratejileriyle birlikte uluslararası yatırım 
bölge ve alanlarını belirlemektedir. Gelişmişlik düzeyini artırmayı hedefleyen ülkeler açısından 
yabancı sermaye çekmek ve aynı şekilde yurt dışına sermaye ihraç etmek suretiyle yatırım 
yaptıkları ülkelerin sağladığı avantajları artı değer haline getirmek ve bunu ulusal ekonomilerine 
dönüştürmek vazgeçilmez olarak görülmektedir. Bir başka ifadeyle, uluslararası işbölümünün 
dışında kalan ülkelerin günümüz rekabet şartlannda ayakta kalabilmeleri mümkün 
bulunmamaktadır. 

Nitekim, bugün dünyanın en büyük şirketleri, Çin Halk Cumhuriyeti gibi elverişli olanaklar 
sağlayan ülkelerde yatırım yaparak verimliliklerini ve karlarını artırmakta, ürettikleri mallan iç 
piyasada ya da hedef pazarlarında satmaktadırlar. Bu çerçevedeki faaliyetler sonuçta sermaye ihraç 
eden ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlamaktadır. Dünya gelişmişlik sıralamasında başı çeken 
ülkelerle gelişme yolunda ilerleyen ülkelerin aynı anda hem yabancı sermaye çeken, hem de 
sermaye ihraç edebilen ülkeler olduğu görülmektedir. 

Mısır Arap Cumhuriyeti ise, ortak coğrafyayı paylaştığımız gelişmekte olan bir ülke olarak 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uygulamakta olduğu Komşu ve Çevre Ülkelerle Ekonomik ve Ticari 
ilişkilerin Geliştirilmesi stratejisi çerçevesinde hedef pazarlar arasında yer almaktadır. Ülkemiz ile 
Mısır arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları ile diğer birçok alanı kapsayan işbirliği anlaşmaları 
mevcuttur. Bu anlaşmaların yanı sıra, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 'nm 1 Mart 2007 
tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Mısır ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesi 
tamamlanmış olacaktır. Diğer taraftan Türkiye ve Mısır, AB üyesi ülkelerle 10 Akdeniz ülkesi 
arasında 2010 yılı itibariyle bir Serbest Ticaret Alanı oluşturulmasını öngören Barselona Sürecinin 
de taraflarıdır. 

Yurt dışına sermaye ihraç edebilecek bir gelişmişlik düzeyine gelen bir ülke olarak, Mısır 
Arap Cumhuriyeti ile üretim ve pazarlama alanında işbirliği potansiyelimizi değerlendirmenin 
mutlak surette yine ülkemize katkısı olacaktır. Ayrıca, 2004 yılında Mısır ile ABD arasında 
imzalanan protokol uyarınca, burada üretim yapan firmaların ürettikleri malı ABD'ye gümrük 
vergisi olmaksızın ihraç edebilme olanağı da önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Mısır'ın 
sahip olduğu düşük maliyetli girdi olanaklarından ve stratejik konumundan yararlanmak suretiyle 
yaratılabilecek katma değer sonuçta ülkemiz ekonomisine dönecektir. Ülkemizdeki istihdam 
konusundaki hassasiyetlerimizi korumakla birlikte, günümüz rekabet koşullarına uyum sağlayacak 
bir politika belirlememiz ve bu sürecin gerisinde değil önünde yer almamız önem arz etmektedir. 

Dünya ticaret hacminin üçte birinin çokuluslu firmaların kendi bünyelerinde (ana firma ve 
bağlı firmalar arasında) yapılıyor olduğu dikkate alındığında, Türk dış yatırımlarının Türkiye'nin 
ihracat hacminin genişletilmesine de katkı sağlaması beklenebilir. Bu bakımdan, Türk firmalarının 
ve dolayısıyla Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün iyileştirilmesi yönünde dış yatırım 
olgusunun büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Dünyadaki başarılı örneklerden hareketle, 
firmalarımızın doğrudan dış yatırımları konusunun bir kamusal politikaya dayandırılması ve süreci 
işletecek uygun mekanizmaların geliştirilmesi gerekli görülmektedir. 

- 1 9 6 -



TBMM B:68 27 . 2 . 2007 

3u çerçevede, 2006 Aralık ayı başında Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türk firmalarının yurtdışı yatınm faaliyetlerine ilişkin çalışmalarda 
bulunmak ve politika ve stratejiler belirlemek üzere bir Daire ihdas edilmiştir. 

Bu kapsamda, sanayicilerimizin içinde bulundukları şartlan çok iyi analiz edip, nihai olarak 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere yatınm, üretim ve pazarlama stratejilerini 
oluşturmalannı ve bu doğrultuda uygulamaya geçmelerini desteklemekteyiz. 

2- 9 Ocak - 12 Ocak 2007 tarihleri arasında Mısır'a üst düzey bürokrat ve iş adamlanmızın 
katılımıyla, ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalanmızın dış pazardaki paylannda 
artış sağlanması ve iki ülke iş çevreleri arasındaki işbirliği imkanlannın arttırabilmesi amacıyla bir 
heyet programı düzenlenmiştir. Söz konusu heyet programında ihracatçı firmalanmıza yönelik 
bilgilendirme toplantılan ve seminerlerin yam sıra ikili iş görüşmeleri de düzenlenmiştir. Gerek 
Mısır resmi makamlan ile gerekse iş adamlanmız ve Mısırlı iş adamlan arasında gerçekleştirilen 
ikili görüşmelere 900'ün üzerinde firma katılmış ve görüşmeler başanlı geçmiştir. Mısır'daki Türk 
yatınmlan sonucunda ihtiyaç duyulan girdilerin ülkemizden yapılacak ithalat ile karşılanması ve 
Mısır'ın bir giriş kapısı gibi değerlendirilerek tüm Kuzey Afrika'ya ihracatımızı hızlandıracak 
biçimde değerlendirilmesi gerekliliği de göz ardı edilmemelidir. 

Bu itibarla, küresel anlamda ticaretin serbestleşmesi olgusunu dikkate aldığımızda, yurt 
dışındaki yatınmlanmızm ihracatımız aleyhine kayıp şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği 
düşünülmektedir. Aksine, Türkiye'de imal edilen veya üretilen ürünlerin Türk yatınmlannın 
bulunduğu ülkelere ihraç edilmesi daha kolay olmaktadır. 

Mısır'a gerçekleştirilen ticaret heyeti programına iştirak eden yaklaşık 200 kişinin sadece 
15- 20 kadan bu ülkeye yatınm için gitmiş olup diğer katılımcılar bu ülkeye ihracat yapmayı 
hedefleyen ıhracatçılanmızdır. Nitekim, heyette yer alan ihracatçılanmız, ziyaret sırasında 1.000 
kadar Mısırlı ithalatçı ile ikili görüşmeler yapma fırsatı bulmuşlardır. Yapılan bu ziyaretin 
sonucunda Mısır ile önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek olan Serbest Ticaret Anlaşması, tüm 
ihracatçı firmalanmıza büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

Anılan gezide esas hedef, ihracatımızı sürdürebilir biçimde artırmak olduğundan 
düzenlenen diğer heyet programlannda olduğu gibi Mısır Ticaret Heyetinde de ihracatçılanmızı 
temsilen başta Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri olmak üzere ilgili sektörden ve 
meslek kuruluşlarından da katılım sağlanmıştır. 

3- Bölgeler ve iller arası gelişmişlik farklılıklannın azaltılması, ekonomik faaliyet çeşitliliğinin 
sağlanması ve yerel dinamikleri ve potansiyelleri harekete geçirecek girişimlerin desteklenmesi, 
üretim artışı sağlanmasına yönelik önemli faktörlerdir. Bu çerçevede, özel sektör yatınmlannın 
önünün açılması amacıyla alınan tedbirlerden birisi de yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
yürürlüğe konulan 5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun uygulanmaya başlanmasıdır. 

Anılan Kanunun kapsamı, yapılan değişikliklerle 36 ilden 49 ile çıkanlmıştır. Bu Kanun 
kapsamındaki iller, TÜİK tarafından 2001 yılı için belirlenen kişi başı GSYİH tutan 1.500 ABD 
Dolan veya daha az olan iller ile DPT Müsteşarlığınca 2003 yılında belirlenen sosyo-ekonomik 
gelişmişlik endeksi sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illeri içermektedir. Kanun 
kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren paylannda teşvik, bedelsiz 
yatınm yeri tahsisi ve enerji desteği gibi teşvik tedbirleri uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda, yukanda belirtilen illerde Organize Sanayi Bölgelerinin Mülkiyetinde 
Bulunan Tahsis Edilmemiş Parsellerin, Yeni Yatınmlar İçin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz 
Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Sürenin Üç Yıl Uzatılması Hakkında Karar, 06/02/2007 tarihli ve 
26426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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5084 sayılı Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanun kapsamında, 2004 
yılı başından 2006 yılı Eylül ayı sonuna kadar Türkiye genelinde 2006 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 2 
milyar YTL tutarında yeni yatırım öngörülmüştür. Söz konusu yatırımların yüzde 21'lik kısmının 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Aynı dönemde, enerji 
desteğine ilişkin teşvik unsuru kapsamında yaratılması öngörülen ilave istihdam ise Türkiye 
genelinde yaklaşık olarak 109 bin kişi iken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin toplam ilave 
istihdam içerisindeki payı yüzde 22'dir.1 

4- Yukarıda da belirtildiği üzere, 5084 Sayılı Teşvik Yasası bölgeler ve iller arası gelişmişlik 
farklarının azaltılması, ekonomik faaliyet çeşitliliğinin sağlanması ve yerel dinamikleri ve 
potansiyelleri harekete geçirecek girişimlerin desteklenmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur. 

Dış ticaretimize ilişkin sorunlardan birisi, dış ticaretin belirli coğrafi bölgelerde 
yoğunlaşması, bir çok ilimizin de dış ticaret faaliyetlerinin dışında kalarak ekonomik 
potansiyellerinin tam olarak hayata geçirilememesidir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak, ihracat Stratejik Planı kapsamında Kamuoyunda İhracat 
Bilincinin Oluşturulması ve İhracatla İlgili Tarafların Eğitimi amacıyla "81 İlden Sınırların ötesine 
Projesi", ihracat potansiyeli olan illeri belirli bir metodoloji çerçevesinde tespit etmek, ihracatı 
olmayan illerimizi bu yöne kanalize etmek, halihazırda ihracat yapan illerimizin ihracat rakamlarını 
daha yukarıya çekmek amacıyla "İller Bazında İhracat Haritasının Oluşturulması" gibi projeler 
hayata geçirilmiştir. 

Diğer taraftan, yatınm-üretim-pazarlama süreçleri, bir bütünün eşit derecede öneme sahip 
halkaları olarak düşünüldüğünde, ülkemizde yatırım koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınmada geri 
kalmış illerimizin üretim potansiyellerinin artırılması, ihracata dayalı kalkınma sürecinde ön 
koşullardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, söz konusu teşvik yasasının sağladığı avantajların kalkınma hedefimiz ile 
uyumlu olması nedeniyle her türlü destek verilmiştir. Ancak, yatırımların önünün açılmasının 
sanayici ve ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlamakla beraber tek başına 
yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle, ihracata ilişkin üretim süreçlerinde rekabet gücüne sekte 
vuran maliyet kaynaklı sorunların giderilmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretimine geçiş için 
Ar-Ge, inovasyon, bilişim altyapısının güçlendirilmesi; Kobi'lerin desteklenmesi; makroekonomik 
politikalarda ihracatın yeri ve varolan yetişmiş insan gücü potansiyelimizin geliştirilmesi hususları 
2007-2009 yıllarını kapsayacak olan ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlıkları tamamlanan İhracat 
Stratejik Planı kapsamında ele alınmıştır. 

5- İlgili mevzuat çerçevesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); ihracatçı birlikleri arasında 
koordinasyonu ve dayanışmayı sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar 
yapmak, ihracat hedef ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak ve ihracatçıları en üst 
düzeyde temsil etmek amacıyla ihracatçı birliklerinin tüzel kişiliği haiz bir üst kuruluşu olarak 
tanımlanmıştır. 

Bu çerçevede; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin; 

a) İhracat politikalarının geliştirilmesine yönelik genel ve sektörel toplantılar düzenlemek, 
raporlar hazırlamak, görüş ve önerilerde bulunmak, 
b) İhracatla ilgili olarak gerek sektörler gerekse özel kuruluşlar arasında temas ve 
koordinasyonu sağlamak, 
c) Hizmetin gerektirdiği taşınmaz mal alım, satım ve kiralanması konusunda karar almak, 
d) İhracatla ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla birlikler arasında koordinasyonu 
sağlamak, 

görevleri bulunmaktadır. 

Bu itibarla, ihracatımız, yurt dışı yatırımlarımız ve müteahhitlik sektörü faaliyetlerimiz 
arasındaki pozitif ilişkinin bilinciyle, ihracatımızı sürdürebilir biçimde artırmak nihai hedefine 
yönelik olarak düzenlenen bu tarz faaliyetlere ihracatçılarımızı temsilen Türkiye İhracatçılar 
Meclisi temsilcilerinden katılım sağlanmasının yerinde olduğu düşünülmektedir. 

1 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 2007 Yüı Programı 
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24.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, yurt dışı seyahatlere ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKÎN'in cevabı (7/20827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Snym Meclis Başkanı Bülent ARINÇ tarafından İç Tüzüğün 
100.maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

18.01.2007 tarihli soru önergemdeki 4,5,6 ve 7.soruların iç tüzüğün 97.maddesine uygun 
olmadığını cevaben belirtmiş olduğunuzdan bu sorular çıkarılarak soru önergem 
yeniden düzenlenmiştir. 14.02.2007 yj -» -^»<C 

M uharrcnrKTLIÇ 
Malatya Milletvekili 

Başkanlığınıza vermiş olduğumi 1.12.2006 günlü yazılı soru önergeme vermiş olduğunuz 
yanıtta 22.yasama döneminde resmi ziyaret ve uluslar arası toplantılar nedeniyle Meclis 
Başkanının otuz yedi kez yurt dışı ziyaret gerçekleştirdiği ve bu ziyaretler nedeniyle 
64.600,79YTLödcnıc yapıldığı belirtilmektedir. 

Bana verilen yanıttan sonra da Meclis Başkanının dış gezilerinin sürmekte olduğunu 
görmckteyiz.Meclis Başkanının gezilerinin dışında 3620 sayılı yasa kapsamı dışında 
Meclis Başkanı inisiyatifiyle ve yasada yer almayan protokol uygulamalarıyla Meclis 
Başkanının katılmadığı geziler de düzenleterek gezi »iderlerini Meclis bütçesinden 
ödemeyi sürdürmektesiniz. 

TBMM başkanı, tüm Meclisi temsil etmektedir.Yapılan harcamalar da Meclisi temsildi 
yapıldığına göre, bir görevi denetleme yapmak olan bir milletvekili olarak yapılan 
gezilerin maliyetini ve ülkeler arası ilişkilere katkılarını öğrenmek istemekteyim. 

Bu bağlamda: 

1-Benim soruma yanıt verilmesinden sonraki dönem de dahil, Meclis Başkanınca 
yapılan yurt dışı geziler hangi ülkelere yapıldı Y'e bu geziler hangi ülkede kaçar gün 
sürmüştür? 

2-Meclis Başkanının katılımı olmadan ancak Meclis Başkanının inisiyatifiyle 3620 sayılı 
yasa kapsamı haricinde düzenlenen dış geziler hangi ülkelere yapılmıştır ve her gezi kaç 
gün sürmüştür? 

3-11.12.2006 tarihli yazılı sorumun 6.maddesinde sorulan sorulardan bir tanesi de "bu 
geziler izin ne kadar para ödenmiştir" sorusuyla bu geziler için tüm 
heycte,konaklama,yol,harcırah v.s.olmak üzere toplam bedel sorulduğu halde bu 
soruma yanıt verilmemiştir.Aynı soruyu bir kez daha soruyorum. 

A-Son geziler de dahil Meclis Başkanının katıldığı dış gezilerde TBMM Başkanı olarak 
ödenen bedel ne kadardır?Meclis Başkanının heyetiyle katıldığı tüm dış gezilerin 
toplam parasal değeri ne kadardır. 

B-Mcclis Başkanının katılmadığı ancak talimatıyla gerçekleşen gezilerin toplanı parasal 
değeri ne kadardır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/20827-29982/67607 7 * * 

Konu: 

Sayın Muharrem KILIÇ 
Malatya Milletvekili 

İlgi: 14/2/2007 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Yurt dışı seyahatlere ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

TLPTEKIN 
TürkYpe'Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EK: Soru cevabı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1 . - Parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Bülent ARINÇ, 22 nci Yasama Döneminde 20/1/2007 tarihi itibariyle 
gerek ikili resmi ziyaret, gerek uluslararası toplantılara katılım bağlamında 38 yurt dışı ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Ziyaret edilen ülkeler ve ziyaret süreleri ek-l 'de gösterilmiştir. 

Cevap 2.- TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ'ın katılımı olmadan, ancak 
onaylarıyla ve 3620 sayılı Kanun çerçevesinde TBMM Başkanvekillerinin başkanlığında, ikili 
resmi ziyaret ve uluslararası toplantılara katılım bağlamında 22 nci Yasama Döneminde 13 
yurt dışı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret edilen ülkeler ve ziyaret süreleri ek-II' de 
gösterilmiştir. 

Cevap 3.- TBMM Başkam da dahil tüm kamu görevlilerinin alacağı harcırah miktarı 
6245 sayılı Harcırah Kanununda hükme bağlanmıştır. TBMM Başkanı Sayın Bülent 
ARINÇ'ın, katılımı ile gerçekleştirilen yurt dışı resmi ziyaretlere ait harcama tutarlan, gidilen 
yer ve yıllar itibariyle ek-III'te gösterilmiştir. 

TBMM başkanvekilleri ve beraberindeki heyetler tarafından yurtdışına yapılmış olan 
resmi ziyaretlere ait harcama tutarları, gidilen yer ve yıllar itibariyle ek-IV'te gösterilmiştir. 
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TBMM BAŞKANI SAYIN BÜLENT ARINÇ'IN 
YURTDIŞINA YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARETLER 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

İ r 
19 
20 
21 
-22 

ÜLKE 

HİNDİSTAN 
KKTC 
BOSNA-HERSEK 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
AVUSTURYA 
AB MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI, 
MACARİSTAN 
AVRUPA-AKDENİZ KONFERANSI, 
MALTA 
SURİYE 
IRAK'A KOMŞU ÜLKELER KONFERANSI, 
ÜRDÜN 
AVRUPA MEC. BŞK. KONF., FRANSA 
FAS 
KEIPA GENEL KURULU, RUSYA 
ALMANYA 
AB MECLİS BAŞKANLARI, HOLLANDA 
İTALYA 
AZERBAYCAN 
POLONYA 
LÜKSEMBURG 
AVUSTRALYA 
ABD 
II. DÜNYA PARL. BAŞKANLARI KONF., 
ABD 

23 | LİTVANYA 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 

ROMANYA 
AVRUPA-AKDENİZ KONFERANSI, 
İSPANYA 
İKÖ OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ, 
SUUDİ ARABİSTAN 
HIRVATİSTAN 
FİNLANDİYA 
İSVEÇ 
BAHREYN 
ARNAVUTLUK 
BULGARİSTAN 
AB MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI, 
DANİMARKA 
RUSYA 
DOLMABAHÇE 150. YILDÖNÜMÜ 
SERGİSİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRL. 
CEZAYİR 
OMAN 
SUDAN 
TOPLAMGUNSAYISI 
T O P L A M ÜLKE SAYISI 

TARÎHLER 

15-21 ARALİK 2002 
13-15 OCAK 2003 
28-30 NİSAN 2003 
31 MAYIS-7 HAZİRAN 2003 
25-27 HAZİRAN 2003 
19-22 OCAK 2004 
3-5 ŞUBAT 2004 

19-22 ŞUBAT 2004 

7-10 NİSAN 2004 
11-13 MAYIS 2004 

17-19 MAYIS 2004 
23-28 MAYIS 2004 
2-4 HAZİRAN 2004 
13-18 HAZİRAN 2004 
1-4 TEMMUZ 2004 
25-28 OCAK 2005 
6-9 ŞUBAT 2005 
15-18 MART 2005 
10-13 NİSAN 2005 
6-15 MAYIS 2005 
24-30 MAYIS 2005 
5-11 EYLÜL 2005 

18-21 EYLÜL 2005 
15-18 KASIM 2005 
24-27 KASIM 2005 

6-10 ARALIK 2005 

7-9 MART 2006 
29-31 MART 2006 
7-10 MAYIS 2006 
22-24 MAYIS 2006 
11-13 HAZİRAN 2006 
21-23 HAZİRAN 2006 
29 HAZİRAN-2 TEMMUZ 2006 

10-13 TEMMUZ 2006 
31 EKİM-3 KASIM 2006 

6-9 KASIM 2006 
25-27 KASIM 2006 
15-17 OCAK 2007 

GÜN 
SAYISI 
7 
3 
3 
8 
3 -
4 
3 

4 

4 
3 

3 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
7 
7 

4 
4 
4 

5 " 

3 
3 
4 
3 

_£ ı 
3 
4 

4 
4 

4 
3 
3 
162 

İ 38 
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TBMM BAŞKANVEKİLLERİ TARAFINDAN 
YURTDIŞINA YAPILMIŞ OLAN ZİYARETLER 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ÜLKE 

HİNDİSTAN (İSMAİL ALPTEKİN) 

KKTC TEMMUZ TÖRENLERİ 
(YILMAZ ATEŞ) 

BOSNA-HERSEK (İSMAİL ALPTEKİN) 

KKTC TEMMUZ TÖRENLERİ 
(NEVZAT PAKDİL) 

KKTC KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
(SADIK YAKUT) 

AB MECLİS BAŞKANLARI KONFERANSI, 
MACARİSTAN (ALİ DİNÇER) 

ENDONEZYA (NEVZAT PAKDİL) 

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ 
SÜRECİ, YUNANİSTAN (ALİ DİNÇER) 

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTO BŞK. 
KONF., FİNLANDİYA (İSMAİL ALPTEKİN) 

MOLDOVA (ALİ DİNÇER) 

BAŞKORTOSTAN (SADIK YAKUT) 

MOĞOLİSTAN (SADIK YAKUT) 

BANGLADEŞ (İSMAİL ALPTEKİN) 

TOPLAM GUN SAYISI 
TOPLAM ZİYARET SAYİSİ 

TARİHLER 

20-28 OCAK 2003 

19-21 TEMMUZ 2003 

26-28 MART 2004 

19-21 TEMMUZ 2004 

24-26 KASIM 2004 

5-8 MAYIS 2005 

14-21 MART 2006 

16-18 MART 2006 

29 MAYIS-2 HAZİRAN 2006 

11-14 HAZİRAN 2006 

14-18 HAZİRAN 2006 

8-14 HAZİRAN 2006 

24-29 TEMMUZ 2006 

GUN 
SAYISI 
9 

3 

3 

3 

3 

4 

8 

3 

5 

4 

5 

7 

6 

63 
13 

- 2 0 2 -
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T B M M BAŞKANI SAYIN BÜLENT ARINÇ'IN VE BERABERİNDEKİ 
HEYETLERİN YURT DIŞI SEYAHATLERİ 

2002 
HİNDİSTAN 
2003 
K K T C 
BOSNA-HERSEK 
JAPONYA 
MACARİSTAN 

2004 
A V U S T U R Y A 
M A C A R İ S T A N 
M A L T A 
SURİYE 
Ü R D Ü N 
FRANSA 
F A S 
RUSYA 
A L M A N Y A 
H O L L A N D A 

2005 
İTALYA 
A Z E R B E Y C A N 
P O L O N Y A 
LÜKSEMBURG 
A V U S T R A L Y A 
A B D 
A B D 
LİTVANYA 
R O M A N Y A 
İSPANYA 
S.ARABİSTAN 

2006 
HIRVATİSTAN 
FİNLANDİYA 
İSVEÇ 
B A H R E Y N 
ARNAVUTLUK 
BULGARİSTAN 
DANİMARKA 
RUSYA 
B A E 
CEZAYİR 
OMAN 

2007 
SUDAN 

TARİH 

15-21 ARALIK 

13-15 OCAK 
28-30 NİSAN 
31 MAYIS - 7 HAZİRAN 
25-27 HAZİRAN 

T O P L A M 

19-22 OCAK 
03-05 ŞUBAT 
19-21 ŞUBAT 
07-10 NİSAN 
12-13 MAYIS 
17-19 MAYIS 
23-27 MAYIS 
02-04 HAZİRAN 
13-18 HAZİRAN 
02-03 T E M M U Z 

TOPLAM 

25-28 OCAK 
06-09 ŞUBAT 
15-18 MART 
10-13 NİSAN 
06-15 MAYIS 

24-29 MAYIS 
05-10 EYLÜL 
18-21 EYLÜL 
15-18 KASIM 
24-27 KASIM 
06-10 ARALIK 

T O P L A M 

07-09 MART 
29-31 MART 
07-10 MAYIS 
22-24 MAYIS 
1 1 -13 HAZİRAN 
21-23 HAZİRAN 
29-06 T E M M U Z 
10-13 T E M M U Z 
31 EKİM- 03 KASİM 
06-09 KASIM 
25-27 KASIM 

T O P L A M 

15-17 OCAK 

GENEL T O P L A M 

Ö D E M E ( Y T L ) 

18.378,03 

2.775,00 
13.122,20 
49.818,80 
10.103,15 

78.819,15 

28.459,10 
7.685,15 
5.614,60 

1 1.465,60 
9.350,70 

10.925,20 
29.260,25 

7.655,45 
36.122,95 
19.486,45 

166.025,45 

18.787,22 
11.263,93 
14.588,95 
13.925,78 
62.842,77 
38.776,20 
28.676,83 
10.813,10 
14.494,03 
21.545,21 

6.372,54 

242.086,56 

10.896,33 
10.660,44 
18.716,84 
9.143,92 

10.757,50 
16.766,83 
22.862,17 
28.552,62 

9.889,16 
15.600,18 

8.326,28 

162.172,27 

18.007,19 

685.488,65 

203 



TBMM B:68 27 . 2 . 2007 

T.B.M.M. BAŞKANVEKİLLERİ ve BERABERİNDEKİ HEYETLER TARAFINDAN 
YURTDIŞINA YAPILMIŞ OLAN ZİYARETLER 

GİDİLEN YER 

Hindistan Seyahati 

K.K.T.C. Seyahati 

ADI ve SOYADI 

İsmail ALPTEKİN 

Yılmaz ATEŞ 

TARİH 

20-28 Ocak 2003 

19-21 Temmuz 2003 

2003 YILI TOPLAMI 

: z-^z : ^ 

TUTARI (YTL) 

5.332,80 

348,00 

5.680,80 

Bosna Hersek Seyahati 

K.K.T.C. Seyahati 

K.K.T.C. Seyahati 

İsmail ALPTEKİN 

Nevzat PAKDİL 

Sadık YAKUT 

26 - 28 Mart 2004 

19-21 Temmuz 2004 

24 - 26 Kasım 2004 

2004 YILI TOPLAMI 

2.096,05 

552,00 

322,00 

; , 2.970,05 

Macaristan Seyahati Ali DİNÇER 05 - 08 Mayıs 2005 1.892,82 

2005 YILI TOPLAMI 1.892,82 

ı : 

Endonezya Seyahati 

Yunanistan Seyahati 

Finlandiya Seyahati 

Moldova Seyahati 
Başkortostan Seyahati 

Moğolistan Seyahati 

Bangladeş Seyahati 

Nevzat PAKDİL 

Ali DİNÇER 

İsmail ALPTEKİN 

Ali DİNÇER 

Sadık YAKUT 

Sadık YAKUT 

İsmail ALPTEKİN 

14-21 Mart 2006 

16-18 Mart 2006 

29 Mayıs 2 Haziran 2006 

11-14 Haziran 2006 

•! 14-18 Haziran 2006 

; 08-14 Temmuz 2006 

j 24 - 29 Temmuz 2006 

2006 YILI TOPLAMI 

11.562,101 

2.101,88 

11.284,69 

8.460,53 

9.385,21 

15.398,40 

13.299,18 

71.491,99 

G E N E L T O P L A M 82.035,66 

- 2 0 4 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 

68 İNCİ BİRLEŞİM 
27 ŞUBAT 2007 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

E G E M E N L İ K KAYITSIZ Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun; 28.2.2007 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi; 

28.2.2007 Çarşamba günü 14.00-22.00, 1.3.2007 Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 
27.2.2007 Salı günü ise 1260 sıra sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun görüşmelerinin 
bitimine kadar çalışmalarını sürdürmesi; 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 20.2.2007 tarihli 65 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
27.2.2007 Sah - Saat: 15.00 

* Adalet Komisyonu 
28.2.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 

* İçişleri Komisyonu 
28.2.2007 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
28.2.2007 Çarşamba - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
68 İNCİ BİRLEŞİM 27 ŞUBAT 2007 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
îCtk 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 Milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadro
laşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme ve 
düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hareket 
ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhale
fet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; Emniyet Teşkilatında hukuk dışı gizli 
kadrolaşmaya göz yumarak keyfi uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine getirmeyerek 
asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla ilgili soruştur
ma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddi
asıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257, 281 ve 
288 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 
(Dağıtma Tarihi: 20/2/2007) 

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 
Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan 
Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/254, 258) (S. Sayısı: 
1273) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007) 

3.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekili, Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 
Milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, Yaş Sebze, Meyve ve Kesme 
Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlem
lerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/81, 
234, 286) (S. Sayısı: 1260) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007) 

03 - SEÇIM 
=cbc 
>qy 

0 4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

0 5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 - SÖZLÜ SORULAR 
>cbc 

^ 
08 - KANUN TASARI V E TEKLÎFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1273) 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli 
Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin 
Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının 
Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergeleri ve (10/254, 258) Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çevre kirliliği, konunun uzmanları tarafından çevrenin doğal yapısının ve birleşiminin bozul

ması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilinç
siz kullanılan her şey gibi, temiz ve sağlıklı tutulmayan çevre de insanlara zarar vermektedir. İnsan
ların en temel hakkı olan yaşam hakkı, çevre kirlenmesiyle tehdit edilmektedir. 

Doğal etmenlerin dışında günümüzde daha çok insan faaliyetleri, çevre kirlenmesine neden ol
maktadır. Dünyada yaşanan kalkınma yarışı, pek çok çevre felaketlerini de beraberinde getirmekte
dir, özellikle sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel, arıtma önlemleri alınmadan bıra
kılması çevre sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. 

1970'li yıllardan itibaren çevre önplana çıkmış, çevre kirliliğinden kaynaklanan tehlike, ülke
lerin ve insanların gündemlerinin baş sıralarına yerleşmiştir. Buna paralel olarak alman önlemler ve 
yapılan düzenlemelerle çevre standartları yükseltilmiş, çevre kirliliğine karşı önlemler alınmaya 
başlanmıştır; ancak, ne yazık ki, alınan önlemler insanları sağlıklı bir çevreye kavuşturacak yeterli 
düzeye ulaşmamıştır. 

Son yıllarda, özellikle kanser hastalığı ile çevre kirliliği arasında bir bağ kurulmaktadır. Buna 
göre, zehirli ya da radyasyonlu atıkların kansere yol açtığına dair yaygın bir kanaat hâkimdir. 

Kocaeli, ülkemizin sanayileşme bakımından en önde gelen illerindendir. Gerek il merkezi ge
rekse Gebze İlçesinde çok sayıda sanayi tesisi bulunmaktadır. Özellikle kimya, demir-çelik ve ener
ji sektörünün ağırlıklı olarak üretim yaptığı Dilovası Beldesi de sanayiin yoğunlaştığı yerleşim mer-
kezlerindendir. 

Son aylarda, özellikle Kocaeli İli Dilovası Beldesinde çevresel kaynaklı etkenlerle birtakım 
sağlık sorunlarının yaşandığı pek çok kere bölgede yayın yapan yerel basında yer almıştır. Dilova
sı Beldesinde faaliyetlerini sürdüren sanayi tesislerinin atıklarını Dilderesi'ne bıraktıkları da iddialar 
arasındadır. 

Dilovası'nda yaşanan bu sağlık sorunları ve özellikle kanser olaylarındaki anormal artışlar üze
rine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı konuyla ilgili bir çalışma yap
mıştır. Yapılan çalışmayla ilgili olarak hazırlanan bir önrapor Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından ilgili mercilere sunulmuştur. 
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Önraporda yer alan bilgilere göre, Dilovası'nda son sekiz yılda gerçekleşen ölümlerin yüzde 
32,3'ü kanser nedeniyledir. Kanser nedenli bu ölümlerin yüzde 44'ü akciğer, yüzde 19,5'i de mide 
kanseri nedeniyle gerçekleşmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 2004 verilerine göre dünyadaki ölüm
lerin yüzde 12,5'i kanser nedeniyledir ve kanser ölümlerinin de yüzde 17,5'i akciğer, yüzde 11,9'u 
mide kanseri nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye'deki ölümlerin ise yüzde 12,5'i kanser nedeniy
le gerçekleşmektedir. 

Görüldüğü üzere, Dilovası'nda yaşanan kansere bağlı ölümler hem dünyadaki rakamların hem 
de Türkiye'deki rakamların çok üstündedir. Bölge halkı, dünya ve Türkiye'deki rakamların 2,5 katı 
miktarda gerçekleşen kansere bağlı ölümleri Dilovası'ndaki çevre kirliliği ile ilişkilendirmektedir ve 
haklı olarak halk büyük bir tedirginlik yaşamaktadır. Ne yazık ki, aylardır kamuoyunda tartışılma
sına rağmen konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları bugüne kadar bölge halkını rahatlatacak ye
terlilikte bir açıklama yapamamışlardır. 

Kocaeli İli Dilovası Beldesinde yaşanan kansere bağlı ölümler ile bu beldede kurulu sanayi te
sislerinin ürettiği atık maddeler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı, işletmelerin ve bu ko
nuda görevli kamu kurumlarının sorumluluklarının gereğini yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzzet Çetin Birgen Keleş Salih Gün 
Kocaeli İstanbul Kocaeli 

Mehmet Sefa Sirmen Orhan Eraslan Nurettin Sözen 
Kocaeli Niğde Sivas 

Hüseyin Ekmekcioğlu Ufuk Özkan Sedat Pekel 
Antalya Manisa Balıkesir 

Mehmet Uğur Neşşar Mehmet Vedat Yücesan Uğur Aksöz 
Denizli Eskişehir Adana 

Orhan Ziya Diren Ali Arslan Ali Oksal 
Tokat Muğla Mersin 

Mehmet Ziya Yergök Vezir Akdemir Mehmet Vedat Melik 
Adana İzmir Şanlıurfa 

Gökhan Durgun Nuri Çilingir Özlem Çerçioğlu 
Hatay Manisa Aydın 

Mevlüt Coşkuner Ahmet Yılmazkaya Atilla Kart 
İsparta Gaziantep Konya 

Kemal Sağ Yılmaz Kaya Abdulaziz Yazar 
Adana İzmir Hatay 

Mehmet Boztaş Kemal Demirel N. Gaye Erbatur 
Aydın Bursa Adana 

ismail Değerli Rasim Çakır 
Ankara Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı, Dilovası Beldemizde bugün yaklaşık 50 000 insan yaşamak
ta, hızlı nüfus artışı ve yoğun göç devam etmektedir. Bu insanların büyük çoğunluğu da gecekon
dularda yaşamaktadır. 

Dilovası'nda bulunan büyük sanayi kuruluşları, enerji santralları, limanlardaki gemiler, D-100 
ve TEM otoyolunun yoğun araç trafiği, kömür depoları ve taşocaklannın çıkarmış olduğu katı, sıvı 
ve gaz atıklarıyla, hem çevreyi kirletmekte hem de burada yaşayan insanların hayatını tehdit etmek
tedir. Sonradan kurulan Organize Sanayi Bölgesi de iki mahalleyi, sanayi sınırları içerisine almış
tır. 

Anayasamızın 98 inci maddesi, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri çerçeve
sinde bu bölgemizdeki olumsuzlukların giderilebilmesi, çevre ve halk sağlığı yönünden gerekli ted
birlerin alınabilmesi için Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. Gereği için yüce makamlarınıza 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Eyüp Ayar 
Kocaeli 

Nihat Ergün 
Kocaeli 

Ahmet Yeni 
Samsun 

Mahmut Kaplan 
Şanlıurfa 

Fetani Battal 
Bayburt 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Sinan Özkan 
Kastamonu 

Yüksel Coşkunyürek 
Bolu 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Fahri Çakır 
Düzce 

Şükrü Önder 
Yalova 

Nevzat Doğan 
Kocaeli 

Mustafa Said Yazıcıoğlu 
Ankara 

Mustafa Eyiceoğlu 
Mersin 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Talip Kaban 
Erzincan 

Ali Temür 
Giresun 

Alaettin Güven 
Kütahya 

Vahit Kiler 
Bitlis 

Abdullah Erdem Cantimur 
Kütahya 

Ünal Kaçır 
İstanbul 

Suat Kılıç 
Samsun 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Mehmet Zekai Ozcan 
Ankara 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Hasan Bilir 
Karabük 

Alim Tunç 
Uşak 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 
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GEREKÇE 
Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı Dilovası Beldesi, Gebze'ye 11 km, İzmit'e 25 km mesafede 

2 000 hektar arazi üzerinde kurulmuş, çok önemli bir sanayi kentimizdir. Beldenin yüzölçümünün 
yüzde 40'ı sanayi, yüzde 25'i konut, yüzde 35'i orman alanıdır. 

Körfezin kenarında, D-100, TEM otoyolu ve demiryolunun geçtiği çanak biçimindeki topoğ-
rafık yapısı ile stratejik bir yerde kurulan Dilovası'nda, Türkiye'nin en büyük kimya fabrikaları, de
mir çekme fabrikaları, ayrıca enerji santralları ve diğer sanayi kuruluşları mevcuttur. 

2000 sayımında 28 500 nüfusu olan Dilovası'nda, bugün, takriben 50 000 kişi yaşamaktadır. 
1987 yılında belediye olmuş, yoğun göç alan, sanayi kuruluşları ile konutların iç içe olduğu, kaçak 
yapılaşmanın ve çarpık kentleşmenin tipik örneğidir; altyapısı her yönüyle yetersizdir. 

Sanayileşmenin getirdiği her türlü olumsuzlukların ve çevre kirliliğinin boyutları had safha
dadır. 

2002 yılında DOSB (Dilovası Organize Sanayi Bölgesi) 822 hektar alana kurulmuş, 164 ana 
sanayi kuruluşunu bünyesinde toplamış; fakat, çözüm getirecek yerde problemleri artırmıştır; çün
kü, Dilovası'nın 7 mahallesinden 2 tanesi (Fatih, Yeni Yıldız) Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 
kalmıştır. Zaten, bu fabrikalar Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulmadan önce de vardı. 

Konut alanlarının yüzde 60'a yakını 2/b arazisi vasfında olup, bunların çoğu gecekondudan iba
rettir. 

Dilovası'nın deniz sahili, 9 tane limanla tamamen kapatılmıştır. Çok yoğun deniz ve kara trafi
ği mevcuttur. D-100 ve TEM otoyolları bu beldeden geçmektedir. Beldenin kuzeyinde Kömürcüler 
Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş olup, ayrıca bu bölgede birçok sanayi ürün depoları da bulun
maktadır. 

Bu kadar sanayi kuruluşu, limanlar ve yollardan geçen araçların çıkarmış olduğu her türlü ka
tı, sıvı ve gaz atıkları çevreyi âdeta katletmiştir. Beldenin denizi kirlenmiş, dereleri kirlenmiş, top
rağı kirlenmiş, havası kirlenmiş, öyle ki, insanların bu bölgede sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri 
zorlaşmıştır. Bilhassa, solunum yolları ve kanser hastalıklarında artışlar gözlenmektedir. 

Dilovası'nın batısında, Gebze girişinde bulunan taşocakları ise, hem Dilovası'nı hem Tavşanlı 
Köyünü hem de Gebze'yi, gürültüsüyle, tozu dumanıyla, kirliliğiyle rahatsız etmekte, açılan büyük 
çukurlarla arazi tahrip edilmekte, yakışmayan görüntüler ortaya çıkmaktadır. 

Sanayileşme ve teknolojinin hızlı gelişimi, getirdiği göç, çarpık yapılaşma, plansız şehirleşme, 
altyapı yetersizliği, neticesinde de insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklar için, Di
lovası'nın incelenmesi, araştırılması, bu konuda çözüm üretilmesi için bir laboratuvar görevi yapa
caktır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip
tir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatan
daşların ödevidir" demektedir. 

Bu kentimizin korunması, burada yaşayan insanlarımızın sağlığı ve geleceği için örnek bir ça
lışmayla sorunların giderilebilmesi, gerekli tedbirlerin alınması düşüncesiyle hazırladığımız Meclis 
araştırması önergemizi Genel Kurulun takdirlerine arz ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 5 — 

Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı 
Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/254, 258) 

Sayı: A.01.1.GEÇ: 10/254, 258-78 03/11/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı 

Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin araştırılması amacıyla, 04.04.2006 tarihinde kurulan (10/254, 258) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarını tamamlayarak düzenlemiş olduğu 
rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. Eyüp Ayar 

Kocaeli 
Komisyon Başkanı 

Ek: Komisyon Raporu 
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I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar 

ve 30 Milletvekili tarafından, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi 

atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyannca verilen 10/254 ve 10/258 esas numaralı Meclis araştırması önergeleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde 

birleştirilerek görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir komisyon 

kurulması kararlaştırılmıştır. 

(10/254,258) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinde şu hususlara 

değinilmiştir: 

Sanayileşme ve artan iç göçe bağlı olarak ortaya çıkan çarpık yapılaşma nedeniyle 

Türkiye bugün önemli bir çevre sorunu ile yüz yüzedir, özellikle birçok sanayi tesisinin ve 

yoğun bir yerleşimin bulunduğu Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşanan çevre kirliliği, hava, su 

ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta insan sağlığını tehdit eden bir 

boyuta ulaşmaktadır. 

Gebze'ye bağlı Dilovası Beldesi, gerek sanayi tesisleri, gerek artan nüfus yoğunluğu 

nedeniyle söz konusu çevre kirliliğinin odağı haline gelmiştir. Beldede, kimya, demir çelik ve 

enerji sektöründe faaliyette bulunan birçok tesis ve bu tesislere ait çok sayıda liman 

bulunmaktadır. Limanlar ve Dilovası'nın içinden geçen D 100 ve TEM otoyolları nedeniyle 

bölgede yoğun bir deniz ve kara trafiği yaşanmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 

(DOSB) ise, mevcut sanayi tesislerini kapsayacak şekilde sonradan kurulmuştur. Dilovası 

Belediyesine bağlı iki mahalle de DOSB'un sınırlan içinde kalmıştır. 

Söz konusu sanayi tesisleri, yoğun trafik ve sayıları artan taşocakları ile kömür 

depolama tesisleri nedeniyle oluşan çevre kirliliği, yöre halkının sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir, özellikle kanser vakalanndaki artış üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Bölümü konu ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Hazırlanan ön rapora göre, Dilovası 

Beldesinde yaşanan kansere bağlı ölümler, Türkiye ve dünya ortalamasımn 2-2,5 kat 

üstündedir. Bu sonucun bölgedeki çevre kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Bu nedenlerle, yukarıda sayılan kirletici faktörlerin, Dilovasındaki insan ve çevre 

sağlığına etkisinin araştırılması ve çözüm yollanmn tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

bir Meclis araştırması komisyonu kurulması talep edilmiştir. 

(10/254,258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

II. KOMİSYONUN KURULUŞU 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 

kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısımn araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/254) esas numaralı önergesi 16/2/2005 tarihinde, 

Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Gebze İlçesinin Dilovası 

Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

(10/258) esas numaralı önergesi ise 4/3/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına verilmiştir. 

(10/254) esas numaralı Meclis araştırması önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

22/2/2005 tarihli 61 inci Birleşiminde, (10/258) esas numaralı önerge ise Genel Kurulun 

8/3/2005 tarihli ve 67 nci Birleşiminde okunmuştur. 

Söz konusu Meclis araştırması önergeleri, konuları aynı olduğundan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde birleştirilerek 

görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Meclis Araştırması 

açılmasına, araştırmayı yürütecek komisyonun 12 üyeden kurulmasına, görev süresinin 

komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olmasına 

ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir. Söz konusu 871 sayılı Meclis 

karan, 21/3/2006 tarihli ve 26115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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KOMİSYON ÜYELERİ VE BAŞKANLIK DİVANI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/4/2006 tarihli 83 üncü Birleşiminde 

(10/254,258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapılmıştır. Yapılan 

seçim sonucunda komisyon üyeliklerine, 

Adalet ve Kalkınma Partisinden 

Mahmut KOÇAK 

Yüksel ÇOŞKUNYÜREK 

Mustafa Nuri AKBULUT 

Hasan BİLÎR 

Veli KAYA 

Eyüp AYAR 

Nevzat DOĞAN 

Recep YILDIRIM 

(Afyonkarahisar Milletvekili) 

(Bolu Milletvekili) 

(Erzurum Milletvekili) 

(Karabük Milletvekili) 

(Kilis Milletvekili) 

(Kocaeli Milletvekili) 

(Kocaeli Milletvekili) 

(Sakarya Milletvekili) 

Cumhuriyet Halk Partisinden 

İzzet ÇETİN 

Salih GÜN 

Idris Sami TANDOĞDU 

(Kocaeli Milletvekili) 

(Kocaeli Milletvekili) 

(Ordu Milletvekili) 

Anavatan Partisinden 
Hasan ÖZYER (Muğla Milletvekili) 

seçilmişlerdir. 

Komisyonun, en yaşlı üye sıfatı ile Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU 

başkanlığındaki 4/4/2006 tarihli ilk toplantısında Başkanlık Divam seçimi yapılmıştır. 8 

üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama sonucunda, Komisyon Başkanlığına Kocaeli 

Milletvekili Eyüp AYAR, Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Salih GÜN, Sözcü Üyeliğe 

Sakarya Milletvekili Recep YILDIRIM ve Katip Üyeliğe Ordu Milletvekili İdris Sami 

TANDOĞDU seçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun üye seçimi ile Komisyonun Başkanlık 

Divanı seçimine ilişkin 873 sayılı Meclis kararı, 13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmıştır. 
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Komisyon üyelerinden Muğla Milletvekili Hasan ÖZ YER'in 26/4/2006 tarihinde istifa 

etmesi üzerine, boşalan üyeliğe aynı tarihte Ankara Milletvekili Muzaffer R. 

KURTULMUŞOĞLU seçilmiştir. 

III. KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ 

Komisyonumuzun üç ay olan görev süresi, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 

4/4/2006 tarihinde başlamıştır. Çalışmalarını bu süre içinde bitiremeyen Komisyonunun 

görev süresi, Genel Kurulun 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşiminde, 4/10/2006 tarihinden 

itibaren 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu 881 sayılı Meclis Karan, 7/10/2006 tarih 26312 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

IV. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI 

Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci 

maddeleri çerçevesinde görev ve yetkilerini kullanan Meclis Araştırması Komisyonu 4/4/2006 

tarihindeki ilk toplantısında, çalışma yöntemine ilişkin olarak; 

• Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

• Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve bilgi akımını 

sağlamak amacıyla web sitesi kurulmasına, 

• Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından 

uzmanların görevlendirilmesine, konuyla ilgili bilgi ve belge istenmesine, brifing 

alınacak kişilerin tespiti için Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

• Komisyon üye ve uzmanlarının Ankara dışında da araştırma ve inceleme 

yapabilmelerinin sağlanmasına ve 

• Genel Kurulun toplantı saatlerinde de çalışılabilmesi için Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı'ndan izin istenmesine, 

karar vermiştir. 

Komisyon, çalışma süresi içinde 12 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların dokuzu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ikisi Kocaeli'nde ve biri Dilovası'nda gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantılarında ve bölgede yaptığı yerinde incelemelerde 
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başta akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum 

örgütlerinden bilgi almıştır. Öte yandan Komisyonun yaptığı 123 adet yazışma sonucunda 70 

adet belge temin edilmiştir. 

Ayrıca Komisyon, gerek Dilovası'nda gerekse Gebze'de birçok sanayi tesisinde ve 

Organize Sanayi Bölgesinde yerinde incelemeler yapmış ve Çevre Referans Laboratuan 

Mobil Ölçüm Aracı ile Dilderesi'nden numuneler alarak bölgedeki çevre sorunu ile ilgili ilk 

elden bilgi sahibi olmuştur. 

Komisyonun talebi üzerine, çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda 

bulunmak üzere özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Mühendisi Dr. Başak Kılıç 

TAŞELİ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre Mühendisi Mustafa TÜRK, Çevre ve Orman 

Bakanlığı Kimya Yüksek Mühendisi Lütfı ÇAKMAK ve Kimya Mühendisi Kemal UNSAL, 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Fizik Mühendisi Barış YILMAZ ve Sağlık Bakanlığı Kimya 

Mühendisi Yüksel SÖYLERİZ kurumlarınca görevlendirilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Kocaeli 1.206.085 nüfusa ve 3505 km2 yüzölçümüne sahip olup nüfus yoğunluğu 

(km2'ye 344 kişi) ve nüfus artışı oram bakımından ülkemiz ortalamasının çok üstünde olan bir 

ilimizdir. Kocaeli, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 400 adet 1. sınıf, 7.000 adet 2. ve 3. sınıf 

Gayrı Sıhhi Müessesesi (GSM) ile bir sanayi kenti konumunda olup, Türk imalat sanayi 

üretimine yapmış olduğu yaklaşık % 13' lük üretim katkısı ile İstanbul' dan sonra gelen ikinci 

büyük sanayi metropolüdür ve bu özelliğini son 20 yıldır korumaktadır (Kocaeli Valiliği, 

2006). 

Mevcut sanayi tesislerinin hammadde kaynaklarına kolayca ulaşabilmesi, liman 

imkanlarının fazla bulunması, depo ve antrepoların il genelinde yoğun olarak bulunması, kara 

ve demir yolu imkanına sahip olması, hammaddenin limandan fabrikaya kısa ve ticari olarak 

güvenli yollardan transferi gibi faktörler, Kocaeli'nin tercih edilmesine neden olmuştur. 
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Bu sebeplerden dolayı Kocaeli'de üretim faaliyetlerini sürdüren sanayi tesislerindeki 

yer sıkışıklığına rağmen rekabet edebilirlikleri için girişimlerin burada başlatılması 

yatırımcıların temel tercihi olmuştur. Bu yüzden endüstrileşmeye paralel olarak çevre 

sorunlarında meydana gelen artış, Kocaeli'ndeki kalkınma çabalarının, çevrenin korunması ve 

sürdürülebilirlik hedefi ile çelişmesine neden olmuştur. 

Türkiye'nin ilk büyük 500 sanayi kuruluşundan 75' i (%15) ve ilk 100 büyük sanayi 

kuruluşundan da 18' i Kocaeli ilimizde kurulmuştur. Ayrıca, il genelinde 15 adet Organize 

Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Bu sanayi potansiyeli bile Kocaeli ili için; çevreyi 

koruyarak ekonomik kalkınmasını "sürekli ve dengeli kalkınma" ilkesi doğrultusunda 

sağlanması gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır. 

Kocaeli ilinde, uzun yıllardan beri endüstrinin ve ticaretin hızlı artması ve buna bağlı 

olarak nüfusun artması nedeniyle altyapı ve çevresel önlemler yetersiz kalmış ve sonuçta 

ciddi çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. 1970'li yılların başından beri yoğunlaşan sanayileşme 

bölgedeki karasal ve sucul ekosistemler üzerinde olumsuz izler bırakmıştır. Özellikle birçok 

sanayi tesisinin ve yoğun bir yerleşimin bulunduğu Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşanan 

çevre kirliliği, hava, su ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta insan 

sağlığım tehdit eden bir boyuta ulaşmaktadır. 

Kocaeli'nde önem arz eden sanayi yoğunluğu bakımından birinci derecedeki ilçeler 

sırasıyla Gebze, Körfez, Derince ve Merkez ilçe (îzmit)'dir. Gebze ilçesi ağır sanayi başta 

olmak üzere sanayi yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almaktadır. 

İlçenin hava kirliliği bakımından dikkat çeken önemli beldelerinden birisi Dilovası'dır. 

2000 yılı itibari ile nüfusu 28.809 civarında olan Dilovası beldesi ilin ve ülkemizin plansız 

sanayileşme ve buna paralel çarpık kentleşme konusuna tipik bir Örnektir. Bölgenin çanak 

şeklindeki topoğrafik yapısı ve bölgede hakim olan meteorolojik koşullar hava kirletici 

bileşenlerin belde üzerinde yığılmasına yol açmaktadır. Bölgede artan sanayileşmenin 

beraberinde getirdiği çok yönlü çevre sorunlarının azami düzeyde disipline edebilmek için 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) kurulmuştur. Dilovası Belediyesine bağlı iki 

mahallenin DOSB'un sınırlan içinde kalması diğer önemli bir sorundur. 
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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası gibi hassas bir coğrafyaya sahip bir 

bölgede yer almaktadır. Bölge üç tarafı tepelerle çevrili, diğer yanında ise deniz yer alan bir 

vadidir. Ancak, vadinin deniz çıkışındaki ağız kısmı sanayi kuruluşları ve limanlar ile 

kapanmış durumdadır. Dolayısıyla, vadinin dört tarafının yükseltilerle çevrili yapısı hava 

akımlarını önemli ölçüde etkilemekte ve bölgede yer alan irili ufaklı iki yüz civarındaki 

sanayi tesisinden yayımlanan hava kirleticilerin önemli bir bölümü hava akımları ile 

taşmamadan bölgede kalmaktadır. Ayrıca, ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve bu 

nedenle yoğun bir araç trafiğine sahip olan iki karayolu (TEM ve D-100) ile demiryolu da 

bölgeden geçmektedir. Bu da bölgeyi hava kirliliğine karşı hassas bir konuma getirmektedir. 

Değişik sektörlerin sanayi bazlı hava kirliliği yükü nedeniyle; başta toz, duman olmak 

üzere tüm emisyonları azaltıcı yatırımları, yanma ve filtre sistemlerinin uygunluğu 

denetlenmektedir. Ancak bütün çalışmalara rağmen, sanayi ile konut alanlarının çarpık bir 

şekilde iç içe olması, TEM otoyolu ile D- 100 Karayolundaki yoğun trafik akışının ortama 

yaydığı egzoz emisyonlarının insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkileri yadsınamaz bir 

gerçektir. 

Bu nedenlerle, yukarıda sayılan kirletici faktörlerin, Dilovası'ndaki çevre ve insan 

sağlığına etkisinin araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla (10/254,258) 

Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. 

2. BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ 

2.1 Ülke ve Bölge İçindeki Yeri 

Kocaeli ili Marmara Bölgesi-Doğu Marmara Alt Bölgesinde, kuzeyde Karadeniz, 

güneyde îzmit Körfezi, doğuda Sakarya, batıda İstanbul ile sınırlı bir ilimizdir. Sanayi sektörü 

açısından gerek Marmara Bölgesinin gerekse ülkenin en önemli merkezlerinden birisidir. 

Gebze ilçesi, Kocaeli İlinin kuzeybatı kesiminde yer alır. İlçenin kuzey ve 

kuzeybatısında İstanbul, güneyinde İzmit Körfezi, doğusunda ise Körfez İlçesi bulunmaktadır. 

İlçenin sınırlan 29° 15" ve 29° 30* kuzey enlemleriyle 40° 45* ve 41° 00' doğu boylamları 

arasındadır. İlçe, Marmara Bölgesinin genel karakteristiğine uygun olarak ülkenin ekonomik 

etkinliklerinde ve özellikle de dış ticaret alanında mineral yakıtlar ve yağlar, kauçuk ve 
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kauçuktan eşya ihracatında önemli yer tutmaktadır. Gebze hızla gelişen ekonomik yapısı ve 

sanayileşmesi ile bugün ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmakta iken gelişme eğilimleri ile 

de gelecekte ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olacağını göstermektedir. 

Kocaeli îlinin Gebze ilçesine bağlı Dilovası Beldesi, Kocaeli Yarımadasının güney 

kıyı şeridine yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Batısında Gebze ilçesine 

bağlı Muallim Köyü, doğusunda Tavşancıl Beldesi, kuzeyinde Tavşanlı ve Çerkeşli köyleri, 

güneyinde ise îzmit Körfezi bulunur. Dilovası beldesi çevresinin genel karakteristiğine tam 

bir uyum göstermektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan vadi makroformlu yerleşmenin 

vadi tabanına oturan sanayi tesisleri îzmit, istanbul hatta Türkiye' nin önemli tesislerindendir. 

Gebze'nin doğusunda bulunan Dilovası 1987 yılında Belde Belediyesi olmuştur. 

Dilovasına bağlı 7 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Cumhuriyet, Mimar Sinan, Orhangazi, 

Turgut Özal, Yeni Yıldız, Dil İskelesi ve Fatih mahallelidir (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

2.2 Coğrafi Konumu 

Marmara Bölgesinin sahil kesiminde yer alan Gebze ilçesi yayla görünümünde tepe 

düzlüğü üzerinde kurulmuştur. İlçe sınırlan içerisinde kayda değer göl, dağ, akarsu 

bulunmamaktadır. Bununla beraber yüksekliği yaklaşık 650m. yi geçmeyen tepeler 

mevcuttur. Bu tepelerin en yükseği Gazi Tepesi'dir. İlçede akışını sürekli sağlayan ve İzmit 

Körfezi' ne dökülen Dil Deresi dışında yağışa bağlı olarak akışı değişiklikler gösteren 

Çakaldere, Sarpdere, Mahmutboğan Deresi, Aşıroğlu Deresi gibi küçük çapta dereler 

bulunmaktadır. Gebze merkezinin denizden yüksekliği 130 m. dir. 

Bölgenin Çayırova, Diliskelesi isimli iki ovası vardır. Çayırova bölgesi bugün 

tamamen sanayi yerleşimleri tarafından doldurulmuştur. Diliskelesi ovasında geçmiş 

yıllarda gelişmiş olan meyvecilik, sanayileşmenin bu yöreye de yayılması sonucu gittikçe 

kaybolmaktadır. Diliskelesi ovasında yaklaşık 2000 hektarlık alanda kurulu Dilovası 

Beldesinde Dil Deresi etrafındaki düzlüklerde sanayi tesisleri, bu düzlüğün her iki yanında 

uzanan eğimli arazilerde ise konut alanları bulunmaktadır. 
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2.3 Ulaşım Bağlantıları 

Dilovası, Gebze ilçesine bağlı olarak Anadolu'nun İstanbul'a ve dolayısıyla da 

Balkanlar ve Avrupa'ya bağlantı konumunda bulunan limanlar, havalimanı, demiryolları ve 

ülkemizin en önemli iki büyük karayolu olan D-100 ve TEM'in güney ve kuzeyinde 

kurulmuş olup, TEM ve D-100 karayolunun güneyinden Marmara Denizi ve izmit 

Körfezi'ne kadar uzanmaktadır. Dilovası Beldesi; İstanbul il merkezine 60 km., Kocaeli 

merkez ilçeye 35 km. ve Gebze ilçesine yaklaşık 12 km. uzaklıktadır. 

2.4 Fiziksel Yapı 

Jeomorfolojik Yapı: Dilovası ve yakın çevresi topografik ve morfolojik açıdan 

eğimin fazla ve bu eğimin doğrudan yerleşime etkili olduğu bir alandır. Kıyı şeridi çok dar 

ve kumsalı oldukça azdır. Dil Deresi boyunca sanayinin yer aldığı bölgede eğim % 0-10 

arasındadır. Beldenin kuzey-batı kesiminde, Yeni Yıldız Mahallesinde yine daha çok 

sanayinin bulunduğu bölgede eğim % 20' ye kadar çıkmaktadır. Dilovası' nın doğu ve batı 

kesimlerinde yer alan konut alanlarında eğim yer yer % 30' un üzerine çıkmaktadır. 

Diliskelesi Mahallesinde yerleşik alanın eğimi % 20-30 arasında olup tepelik kesimindeki 

alanın eğimi % 0-10 arasındadır. Merkezde ise % 20-30 ara değişen eğimli bölgeler olmakla 

beraber ağırlıklı olarak % 10-20 arasındadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

İklim: Dilovası civarında Marmara Bölgesi' nin tipik iklimi olan denizel iklimi 

görülür. Bölgede yaz ayları sıcak ve nemlidir. Hakim yağış türü yağmur olmakla birlikte kar 

yağışı da kısmen gözlenebilmektedir. Buna göre Dilovası' nın uzun yıllar ortalaması dikkate 

alındığında en yağışlı mevsim 107 mm. lik yağış yüksekliği ile Aralık ayı, en yağışsız 

mevsim ise 35,5 mm ile Temmuz ayıdır. Bölgede yıllık toplam yağış yüksekliği 751,4 mm. 

dir (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

Tarım ve Bitki örtüsü: Kocaeli kuzeyde Karadeniz' e güneyde İzmit Körfezi' ne 

bakan kesimlerinde Akdeniz Bitki Topluluğu, orta kesimlerinde ise orman, fundalık, step 

türü bitki örtüsüne sahiptir. Kocaeli bütünü ele alındığında ilçeler bazında en fazla tarım 

alanına Kandıra'nın sahip olduğu görülür. Tarım alanlarının ilçe yüzölçümlerine göre 

oranlarına bakıldığında Gebze % 23,87' lik oranı ile tarım topraklan varlığı bakımından son 

sırada yer alır. 
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Dilovası yüzölçümünün önemli bir kısmını sanayi ve konut alanları oluşturmaktadır. 

Beldenin yaklaşık 500 hektarlık kısmını da orman alanları teşkil etmektedir. Dilovası' nda 

sanayileşmenin yayılması sonucu tarımsal faaliyetler ve hayvancılık, ailelerin kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda devam etmektedir (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

Jeolojik Durum: Dilovası ve çevresini oluşturan geniş bölgede Triyas'dan 

günümüze kadar uzanan yaşlarda 11 farklı formasyon bulunmaktadır. Bu formasyonlar; hem 

litolojik, hem de mühendislik jeolojisi açısından farklı özellikler göstermektedir. Genel 

olarak yüksek yerlerde daha yaşlı ve daha dayanıklı, düşük kotlarda veya düz yerlerde daha 

genç ve yumuşak birimlerin yüzeylemesi bölge için kısmi karakteristiktir. Dilovası bölgesi, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Türkiye Deprem Bölge Haritasında" l. Derece Deprem 

Bölgesi içinde yer almaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

Yeraltı ve Yerüstü Suları: Dilovası Bölgesi yeraltı suyu açısından fakir 

sayılabilecek bir bölgededir. Sadece alüvyonlarda yer yer yüzeyden 2-7 m arasındaki 

derinlikte yeraltı sularına rastlanır. Alüvyon olan bölgelerde sulama ve kullanma amaçlı 

keson kuyular bulunmaktadır. 

Dilovası'nda yağışlı mevsimlerde oluşan yüzey sularını ve bölgedeki sanayi 

tesislerinin ve yerleşim alanının atık sularını, kanalizasyonlarını Marmara Denizine taşıyan 

Dil Deresi söz konusudur. Taşıdığı su mevsimsel olarak değişmektedir. Yaz aylarında su 

seviyesi en aza düşmektedir. Bununla beraber bir çok kolu bulunan Dil Deresi yağışlı 

mevsimlerde ciddi ölçülerde su taşımaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

İçine ve Kullanma Suları: Gebze1 nin su ihtiyacı, Gebze Belediyesi' nin de içinde 

bulunduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmit Sular İdaresi (İSU) 

tarafından sağlanmaktadır. Yuvacık Barajı' mn su hattı Gebze' ye kadar gelmiş ve Gebze' ye 

su vermeye başlamıştır. Dilovası Beldesi de içme ve kullanma sularım İSU Yuvacık 

Barajından sağlamaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). 

2.S Ekonomik Yapı 

Dilovası'nda ekonomik yapıyı sanayi ve hizmetler sektörü oluşturmaktadır. Bölgenin 

hızlı bir sanayileşme sürecine girmesiyle özellikle 1980' li yıllardan sonra Dilovası' nın da 
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ekonomik yapısı biçimlenmeye başlamış ve sanayi ağırlıklı bir yerleşim alanı haline 

gelmiştir. 

Beldedeki sanayi alanları daha çok imalat sanayine yönelik alanlardır, özellikle 

ulaşım kolaylığı ve arazi uygunluğu açısından D-100 ve TEM karayolları ile Dil Deresi 

kenarlarına yerleşmişlerdir. Sanayileşmeyle beraber artan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik 

gelişen hizmet sektörünün de ekonomik yapıya sanayi yanında destekleyici yönde etkisi 

bulunmaktadır. Dilovası* nda 1997 yılı başlannda 260 ticari işletme faaliyet halindeyken 

2000 yılında % 25'lik artış ile yaklaşık 324 işletme faaliyet göstermektedir (Pekcan-Yatmaz, 

2002). 

Tablo 1 'de Kocaeli ilindeki ekonomik ve sosyal göstergeler verilmektedir (Kocaeli 

Valiliği Brifing, 2006). 

Tablo 1. Kocaeli ilindeki ekonomik ve soysal göstergeler 

nüfusu 1.206.085 

km ye düşen nüfus yoğunluğu 344 

nüfus artış hızı (binde) 27 

GSYÎH miktarı - 2001 yılı (cari fiyatlarla) 9.1 milyar ytl. 

Türkiye GSYİH' sı içindeki payı (%) 5,1 

kişi başına GSYİH bakımından sırası 1. 

genel bütçe vergi gelirlerine katkı (2005) 18.7 milyar ytl. 

Türkiye genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı (%) 17 

İthalat miktarı (2005) 22.110 milyon $ 

ihracat miktarı (2005) 8.874 milyon $ 

Türkiye dış ticaret hacmi içindeki payı (%) 16,5 

İzmit Körfezinde yer alan liman ve iskele sayısı 39 

İzmit Körfezine giren - çıkan gemi sayısı (2005) 12.482 

yükleme - boşaltma miktarı (2005) 44.992.515 ton 

İş kanununa tabii toplam işyeri sayısı 30.251 

Toplam aktif sigortalı işçi sayısı 239.165 

Türkiye iş kurumuna kayıtlı açık işsiz sayısı 37.036 
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Tablo 2'de İl gayri safı yurt içi hasılası içinde sektörlerin payı verilmektedir (Kocaeli 

Valiliği Brifing, 2006). 

Tablo 2. îl gayri safı yurt içi hasılası içinde sektörlerin payı 

Sanayi Sektörü 

Hizmetler 

Sektörü 

Ticaret Sektörü 

Tarım Sektörü 

% 70'lik pay ile hakim sektör konumundadır 

% 16'lik pay ile 2. sırada yer almakta ve ağırlığı her 

geçen yıl artmaktadır 

% 11 civarında 

% 3 civarında olup ağırlığı her geçen yıl azalmaktadır 

İl' de sanayiyi disipline etmek ve planlı sanayi bölgeleri oluşturmak amacı ile OSB 

projelerine önem verilmiş ve diğer illere örnek teşkil edebilecek çeşitliliğe ulaştırılmıştır. 

Bugün ilde 7 adet faal ve 5 adet de planlama, kamulaştırma ve altyapı çalışmaları devam 

eden olmak üzere toplam 12 adet Tüzel Kişilik kazanmış (tescilli) OSB bulunmaktadır 

(Tablo 3) (Kocaeli Valiliği Brifing, 2006). 

Tablo 3. OSB'ler ve Faaliyet Durumları 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

OSB' nin Adı 

Gebze OSB 

Taşıt Araçları OSB 

Plastikçiler OSB 

Güzeller OSB 

Dilovası OSB 

Makinacılar OSB 

Kimyacılar OSB 

İMES OSB 

Kömürcüler OSB 

Arslanbey OSB 

Alikahya OSB 

Asım Kibar OSB-

Faaliyet Durumu 

Faal 

Faal 

Faal 

Faal 

Faal 

Planlama ve Kamulaştırma 

Planlama ve Kamulaştırma 

Altyapı inşaatı 

Planlama ve Kamulaştırma 

Faal 

Planlama 

Faal 
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2.6 Nüfus 

İlçenin hava kirliliği bakımından dikkat çeken önemli beldelerinden birisi 

Dilovası'dır. 1985 yılında 10 600 olan nüfus, 2000 yılı itibari ile 28 809'a yükselmiştir. 

Dilovası beldesi ilin ve ülkemizin plansız sanayileşme ve buna paralel çarpık kentleşme 

konusuna tipik bir örnektir. Bölgenin çanak şeklindeki topoğrafık yapısı ve bölgede hakim 

olan meteorolojik koşullar hava kirletici bileşenlerin belde üzerinde yığılmasına yol 

açmaktadır. Fotoğraf 1 (1985 yılı) ve Fotoğraf 2 (2000) karşılaştınldığında bu durum net 

olarak görülebilmektedir (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2006). 

Fotoğraf 1. Eski Dilovası (1985 yılında nüfus 10 600) 
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Fotoğraf 2. Yeni Dilovası (2000 yılında nüfus 28 809) 

3. BÖLGEDEKİ KİRLİLİK KAYNAKLARI 

3.1 Dil Deresi 

Dil Deresi kıyılan da çok ciddi anlamda evsel ve endüstriyel kirlenme ile karşı 

karşıyadır. Bölgedeki sanayi kuruluşlan atıksularını (arıtılmış/antılmamış), proseste 

kullandıkları soğutma sularını ve Gebze ilçesi vahşi çöp depolama alanmdan sızan sızıntı 

suları ile birlikte doğrudan dereye dolayısı ile de körfeze deşarj etmektedirler. Bunlardan 

başka Dil Deresi'nin körfeze ulaştığı kesim deniz ulaşımında önemli yeri olan bir bölgedir. 

Bu bölge, deniz ve kara taşımacılığından dolayı da önemli ölçüde kirlenmeye maruz 

kalmaktadır. 
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Gebze ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dil Deresi'nin kuzeyde Pelitli köyünde 

başlayan bir kolu GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi), Mutlu Kent ve Plastik 

sanayicilerin atıksularının karışımından sonra diğer kol ile birleşerek daha sonra Gebze 

çöplüğünün sızıntı sularını da almaktadır. Dereye daha sonra katılan Ballıkaya Deresi Dil 

Deresi'nin su bütçesine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Derenin bu noktasından sonra 

çevresinde irili ufaklı yerleşimler ve tanm amaçlı kullanılan küçük arazi parçaları yer 

almaktadır. Ancak denize doğru yaklaştıkça endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu bölgeden 

geçmekte ve bir kısım endüstriyel kuruluşun atıksuyunun karışımıyla kendisiyle aynı ismi 

alan Dil Ovasında denize dökülmektedir. 

Dil Deresi, Tavşanlı-Demirciler yolunun hemen kuzeyinde ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan kuzeydoğudan gelen kol Ballıkaya Deresi adını alır. Kuzeybatıdan gelen kol 1 km 

kadar ileride iki kola ayrılmaktadır. Kuzeydeki kolun adı Değirmen Dere, güneydeki kolun 

adı Suçıkan Deresidir. Gebze çöplüğü, Kocakaya sırtında yani bu iki tali kolun arasında yer 

almakta ve dik yamaçlarla bu iki dereye doğru alçalmaktadır (TÜBİTAK-MAM, 2002). 

Bölgede 1994 yılında yapılan hidrolojik çalışmalar, bu sırta düşen yağmur sularının 

yüzey akışı ile Değirmen Dere ve Suçıkan Deresine indiğini ve aynı zamanda kısmen 

yeraltına süzüldüğünü göstermiştir. Aynı çalışmada, çöplük sularının Dil Deresi alüvyon 

akiferini kirlettiği ve bu akiferde açılan çok sayıda kuyunun sularının kullanılamayacak 

durumda olduğu belirtilmiştir. Bu çöplüğün, 130 km2 lik beslenme alanı olan Dil Deresi 

havzasının ortasında kurulmuş olmasının son derece hatalı olduğu açıkça görülmektedir. 

Ayrıca yörede bulunan eski taş ocaklarında oluşan bentlerin arkasında sular birikmektedir. 

Bentin yıkılmasıyla ani sel olayları meydana gelmiştir. Sel beraberinde sürüklediği taş ve 

toprakları Dil Deresine taşıyarak önemli kirliliğe neden olmuştur. Bu maddelerin önemli bir 

kısımda dere ile körfeze kadar taşınmıştır. Körfezin su kalitesinin bozulması ile sedimanda 

önemli miktarda birikim oluşmasına neden olmuştur (TÜBİTAK-MAM, 2002). 

Meclis Araştırma Komisyonu, Dil Deresinin kirliliğini tespit etmek amacıyla 25-26 

Mayıs 2006 tarihinde bölgede incelemelerde bulunmuştur. Komisyona tahsis edilen Çevre 

Referans Laboratuarı Mobil aracı ile değişik noktalardan anlık numune alınmış ve 

numunelerin analizi Çevre Referans Laboratuarı personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Numune noktaları Tablo 4'de verilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 2 6 — 

Tablo 4. Numune noktaları 

Numune adı 
Dilderesi, Çolaklı Fabrikası önü 
Dil Deresi /Vitsan Gözetim Lab. 
Hizmetleri önü) 
Dil Deresi, Tavşanlı Mevkii Dilovası, 
Diler Deposu Köprüsü 
Kocagöi Mevkii 
Balhkaya Deresi 
Değirmen Deresi 
Dil Deresi - Gebze çöplüğü öncesi 
Dil Deresi - Gebze çöplüğü sonrası 

Koordinatlar 
N40°46'145 E029°31'680 
N40°46'77 E029°31'867 

N40°47'948 E029°32'005 

N40°49'647 E029°30'827 

Bu numune noktalarından alınan örneklerde 41 adet parametrenin analizleri Çevre 

referans laboratuarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçlan Tablo 5-12'de 

verilmektedir. 

Balhkaya Deresi, irili ufaklı derelerin suyunu aldıktan sonra, Değirmen Deresi ile 

birleşmektedir. Birleşen iki dere daha sonra Gürlek Deresinin suyunu da alarak Dil Deresi 

adını alarak denize dökülmektedir. Derelerin su kalite sınıflannı belirleyebilmek amacıyla; 

Tablo 5-12'de verilen ölçüm değerleri Tablo 13'de verilen "Su kirliliği kontrolü yönetmeliği 

(SKKY) kıtaiçi su kaynaklannm sınıflanna göre kalite değerleri" ile karşılaştırılmıştır. 

Gebze ilçesinin vahşi depolama çöp sızıntı suları Değirmen Deresine karışmaktadır. 

Çöplük öncesi (Tablo 11) ve çöplük sonrası (Tablo 12) analiz sonuçlan değerlendirildiğinde; 

söz konusu derenin çöplük öncesinde IV. Sınıf su kalitesinde olduğu ve çözünmüş oksijen 

miktarının en düşük ölçüldüğü numune noktası olduğu görülebilir. Çözünmüş oksijen değeri 

1.4 mg/1 ölçülmüş olup canlı yaşamın devam etmesi için gerekli olan 4 mg/l'nin çok 

altındadır. Ağır metal açısından incelendiğinde ise durum değişmemekte, çöplük öncesindeki 

suyun kalitesi sınır değerleri kat kat aşmakta ve IV. sınıf su özelliğini korumaktadır. 
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Tablo 5. Numune analiz sonuçlan (Dil Deresi, Çolakoğlu Fabrikasının önü) 

Parametre 
PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (BOI5) 
Kimyasal Oksijen ihtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/l 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

ölçülen değer 
7,98 
24,4 
3,68 
43,3 
1922 
0,8 
146 
190 
306 
1,36 
7,3 
1,67 
6,0 
0,07 
1,7 
1,57 
2300 

Bulunamadı 
< 0,001 
0,190 
0,009 
0,924 
0,058 

< 0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,005 
0,592 
0,002 
0,250 
0,006 
238 

0,008 
0,022 

< 0,001 
0,006 
0,096 
0,004 
0,002 
0,104 
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Tablo 6. Numune analiz sonuçlan (Dil Deresi /Vitsan Gözetim Lab. Hizmetleri önü) 

Parametre 
PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel iletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/I 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değer 
8,07 
18,6 
3,24 
43,9 
1434 
0,5 
86 
40 
76 

1,44 
> 15,0 
2,01 
5,2 

0,46 
1,2 

1,97 
500 

Bulunamadı 
< 0,001 
0,208 
0,006 
0,246 
0,085 

< 0,001 
0,001 
0,002 
0,003 
0,012 
0,955 
0,001 
0,391 
0,005 
52,8 

0,017 
0,013 
0,003 

< 0,001 
0,015 
0,003 
0,002 
0,162 
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Tablo 7. Numune analiz sonuçlan (Dil Deresi, Tavşanlı Mevkii Dilovası, Diler Deposu 
Köprüsü) 

Parametre 
pH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/l 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değerler 
7,99 
24,9 
2,52 
30,4 
1337 
0,4 
65 
22 
34 

1,44 
> 15,0 
2,01 
5,2 
0,46 
1,2 

1,97 
3200 

Bulunamadı 
< 0,001 
0,327 
0,002 
0,228 
0,080 

< 0,001 
0,001 
0,003 
0,018 
0,002 
0,552 

< 0,001 
0,457 
0,003 
50,6 

0,015 
0,014 
0,002 

< 0,001 
0,046 
0,002 
0,002 
0,022 
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Tablo 8. Numune analiz sonuçları (Dil Deresi, Ballıkaya ve Değirmen Deresi birleştikten 
sonra, Kocagöl Mevkii) 

Parametre 
PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel iletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

ölçülen değer 
7,98 
22,1 
6,24 
71,5 
1130 
0,3 
27 
58 
72 

2,25 
> 15,0 
2,01 
8,40 
0,06 
1,5 

1,75 
1500 

Bulunamadı 
< 0,001 
0,078 
0,002 
0,244 
0,068 

< 0,001 
< 0,001 
0,001 
0,046 
0,025 
1,52 

< 0,001 
0,567 
0,002 
41,3 
0,020 
0,009 
0,003 

< 0,001 
0,053 
0,003 
0,001 
0,063 
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Tablo 9. Numune analiz sonuçları (Balhkaya Deresi) 

Parametre 
PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen ihtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değer 
8,35 
22,1 
13,38 
154,7 
473 

0 
3 
2 
11 

0,26 
<0,5 
0,52 

<0,05 
<0,02 

1,1 
0,26 
7500 
500 

< 0,001 
0,018 

< 0,001 
0,029 
0,055 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
0,031 

< 0,001 
0,012 
0,001 
7,54 
0,001 
0,011 
0,002 

< 0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,006 
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Tablo 10. Numune analiz sonuçları (Değirmen Deresi) 

Parametre 
PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI5) 
Kimyasal Oksijen ihtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
u s/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değer 
8,01 
21,4 
4,01 
45,7 
1361 
0,5 
51 
64 
70 

2,99 
> 15,0 
2,86 
8,76 
0,08 
1,2 

2,36 
3000 

Bulunamadı 
< 0,001 
0,106 
0,003 
0,315 
0,074 

< 0,001 
< 0,001 
0,002 
0,061 
0,008 
0,892 

< 0,001 
0,778 
0,002 
49,1 
0,026 
0,014 
0,002 

< 0,001 
0,055 
0,004 
0,002 
0,034 
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Tablo 11. Numune analiz sonuçları (Dil Deresi - Gebze Çöplüğü öncesi) 

Parametre 
pH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOÎ5) 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değer 
8,20 
19,2 
1,40 
15,2 
1246 
0,4 
146 
168 
256 
3,98 

> 15,0 
9,2 

2,61 
0,22 
1,5 

6,82 
Bulunamadı 
Bulunamadı 

< 0,001 
10,900 
0,018 
6,260 
0,742 
0,001 
0,007 
0,071 
0,478 
0,075 
12,400 
0,004 
5,180 
0,641 
715 

1,550 
0,385 

< 0,001 
< 0,001 
0,291 
0,029 
0,040 
1,140 
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Tablo 12. Numune analiz sonuçları (Dil Deresi - Gebze Çöplüğü sonrası) 

Parametre 
PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen ihtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Toplam Fosfor 
NH4-N 
NO2-N 
NO3-N 
P04-P 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
S 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 
% 

Us/cm 
%o 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değer 
8,02 
19,9 
7,00 
77,4 
1254 
0,4 
175 
125 
200 
3,21 

> 15,0 
8,0 

3,24 
0,22 
2,3 

5,80 
Bulunamadı 
Bulunamadı 

< 0,001 
36,3 

0,087 
6,330 
2,340 
0,004 
0,007 
0,111 
1,780 
0,220 
61,4 

0,003 
13,100 
1,270 
688 

6,850 
0,488 
0,019 
0,023 
0,437 
0,006 
0,277 
2,170 
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Tablo 13. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği kıtaiçi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite 

değerleri 

SU KALİTE PARAMETRELERİ 

A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal 

Parametreler 

1) Sıcaklık (°C) 

2)pH 

3) Çözünmüş oksijen (mg OıfVf 

4) Oksijen doygunluğu (%)a 

5) Klorür iyonu (mg C17L) 

6) Sülfat iyonu (mg S047L) 

7) Amonyum azotu (mg NH,»+-N/L) 

8) Nitrit azotu (mg N02~-N/L) 

9) Nitrat azotu (mg N03~-N/L) 

10) Toplam fosfor (mg P/L) 

11) Toplam çözünmüş madde (mg/1) 

12) Renk (Pt-Co birimi) 

13) Sodyum (mgNa+/L) 

B) Organik parametreler 

1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) mg/1) 

2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/1) 

3) Toplam organik karbon (mg/1) 

4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/1) 

5) Yağ ve gres (mg/1) 

6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren 

yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/1) 

7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/1) 

8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/1) 

9) Toplam pestisid (mg/1) 

C) İnorganik kirlenme parametrelerid 

I 

25 

6.5-

8.5 

8 

90 

25 

200 

0.2° 

0.002 

5 

0.02 

500 

5 

125 

25 

4 

5 

0.5 

0.02 

0.05 

0.002 

0.02 

0.001 

SU KALİTE SINIFLARI 

II 

25 

6.5-8.5 

6 

70 

200 

200 

lc 

0.01 

10 

0.16 

1500 

50 

125 

50 

8 

8 

1.5 

0.3 

0.2 

0.01 

0.1 

0.01 

III 

30 

6.0-9.0 

3 

40 

400b 

400 

2C 

0.05 

20 

0.65 

5000 

300 

250 

70 

20 

12 

5 

0.5 

1 

0.1 

0.5 

0.1 

IV 

>30 

6.0-9.0 dışında 

<3 

<40 

>400 

>400 

> 2 

>0.05 

>20 

>0.65 

>5000 

>300 

>250 

>70 

>20 

>12 

>5 

>0.5 

>1.5 

>0.1 

>0.5 

>0.1 
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SU KALİTE PARAMETRELERİ 

l)Civa(ugHg/L) 

2) Kadmiyum (ug Cd/L) 

3) Kurşun (ug Pb/L) 

4) Arsenik (ug As/L) 

5) Bakır (ug Cu/L) 

6) Krom (toplam) (ug Cr/L) 

8) Kobalt (ug Co/L) 

9) Nikel (ug Ni/L) 

10) Çinko (ugZn/L) 

11) Siyanür (toplam) (ug CN/L) 

12) Florür (ug F7L) 

13) Serbest klor (ug Cl2/L) 

14) Sülfür (ugSTL) 

15) Demir (ug Fe/L) 

16) Mangan (ug Mn/L) 

17) Bor (ug B/L) 

18) Selenyum (ug Se/L) 

19) Baryum (ugBa/L) 

20) Alüminyum (mg Al/L) 

21) Radyoaktivite (pCi/L) 

alfa-aktivitesi 

beta-aktivitesi 

D) Bakteriyolojik parametreler 

1) Fekal koliform(EMS/100 mL) 

2) Toplam koliform (EMS/100 mL) 

I 

0.1 

3 

10 

20 

20 

20 

10 

20 

200 

10 

1000 

10 

2 

300 

100 

1000e 

10 

1000 

0.3 

1 

10 

10 

100 

SU KALİTE SINIFLARI 

II 

0.5 

5 

20 

50 

50 

50 

20 

50 

500 

50 

1500 

10 

2 

1000 

500 

1000e 

10 

2000 

0.3 

10 

100 

200 

20000 

ILI 

2 

10 

50 

100 

200 

200 

200 

200 

2000 

100 

2000 

50 

10 

5000 

3000 

1000e 

20 

2000 

1 

10 

100 

2000 

100000 

IV 

> 2 

>10 

>50 

> 100 

>200 

>200 

>200 

>200 

>2000 

> 100 

>2000 

>50 

>10 

>5000 

>3000 

>1000 

>20 

>2000 

>1 

>10 

> 100 

>2000 

>100000 

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir. 
(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir. 
(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3~N/L değerini geçmemelidir. 
(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir. 
(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 ug/L'ye kadar düşürmek gerekebilir. 
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Tablo 11 incelendiğinde çöplük öncesinde neredeyse tüm ağır metaller açısından IV. 

sınıf su karakterinde olan dere bazı metallerde sınır değerleri çok çok aşmaktadır. Örneğin 

alüminyum (yaklaşık 11 kat), krom (yaklaşık 3 kat), nikel (yaklaşık 8 kat), demir (yaklaşık 

2,5 kat), mangan (yaklaşık 2 kat) ve kurşun (yaklaşık 8 kat). Çöplük sonrasında (Tablo 12) da 

durum değişmemekte ve neredeyse tüm ağır metaller açısından IV. sınıf su karakterinde olan 

dere bazı metallerde sınır değerleri yine çok çok aşmaktadır. Örneğin alüminyum (yaklaşık 36 

kat), krom (yaklaşık 9 kat), nikel (yaklaşık 34 kat), demir (yaklaşık 12 kat), mangan (yaklaşık 

4 kat) ve kurşun (yaklaşık 10 kat). Gebze çöplüğü öncesinde Değirmen Deresinin ağır metal 

açısından bu derecede kirli olması Gebze OSB, Mutlukent ve Plastikçiler OSB'den oluşan 

atıklar nedeniyle olduğu açıktır. 

Tablo 14 çeşitli endüstrilerden kaynaklanan ağır metalleri göstermektedir (Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği, 2004). Tablodan görüleceği üzere yüksek orandaki demir, mangan, 

alüminyum, krom, nikel ve kurşun; metal, maden, tekstil, taşıt fabrikaları ve kimya sanayi 

kaynaklıdır. 

Tablo 14. Bazı endüstrilerden kaynaklanan ağır metaller 

Sanayi türü 
Maden sanayi 
Demir ve demir dışı metal cevherleri 
Seramik çanak-çömlek 
Cam sanayi 

Tekstil sanayi 
Petrol sanayi 

Kimya sanayi 
Metal sanayi 
Demir çelik, metal hazırlama ve işleme 

Metal renklendirme 
İletken plaka üretimi 
Metal boyama ve alüminyum izabesi 

Dökümhane 

Taşıt fabrikaları sektörü 

Ağır metal türleri 

kurşun, demir, çinko, civa, kadmiyum, bakır, 
krom 
kurşun, kadmiyum, çinko 
nikel, gümüş, kurşun 
krom, çinko 
krom, demir, civa, kadmiyum, çinko, kurşun, 
krom, bakır 
civa, krom, kadmiyum, çinko, kurşun, demir 

kurşun, demir, çinko, krom, civa, kadmiyum, 
alüminyum, demir, nikel, gümüş 
krom, demir, nikel 
krom, kurşun, demir, bakır, nikel, gümüş 
krom, kurşun, kadmiyum, alüminyum, demir, 
bakır, nikel, çinko 
arsenik, kadmiyum, civa, çinko, kurşun, 
bakır, demir, krom, alüminyum, nikel 
krom, nikel, kadmiyum, demir, alüminyum, 
kurşun, bakır, çinko, civa 
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Sonuç olarak Değirmen Deresi Gebze çöplüğünden önce de çok çok kirli IV. sınıf su 

kalitesine sahip bir sudur. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine (SKKY) göre III. sınıf su 

(kirlenmiş su) gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun bir 

arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılabilen sudur. IV. sınıf su (çok kirlenmiş su); 

ise III. sınıf için verilen kalite parametrelerinden daha düşük kalitede olan ve üst kalite 

sınıfına iyileştirilerek kullanılabilecek yüzeysel sulardır. Değirmen Deresi IV. sınıf su olarak 

Ballıkaya Deresi ile birleşmektedir. 

Tablo 9'da verilen ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde Ballıkaya Deresi; Su Kirliliği 

Kontrol Yönetmeliğine göre çözünmüş oksijen (çözünmüş oksijenin en yüksek ölçüldüğü 

nokta, 13.38 mg/1), sıcaklık, amonyak azotu ve nitrat azotu bakımından I. sınıf su 

niteliğindedir. Yüzet aktif madde, pH, nitrit azotu ve toplam koliform açısından II. sınıf su, 

fekal koliform ve toplam fosfor açısından III. sınıf su niteliğindedir. Ağır metallerden 

alüminyum, arsenik, kadminyum, krom ve nikel açısından I. sınıf su niteliğinde olup kurşun 

açısından II. sınıf su niteliğindedir. 

Nispeten daha yüksek kalitede yüzey suyu özelliğine sahip Ballıkaya Deresi, çok kirli 

su niteliğindeki Değirmen Deresi ile birleştiğinde; Tablo 8'de görüleceği üzere sahip olduğu 

nitelikli su özelliğini kaybetmekte ancak Değirmen Deresinin su kalitesini yükseltmektedir. 

Söz konusu iki dere birleştikten sonra Dil Deresi adı alan dereden alınan ve Tablo 8'de verilen 

fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına göre; Dil Deresi IV. sınıf su kalitesindedir ancak 

çözünmüş oksijen değeri canlı yaşamın devam etmesi için gerekli olan 4 mg/l'nin üzerindedir 

(6.24 mg/1). Değirmen Deresinde ölçülen sınırı çok aşan ağır metal sorunu olmamakla birlikte 

krom, bakır ve civa açısından II. sınıf su niteliğindedir. 

Dil deresi üzerinde Tavşanlı Mevkiindeki Diler Deposu Köprüsünden-(Tablo 7) alınan 

sonuçlara göre; Dil Deresi yoluna devam ederken yine IV. sınıf su niteliğini korumaya devam 

etmekte ancak toplam koliform artmakta ve en önemlisi çözünmüş oksijen miktarı 2.52 

mg/l'ye düşmektedir. Yani Dil Deresinde bu noktadan sonra canlı hayatın devam etmesi, 

balık yaşaması mümkün görülmemektedir. Çünkü bu noktadan sonra alınan diğer 2 numune 

noktasında (Tablo 6 ve Tablo 5) da bu değer 4 mg/l'nin altındadır. 
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Dil Deresi büyük ölçüde Değirmen Deresine ulaşan kirlilik nedeniyle fiziksel ve 

kimyasal parametrelere göre IV. sınıf su, civa ve kurşun açısından III. sınıf su ve içinde canlı 

hayatın var olamayacağı derecede düşük çözünmüş oksijen değeri ile denize dökülmektedir. 

Dil Deresinin kat ettiği yol boyunca konumlanmış olan birçok sanayi kuruluşunun 

kimyevi atıklarını hiçbir arıtmaya tabii tutmadan Dil Deresine deşarj etmesi, DOSB ve GOSB 

atıklarının arıtılmadan deşarj edilmesi, Dilovası beldesinin, Yenimahalle ve Kayapmar 

mahallerinin atıksularının arıtılmadan dereye verilmesi gibi çok ciddi nedenlerden dolayı Dil 

Deresi son derece kirli su konumundadır. 

Komisyon; ayrıca Çolakoğlu Metalürji A.Ş. evsel atıksu arıtma tesisinden, Solventaş 

Depolamadan anlık numuneler almıştır. SKKY'nde verilen standartlar 2 saatlik ve 24 saatlik 

komposit numunelere göre verildiğinden anlık numuneleri SKKY'ne göre değerlendirmek 

doğru olmamakla birlikte anlık numunelere göre; ve Solventtaş depolamanın antma tesisi 

filtre çıkışı standartları sağlamaktadır. Ancak Çolakoğlu evsel atıksu arıtma tesisinin KOİ 

arıtım yüzdesi düşüktür. Pak piliç atıksu antma tesisi standartları sağlamamaktadır. Tablo 

15'den görüleceği üzere tesis hem askıda madde, hem de KOİ açısından standartları 

sağlamamaktadır. Ayrıca yüksek demir, mangan gibi ağır metal konsantrasyonları dikkat 

çekicidir. 

Çalışma kapsamında Atabay Kimya'nın arıtılmış suyunun depolandığı keson kuyudan 

da anlık numune alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 16'da verilmektedir. Tablodan görüleceği 

üzere Atabay Kimya KOİ standardını sağlamamaktadır. Özellikle bor, mangan ve yüzey aktif 

madde konsantrasyonları yüksektir. Ayrıca burada önemli olan husus ilaç sanayi için 

SKKY'nin öngördüğü standartların sadece pH, balık biyodeneyi ve KOİ ile sınırlı olmasıdır. 
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Tablo 15. Pak Piliç Antma Tesisi Çıkışı 

Parametre 

PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKMİ 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen ihtiyacı 
Toplam Koliform 
Fekal Koliform 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

EMS/100 
EMS/100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/i 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

ölçülen değer 

7,31 
25,7 
2,36 
28,8 
2730 
1,3 
768 
300 
524 
300 

Bulunamadı 
0,001 
0,719 
0,011 
0,186 
0,232 

< 0,001 
0,001 
0,001 
0,015 
0,048 
2,63 
0,001 
1,47 

0,005 
47,3 
0,023 
0,027 
0,002 

< 0,001 
0,003 
0,006 
0,010 
1,27 

SKKY-Sınır değer 
Tablo 5.15 

6-9 

200 

500 
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Tablo 16. Atabay Kimya arıtılmış suyun depolandığı kuyu 

Parametre 

PH 
Sıcaklık 
Çözünmüş oksijen 
Doymuş oksijen 
Elektriksel İletkenlik 
Tuzluluk 
Askıda Katı Madde (AKM) 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
Toplam Azot 
Ag 
Al 
As 
B 
Ba 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Hg 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Ti 
Tl 
V 
Zn 

Birim 

°C 
mg/1 

% 
us/cm 

%o 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Ölçülen değer 

6,83 
26,3 
0,92 
11,3 
1940 
0,8 
19 
144 
436 
4,26 

> 15,0 
0,001 
0,115 
0,040 
5,080 
0,209 

< 0,001 
0,004 
0,009 
0,008 
0,025 
0,830 __ 
0,007 
2,980 
0,023 
407 

0,085 
0,103 
0,016 

< 0,001 
0,007 
0,036 
0,033 
0,449 

SKKY-Sınır değer 
Tablo 14.6 

6-9 

150 

3.2 Evsel Kirlilik Kaynakları 

Dil Deresi'ne yapılan evsel atıksu deşarjlan ile ilgili, Haziran 2001de, Kocaeli Çevre 

İl Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan rapordaki sonuçlar Tablo 17'de 

özetlenmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2002). 
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Tablo 17. Dil Deresi evsel atıksu deşarj lannm mahallelere göre dağılımı 

Yerleşim 

alanları 

(mahalleler) 

înönü 

Arapçeşme 

SultanOrhan 

Konut sayısı 

2614 

3087 

1089 

Daire sayısı 

8852 

5018 

3008 

işyeri sayısı 

566 

622 

2052 

Yaklaşık 

nüfus 

20.000 

21.774 

16.426 

Atıksu 

miktarı 

(m3/gün) 

2400 

2600 

2000 

Tablo 17'de adı geçen înönü ve Arapçeşme Mahallelerine ait atıksulann 

çoğunluğunun, Sultan Orhan Mahallesine ait atıksulann ise bir kısmının Dil Deresine deşarj 

edildiği bahsi geçen raporda belirtilmektedir. Raporda ayrıca, Viyadük olarak adlandınlan bir 

noktadan Cezaevi bölgesi, İnönü Mahallesi ve çevresine ait atıksulann deşarj edildiği 

belirtilmektedir. Dilderesine diğer bir deşarjın otoban-gişeler (Küçük Sanayi Sitesi ve 

Hasköy Sanayi Sitesi atıksulan) mevkiinde olduğu yine raporda belirtilmektedir. Sözkonusu 

bölgelere ait atıksulann toplama hatlan ve Tuzlada bulunan atıksu arıtma tesisine 

gönderilmesi ile ilgili bir projenin varlığından ancak tamamlanmadığından bahsedilen 

raporda, bu bölgelerden gelen 7000 mVgün'lük atıksu miktannın doğrudan Dil Deresine 

verildiği ve kirliliğe neden olduğu belirtilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2002). 

3.3 Tehlikeli Atıklar 

Şekil 1, ÎZAYDAŞ yakma tesisinde bertaraf edilen atık miktarlarını göstermektedir. 

Şekil 2'de ise Kocaeli ilinden yakma tesisine gelen atık miktarları verilmektedir (İÇEP ÇED 

Tahmini 20.000 ton/yıl) (İZAYDAŞ, 2006). 

Şekil 3'de ise Kocaeli ili ve DOSB'den yakma tesisine gelen atık miktarları 

karşılaştınlmaktadır. Şekil 4 Kocaeli ili ve DOSB' den tehlikeli atık depolama sahasına 

gelen atık miktarlannı göstermektedir (İZAYDAŞ, 2006). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 4 3 -

TON 

1997 1M0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

YILLAR 

Şekil 1. ÎZAYDAŞ yakma tesisinde bertaraf edilen atık miktarları 

TON 

Şekil 2. Kocaeli İlinden yakma tesisine gelen atık miktarları (İÇEP ÇED 

Tahmini 20.000 ton/yıl) (ÎZAYDAŞ, 2006). 
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TON 

KOCAELİ DOSB 

Şekil 3. Kocaeli ili ve DOSB'dan yakma tesisine gelen atık miktarlannın 

karşılaştırılması 
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Şekil 4. Kocaeli ili ve DOSB' den tehlikeli atık depolama sahasına gelen atık 

miktarları 

Şekil 5'de Kocaeli'nden atık gönderen sanayici sayısı, Şekil 6'da ise 2005 yılı 

mukayese verileri verilmektedir (tZAYDAŞ, 2006) 
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Şekil 5. Kocaeli'nden atık gönderen sanayici sayısı 
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Şekil 7'de 1997-2005 yıllan arasında yakma tesisine ve tehlikeli atık depolama 

sahasına gelen atık miktarının illere göre dağılımı verilmektedir (İZAYDAŞ, 2006). 

Şekil 7. 1997-2005 yılları arasında yakma tesisine ve tehlikeli atık depolama sahasına 
gelen atık miktarının illere göre dağılımı 

3.4 Katı Atıklar 

Bölgede 1994 yılında yapılan hidrolojik çalışmalar, Kocakaya sırtına düşen yağmur 

sularının yüzey akışı ile Değirmen Dere ve Suçıkan Dereye indiği aynı zamanda kısmen 

yeraltına süzüldüğünü göstermiştir. Aynı incelemede, çöplük sulannın Dil Deresi alüvyon 

akiferini kirlettiği ve bu akiferde açılan çok sayıda kuyunun sularının kullanılamayacak 

durumda olduğu belirtilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2006). Bu çöplüğün, 130 km2 lik beslenme 

alanı olan Dil Deresi havzasının ortasında kurulmuş olmasının son derece hatalı olduğu ve Dil 

Deresini kirlettiği Fotoğraf 3'de açıkça görülmektedir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006). 
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Fotoğraf 3. Gebze Vahşi Depolama Tesisi ve Dil deresi 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan İlçe ve ilk kademe 

Belediyelerinde üretilen evsel atıklar, Belediye ve IZAYDAŞ arasında imzalanan protokol ile 

IZAYDAŞ tarafından işletilen Solaklar Düzenli Depolama Alanı ve Gebze Düzensiz Çöp 

Sahasında bertaraf edilmekte olup, bertaraf ücreti belediyesince karşılanmaktadır (Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Brifing, 2006). 

Dilovası, Tavşancıl ve Hereke Belediyelerinin daha önceden beri mevcut bulunan 

vahşi çöp sahalarının kontrolsüz bir şekilde çalıştınlması nedeni ile Büyükşehir Belediyesince 

2005 yılı Il.yansında bu üç belediyenin evsel atıklarını tZAYDAŞ tarafından işletilen Gebze 

Düzensiz Depolama sahasına götürülmesi istenmiştir. Dilovası Belediyesi Ocak 2006, 

Tavşancıl Şubat 2006, Hereke Haziran 2005 tarihinden itibaren evsel ve evsel nitelikli 

endüstriyel katı atıklarını İZAYDAŞ tarafından işletilen Gebze Düzensiz Depolama sahasına 

götürmeye başlamıştır. (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Brifing, 2006) 
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3.5 Endüstriyel Kirlilik 

3.5.1 Endüstrilerden Kaynaklanan Hava Kirliliği 

Kocaeli Valiliğinden bölgenin hava kirliliği hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına 

gelen bilgilerde "söz konusu alanın topoğrafık yapısı gereği çukurda kalması nedeniyle 

tesislerden çıkan emisyonlar yerleşim alanının üzerine dağıldığı, ayrıca plansız sanayileşme, 

çarpık kentleşme ve özellikle kirletici vasfı yüksek tesislerin sayısının fazla olması nedeniyle 

olumsuzlukların yaşandığı" belirtilmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi'nin hava kirliliği seviyesinin ve hava kirletici kaynaklarının 

belirlenmesi amacıyla TÜBÎTAK-MAM koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve îl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile çalışma 

başlatılmıştır. TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan çalışmada Dilovası Organize Sanayi 

Bölgesi'nde (DOSB) yer alan tesislerin listesi DOSB Müdürlüğünden temin edilmiş ve liste 

yardımı ile bölgede yer alan tesisler tek tek Proses İnceleme Ekipleri tarafından gezilerek 

tesislerin faaliyet alanları, prosesleri, kullandıkları hammaddeler, ürettikleri ürünler ve 

yayınım noktaları belirlenmiştir. Bu çalışmanın ilk aşamasının sonucunda Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesinde yer alan toplam olarak 171 tesisin yer aldığı tespit edilmiştir (Tablo 18) 

(TÜBÎTAK-MAM, 2005). ' 

Tablo 18. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler 

Abanozoğlu Metal 

Abbas Isapur Depo 

AEC Kimya San. 

Ahıskalı Dış Tic.ve İnş. 

Akpolmer Akrilik Levha San. 

Alemdar Liman A.Ş. 

Basf Türk Kimya San. 

Batı Nakl.Turizm 

Batusan Makine San Diler 

Baykur Gıda San. 

Bekap Metal İnş.ve San. 

Dereli Makine San. 

Deskim Destilasyon Kimya San. 

Demirçelik End. 

Dilkon Dilovası Konteyner Taş. 

Diversey Kimya San. 

Beyzade Metal Kimya San. Doğan inşaat ve Petrol San. 

Alişan Uluslararası Taşımacılık Boral Alüminyum San. 

Altek Alüminyum Pirinç San. 

Altıntel Melamin Boyataş 

Aluset Metal San. 

Anadolu Maden ve Metal San. 

Arkem Kimya ve Tic. 

Boral Boru Profil San. 

Boya Dağıtım 

Cavo Metro Tel San. 

Cengiz Makine San. 

Ceynak-Ceyhan Nak.Pet. 

Doğan Metal Mak.Tic. 

Doğuş Alüminyum San. 

Dow Türkiye Kimya San. 

Dökpar Döküm San. 

Dyo Boya Fab. 

Ecomelt Alüminyum Geri Kaz. 
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Annaplast Polyester San. 

Arsan Yeni Çizgi Ban ve Yap 

ASD.Madencilik Pet.Ür. 

Askarbon Mad.lnş.Nkl.San. 

Astim Endüstri Tesis Îm.Mo. 

Atabay İlaç Fab. Çimta Ltd. 

Atılım Makine 

Atlas Boya ve Vernik Fab. 

Aydın Petrol 

Collins&Aikman Oto. Ye. 

Çalışal Çelik Kons. 

Çavuşoğlu Mak ve Oto 

Çayırova Boru 

Çelebi Kimya îç ve Dış Tic 

Çoban Tur Nakliyat Tur 

Çolakoğlu Metalürji 

Çoruhlar Metal Mam. 

Aypet Ayhanlar Petrol Ürünleri Debant Plastik San. 

Aytaşlar İth.İhr. 

Ezici Yağ San. 

Forsat Denizcilik ve Tic. 

Galmak Alüminyum San. 

Genoto imalat San. 

Demirsan Haddecilik San. 

Koraş Mak.Malz.San. 

Körfez Döküm San. 

Eda Metal İç ve Dış Tic. 

Elit Kimya San. 

Eminiş Ambalaj San. 

Enderoğlu Tavukçuluk 

Enelsan Elektronik 

Ener Demir Çelik San. 

Er Madencilik Nakliyat 

Ersel Ağır Makine San. 

Ertuğ Reklam 

Esa Kimya Metal San. 

Esas Akaryakıt Dağ.Gıda 

Sanicor Yapı Gereçleri Üret. 

SedefGemiEnd. 

KTM Kimyevi Madd.Ith.İhr. Sentapol Sentetik ve Tabii Pol. 

Kuroğlu İnş.Orm.Ürünleri 

Göktaş Yassı Hadde Mamulleri Kutsan Teneke Ambalaj 

Görhan Inş.ve Malz.San. 

Göze Tarım Ürünleri ve Paz. 

Grup Metal Saç San. 

Grup Orman Ür.İth.İhr. 

Gülsan Inş.San.Tur. 

Güneri Makine San. 

Günsan Çelik Mamulleri Paz. 

Gürdesan Gemi Mak.San. 

Güvenç Nakliyat Su Sat.Paz. 

Hepşen Kimya San. 

Marmara Metalürji 

Sev-Bal Maden 

Sev-Kan Tarım Ürünleri 

Döküm Mak Siyar Inş ve San. 

Marshal Boya ve Vernik San. Solventaş Teknik Depolama 

Medeks Lojistik Söylemez A.Ş. 

Mestaş Metal Mam.ve Mak. Sözer Çelik Yapı Malz. 

Me-Şa Orman Ürünleri 

Mobel Kimya San. 

MPS Metal Plas.San. 

Mutaş Müh. 

Nam Madencilik Amba 

Omluksa 

Hilal Petrol ve Yalçınkaya Nak. Omsan Asansör San. 

Inco End.İnş.Müh.Müt. 

ipekçi Kimya San. 

İsmailoğullan Pet. 

İstanbul Demir Çelik Fab. 

İzocam Tic.ve San. 

Jokey Plastik İst.San. 

Öz Metal Demirçelik San 

Özvar Metalürji San. 

Pak Tavuk Gıda San. 

Standart Alüminyum 

Tanrıverdi Orman Ürünleri 

Tantaoğlu Uluslararası Taş. 

Tarhay Tarım ve Hayvancılık 

San. Tar-Kar Madencilik 

Tayga Orman Ürünleri San. 

Tekfen İnşaat ve Tesisat 

Tel Metal Haddecilik San. 

Timka San.ve Müh. 

Total Oil 

Palkesan Ahşap İnş.ve Malz. Uğur Hidrolik Mak.San. 

Park Panel Ith.Ihr. 

Plaskap Ambalaj San. 

Uğur Teneke Amb.ve Plastik 

Unilever Sanayi ve Ticaret 
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Kabaca Petrol Ürünleri Gıda İn. 

Kapsa Orman Ürünleri San. 

Karsan Kardeniz Kimya ve Gıd 

Kartal Bombe Üniteleri San. 

Kartal Teneke Kutu San. 

Kask Inş.Mak.Tic.San. 

Kav Madencilik iç ve Dış Tic. 

Kenan Kenfıkal Tavukçuluk 

Kılıç Nakliyat 

Klora Gres ve Yağ San. 

Konnak Nakliyat San. 

Poler Polyester San. Uzunyol Ambalaj Kim.San. 

Polikrom Yapı Malz.Boya San. Üçorman İç ve Dış Tic. 

Poliport Kimya San. 

Polisan Kimya San. 

Politeks Ambalaj ve Inş. 

Porland Porselen 

Pirimer Dış Tic. 

Ramsa Turizm İnş. 

Safmak-Saf Mak San. 

Safran Boya ve Kimya San. 

Sağlamlar Orman Ürünleri 

Ünlüer Makine San. 

Vitsan Gözetim Mümessillik 

Vizyon Antrepoculuk Otopark 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon 

Yeni Madeni Yağ.ve Kim.Ur. 

Yetkin Pala Orman Ürünleri 

Yıldırım Metal San. 

Yılkarbon Yakıt Pazarlama 

Faaliyetlerini Durdurmuş veya Yayınımı Olmayan İsletmeler 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi hava kirliliğinin araştırılması ve hava kirletici 

kaynaklarının belirlenmesi projesinin 1. aşaması olan; Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 

yer alan firmalann proseslerinin incelenmesi sırasında TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan 

tesis ziyaretlerinde, bazı işletmelerin DOSB listesinde bulunmasına rağmen bunların 

faaliyetlerini durdurdukları tespit edilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Tablo 19 . Faaliyetlerini durdurmuş olan işletmeler 

Abanozoğlu Metal 

Batı Nakliyat ve Turizm 

Eresel Ağır Makine Sanayii 

İpekçi Kimya Sanayii 

Kılıç Nakliyat 

Kuroğlu İnşaat ve Orman Ürünleri 

Safran Boya ve Kimya Sanayi 

Söylemez A.Ş. 

Tarhay Tarım ve Hayvancılık 

Atlas Boya ve Vernik Fabrikası 

Dereli Makina Sanayii 

Hepşen Kimya Sanayii 

İstanbul Demir Çelik Fabrikası 

Konnak Nakliyat Sanayii 

Mutaş Mühendislik 

Siyar İnşaat ve Sanayii 

Sözer Çelik Yapı Malzemeleri 

Tekfen inşaat ve Tesisat 
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Yine aynı çalışma sonrasında; Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bazı 

işletmelerin ise ısınma kaynaklı yayınım hariç başka bir yayınımlarının olmadığı proje 

ekibince tespit edilmiştir. Bu işletmelerin isimleri ve faaliyet alanlarının kısa açıklamalan 

Tablo 20'de verilmektedir. 

Tablo 20. Yayınımı olmayan işletmeler 

işletme Adı 

Abbas tsapur Depo 

AEC Kimya Sanayi 

Ahıskalı Dış Tic.ve inşaat 

Alişan Uluslararası Taşımacılık 

Altek Alüminyum Pirinç Sanayii 

Altıntel Melamin 

Aluset Metal 

Anadolu Maden ve Metal San. 

Arkem Kimya ve Tic. 

Armaplast Polyester Sanayii 

Astim Endüstri Tesisleri İm.Mo. 

Atabay Kimya San ve Ticaret A.Ş. 

Atılım Makine 

Aydın Petrol 

Aypet Ayhanlar 

Aytaşlar İth.İhr. 

Batusan Makine San 

Baykur Gıda San. 

Bekap Metal İnş.ve San. 

Beyzade Metal Kimya San. 

Boral Alüminyum San. 

Boral Boru Profil San. 

Cavo Metro Tel San. 

Cengiz Makine San. 

Ceynak-Ceyhan Nak.Pet. 

Collins&Aikman Otomotiv Ye. 

Faaliyet Alanı 

Depo 

Varil yıkama 

Kereste depolama 

Nakliye ve kamyon yıkama 

Metal işleme 

Depo 

Küvet, kabin vb imalatı 

Depo 

Dolum tesisi 

Polyester kalıplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Paket arıtma tesisi imalatı 

İlaç hammaddeleri üretimi (parasetamol üretiliyor). 

Benzin istasyonu 

Petrol Ürünleri Benzin istasyonu 

Kereste depolama 

Küresel vana üretimi 

Gıda depolama 

Elektrogalvaniz kaplama ve saç kesimi 

Metal depolama ve kesim 

Ekstrüzyon ile alüminyum işleme. 

Boru ve profil üretimi. 

Oto kumanda kabloları üretimi. 

Otomotiv yan ürünleri imalatı 

Antrepo 

Depolama alam 
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Çalışal Çelik Kons. 

Çavuşoğlu Makine ve Otomotiv 

Çayırova Boru 

Çelebi Kimya 

Çimta Ltd. 

Çoban Tur Nakliyat Turizm 

Çoruhlar Metal Mamulleri 

Debant Plastik Sanayii 

Demirsan Haddecilik San. 

Sedef Limanı bünyesinde çelik konstrüksıyon im. 

Motorsiklet parçalan üretimi 

Boru depolama 

Biodizel üretimi 

Çelik konstrüksiyon imalatı 

Nakliye 

Demir saç kesim ve büküm işlemleri 

Büyük boy çuval üretimi 

Demir haddeleme 

Deksim Destilasyon Kimya Sanayii Gıda ve kozmetik hammaddeleri üretimi 

Dilkon Dilovası Konteyner Taş. 

Doğan inşaat ve Petrol San. 

Doğan Metal Mak.Tic. 

Doğuş Alüminyum San. 

Dökpar Döküm Sanayii 

Eda Metal iç ve Dış Tic. 

Eminiş Ambalaj Sanayii 

Enderoğlu Tavukçuluk 

Enelsan Elektronik 

Ener Demir Çelik Sanayii 

Ertuğ Reklam 

Esa Kimya Metal Sanayii 

Esas Akaryakıt Dağ.Gıda 

Ezici Yağ 

Forsat Denizcilik ve Tic. 

Galmak Alüminyum San. 

Genoto imalat San. 

Göktaş Yassı Hadde Mamulleri 

Görhan lnş.ve Malz.San. 

Göze Tarım Ürünleri ve Paz. 

Grup Metal Saç San. 

Grup Orman Ur.Ith.Ihr. 

Gülsan tnş.San.Tur. 

Nakliye 

Benzin istasyonu 

Metal kesme ve şekillendirme. 

Alüminyum profil üretimi 

Döküm 

Metal depolama 

Ambalaj malzemeleri üretimi 

Tavukçuluk 

Elektronik ürünler ithalatı ve dağıtımı 

Dalmak alüminyuma kiraya verilmiş 

Reklamcılık 

Polyester kalıplama işlemleri 

Benzin istasyonu 

Biodizel üretimi 

İş makinalan servis ve bakımı 

Alüminyum kesme ve işleme 

Servis istasyonu 

Saç ve profil pazarlaması 

Görhan mobilya ve dekorasyon 

Çeltik paketleme 

Saç kesim ve depolama 

Kereste depolama 

Karayollarına yönelik beton malzeme üretimi 
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Güneri Makine San. 

Günsan Çelik Mamulleri Paz. 

Gürdesan Gemi Mak.San. 

Güvenç Nakliyat Su Sat.Paz 

Hilal Petrol ve Yalçınkaya Nak. 

Inco End.Inş.Müh.Müt. 

İsmailoğulları Petrol 

Jokey plastik İstanbul San. 

Kabaca Petrol Ürünleri Gıda İn. 

Kapsa Orman Ürünleri San. 

Kanal açma ve temizleme makineleri, tanker üretimi 

Otomobil yedek parçalan üretimi 

Gemi makineleri imalatı 

Nakliye 

Benzin istasyonu 

Metal presleme 

Benzin istasyonu 

Plastik ürün imalatı 

Benzin istasyonu 

Kereste deposu 

Karsan Karadeniz Kimya ve Gıda San Gıda distribütörü 

Kartal Bombe Üniteleri San. 

Kenan Kenfıkal Tavukçuluk 

Klora Gres ve Yağ Sanayii 

Koraş Mak.Malz.San 

KTM Kimyevi Madd.İth.İhr. 

Marmara Metalürji Döküm 

Medeks Lojistik 

Mestaş Metal Mam.ve Mak. 

Me-Şa Orman Ürünleri 

MPS Metal Plas.San. 

Omsan Asansör San. 

Öz Metal Demir Çelik Sanayii 

özvar Metalürji San. 

Pak Tavuk Gıda San. 

Palkesan Ahşap İnş.ve Malz. 

Park panel 

Pirimer Dış Ticaret 

Plaskap Ambalaj Sanayii 

Poler Polyester Sanayii 

Polikrom Yapı Malz.Boya Sanayii 

Politeks Ambalaj ve İnşaat 

Porland Porselen Sanayii 

Metal presleme 

Tavuk çitliği 

Gres yağı üretimi 

Kazan, makina imalatı. 

Kimyasal madde dağıtımı. 

Parça dökümü. 

Taşımacılık 

Metal işleme 

Kereste depolama 

Metal kapak üretimi 

Asansör imalatı 

Demir imalat 

Metal işleme 

Tavuk kesimi. Önemli miktarda koku problemi var. 

Parke üretimi 

Cephe ve çatı paneli inşaatı 

Demir ithalat 

Gıda için plastik kutu imalatı 

İnşaat kalıbı imalatı 

Dış cephe kaplama ve yapı kimyasalları 

İnşaat ve dekorasyon 

Porselen üretimi. 
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Ramsa Turizm İnş. 

Safmak- Mak San. 

Sağlamlar Orman Ürünleri 

Sanicor Yapı Gereçleri Üret. 

Sedef Gemi End. 

Tanrıverdi Orman Ürünleri 

Tantaoğlu Uluslararası Taş. 

Tayga Orman Ürünleri San. 

Tar-Kar Madencilik 

Tel Metal Haddecilik San. 

Timka San.Müh. 

Uğur Hidrolik Mak.San. 

Uzunyol Ambalaj ve Kimya San. 

Uçorman iç ve Dış Ticaret 

Ünlüer Makine Sanayii 

Vitsan Gözetim Mümessillik 

Vizyon Antrepoculuk Otopark 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon 

Yeni Madeni Yağ ve Kim. Ür. 

Yetkin Pala Orman Ürünleri 

Yıldırım Metal Sanayii 

Kerestecilik 

Henkel'in temizlik ürünlerinin dolumu yapılıyor. 

Kerestecilik 

Duşakabin ve küvet imalatı. 

Liman 

Kereste depolama 

Benzin istasyonu 

Benzin istasyonu 

Kömür dağıtımı 

Metal kesim ve depolama 

Endüstriyel makina parçaları satışı 

Elektrikli ev aletleri üretimi 

Plaskap ambalaj sanayii 

Tomruk deposu 

Cam için nem alıcı yapıyor 

Laboratuvar 

Antrepo 

Kereste depolama 

Madeni yağ üretimi 

Kereste depolama 

Çinko tozu ve külçesi imalatı 

Yayınımı Olan İşletmeler 

TÜBÎTAK-MAM koordinatörlüğündeki proje ekibince tesislerde gerçekleştirilen 

proses inceleme çalışmaları sonucunda Tablo 21'de isimleri verilen 34 adet firmanın kirletme 

potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (TÜBÎTAK-MAM, 2005). 

Tablo 21. Kirletme potansiyeli yüksek olan işletmeler 

Akpolmer Akrilik Levha San. 

Alemdar Liman A.Ş. 

Arsan Yeni Çizgi Banyo ve Yap 

Kav Madencilik İç ve Dış Tic. 

Kutsan Teneke Ambalaj 

Marshal Boya ve Vernik San. 
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ASD.Madencilik Pet.Ur. 

Askarbon Mad.İnş.Nkl.San. 

Basf Türk Kimya San. 

Boyataş Boya Dağıtım 

Çolakoğlu Metalürji 

Diler Demirçelik End. 

Diversey Kimya San. 

Do w Türkiye Kimya San. 

Dyo Boya Fab. 

Ecomelt Alüminyum Geri Kaz. 

Elit Kimya San. 

Er Madencilik Nakliyat 

îzocam Tic.ve San. 

Kartal Teneke Kutu San. 

Mobel Kimya San. 

Nam Madencilik Ambalaj San. 

Marmara Metalürji A.Ş. 

Olmuksa. 

Polisan Kimya San 

Sentapol Sentetik ve Tabii Pol. 

Sev-Bal Maden 

Sev-Kan Tarım Ürünleri 

Solventaş Teknik Depolama 

Standart Alüminyum 

Total Oil 

Uğur Teneke Amb.ve Plastik 

Unilever Sanayi ve Ticaret 

Yılkarbon Yakıt Pazarlama 

TÜBİTAK-MAM koordinatörlüğündeki proje ekibi arafından hava kirliliğine neden 

olduğu tespit edilen işletmelerin faaliyet alanları, kullandıkları hammaddeler, ürettikleri 

ürünler ve yayınım noktaları her bir tesis için ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir (TÜBİTAK-

MAM, 2005). 

Akpolmer Akrilik Levha Sanayi: Akpolmer Akrilik Levha Sanayii işletmesi 

hammadde olarak metil-metakrilat kullanarak akrilik levha üretimi yapmaktadır. Proseste 

metil metakrilat bir solvent yardımı ile çözüldükten sonra kalıplara dökülerek levha üretimi 

yapılmaktadır. Üretimde hammadde olarak kullanılan metil-metakrilat kötü kokulu ve 

kanserojen bir maddedir. Bu nedenle üretim sırasında oluşan metil metakrilat ve çözücü 

buharlannın çalışma ortamından iyi bir havalandırma yardımı ile uzaklaştınlarak bir kaynakta 

toplanması ve ancak atık gazlardan arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerektiği projenin 1. 

aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Alemdar Liman A.Ş.: Alemdar Liman işletmesi dört gemi yanaşma iskelesi, iki tank 

terminali, açık depolama alanı ve depo binalarından oluşmaktadır. Sıvı veya katı ürünlere 

yükleme, boşaltma, ambalajlama konusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Sıvı ürünler 
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değişik çaplara sahip sekiz boru hattı yardımı ile gemilere yüklenmekte veya boşaltılmaktadır. 

İşletmede kapasiteleri 120 m3'ten 7300 m3,e kadar değişen kapasitelerde toplam 120 000 m3 

kapasiteli 84 sıvı depolama tankı bulunmaktadır. Bu tanklarda isimleri ve yıllık miktarları 

aşağıda verilen sıvı ürünler depolanmaktadır. Tankların tümünde nitrogen blanketing sistemi 

bulunduğu için organik madde yayınımı olmamaktadır. Liman tesisi için Atık Kabul Tesisi 

Lisansı bulunmaktadır. Alemdar Liman A.Ş. işletmesi tanklarında depolanan maddelerin 

yıllık miktarları Tablo 22'de verilmektedir. 

Tablo 22. Alemdar Liman A.Ş. işletmesi tanklarında depolanan maddelerin yıllık miktarları 

Depolanan Madde 

Gasoil 

Fuel oil 

Nebati yağ 

Alkol 

2-etil hekzanol 

Stiren monomer 

Hekzan 

Perkloretilen 

1PA 

Metilenglikol 

WP 

Bozyağı 

Metilmetakrilat 

Linpor-parafın 

Vinilasetat monomer 

LAP 

DOP 

n-butanol 

Donyağı 

Kostik 

Depolanan Miktar (t/yıl) 

120 000 

95 000 

100 000 

8 000 

3 400 

3 000 

1600 

350 

1 500 

3 700 

8 600 

9 000 

3 000 

2 000 

11000 

11000 

8 600 

720 

20 000 

15 000 
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Arsan Yeni Çizgi Banyo ve Yapı Gereçleri Otomotiv Saw.Tic.Ltd.Sti.: Arsan Yeni 

Çizgi Banyo ve Yapı Gereçleri Otomotiv San.Tic.Ltd.Ştı. tesislerinde muhtelif tipte banyo 

dolapları imalatı gerçekleştirilmektedir. Üretim sürecinde, ham MDF banyo dolabının ebat ve 

ölçülerine göre kesilmekte ve kesilen parçalar birleştirilmektedir. Gövde, taç ve kapaklar astar 

öncesi zımparalanmakta, zımpara yapılan parçalar bir ve ikinci kat astar boyaya gitmekte, 

kurumaya bırakılmakta ve astar sonrası zımpara yapılmaktadır. Daha sonra bir ve ikinci kat, 

son kat lake boyaya gitmekte, son kat boyadan sonra kurumaya bırakılmakta ve kuruyan 

gövde ve parçalar montaj lanarak mbalajlanmaktadır. Tesiste iki adet boyahane bulunmaktadır. 

Firma üretim programına göre yılda; 2 150 adet MDF banyo dolabı, 2 150 adet kontroplak ve 

MDF banyo dolabı, 1 000 adet MDF lam banyo dolabı, 100 adet kereste banyo dolabı 

üretilmektedir. Tesiste kullanılan boya ve çözücülerin miktarları Tablo 23'de verilmektedir. 

Ayrıca, proje ekibince iki adet boyahane bacasında organik madde ölçümleri gerçekleştirilmiş 

ve sonuçlar Tablo 24'de verilmiştir. 

Tablo 23. Arsan Yeni Çizgi Banyo ve Yapı Gereçleri Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. tesislerinde 

kullanılan boya ve çözücü maddelerin yıllık miktarları. 

Kullanılan Madde 

Son kat boya 

Astar boya 

Kullanım Miktarı(kg/yıl) 

8 100 

8 100 

Tablo 24. Arsan Yeni Çizgi Banyo ve Yapı Gereçleri Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. tesis 

boyahane bacalarındaki organik madde derişimleri 

Ölçülen Madde 

Isohekzan 

Heptan 

Metilsiklopentan 

Benzen 

Toluen 

Etilbenzen 

1 No'lu baca 

1,2,3-Trimetübenzen 

Derişim(ppm) 

8 

2 

1 

3 

23 

23 

7 
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Metilmerkaptan 

Metilklorür 

Diklormetan 

2 No'lu baca 

Isohekzan 

Benzen 

Toluen 

Ksilen 

Etilbenzen 

Propanol 

Metileter 

Metilmerkaptan 

82 

28 

53 

4 

2 

2 

11 

23 

4 

1 

29 

ASD Madencilik Petrol Ürünleri: ASD Madencilik Petrol Ürünleri bir kömür 

depolama ve dağıtım tesisidir. Tesiste kömür depolaması ve dağıtımı işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Kömürler açık havada depolandığı için özellikle yükleme ve boşaltma 

sırasında rüzgardan etkilenmekte ve toz yayınımına neden olmaktadır. İşletmeden yayınım 

olarak kömür tozu çıkmaktadır. 

As Karbon Madencilik, İnşaat ve Nakliye Sanayi: As Karbon Madencilik, İnşaat ve 

Nakliye Sanayii bir kömür depolama ve dağıtım tesisidir. Tesiste kömür depolaması ve 

dağıtımı işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kömürler açık havada depolandığı için özellikle 

yükleme ve boşaltma sırasında rüzgardan etkilenmekte ve toz yayınımına neden olmaktadır. 

İşletmeden yayınım olarak kömür tozu çıkmaktadır. 

Basf Tflrk Kimya Sanayi: Tesiste Polimer dispersiyon ünitesi, Polimer ünitesi, 

Yardımcı maddeler ünitesi, Pigment boyalar ünitesi, Toz ürünler ünitesi, Sülfoklorlama 

ünitesi, Boyarplast ünitesi, Pevicoat ünitesi olmak üzere toplam dokuz adet birimde üretim 

yapılmaktadır. Tesiste çok sayıda hammadde kullanılmakta olup, kullanılan hammaddelerin 

ve üretilen ürünlerin listesi Tablo 25 ve Tablo 26'de verilmektedir. 
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Tablo 25. Basf Türk Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.'nde kullanılan hammaddeler. 

Akrilonitril 

Dietilenglikol 

Etilpropionat 

Asetaldehit 

Dioksan 

Kumol 

Aseton 

Etanol 

Butilakrilat 

Etilakrilat 

Butilpropinat 

Etilbenzen 

Tablo 26 . Basf Türk Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.'nde üretilen ürünler. 

Dispersiyonlar Polimerler Yardımcılar I Yardımcılar II Kolorantlar I 

Kolorantlar II Tozlar Sulfoklorlar Pevicoat 

Boyatas Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.: Tesiste, su ve solvent bazlı boya, boya tineri 

ve sentetik tiner üretimi yapılmaktadır. Boya üretimi, kullanılan çözücünün su veya solvent 

olmasına bağlı olarak iki değişik şekilde yapılmaktadır. Su bazlı boya üretiminde, boya 

hammaddeleri belirli bir sıra ile imalat kazanına eklenerek homojen bir karışım elde 

edilinceye kadar karıştırılmaktadır. Solvent bazlı boya üretiminde ise, önce bağlayıcı reçine 

ve pigmentlerden oluşan bir pasta hazırlanıp hazırlanan pasta silindirlerde ezilerek 

öğütüldükten soma miksere alınmaktadır. Mikserde pasta üzerine diğer kimyasal maddeler 

katılıp homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmaktadır. 

Boya üretimi açık mikserlerde (11 adet) gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle gerek 

doldurma-boşaltma süresince ve gerekse işlem sırasında yüksek miktarda çözücü buharı 

oluşmaktadır. Oluşan çözücü buharları bir havalandırma sistemi vasıtası ile arıtılmadan 

doğrudan atmosfere atılmaktadır. Bu nedenle tesisten önemli miktarda organik madde 

yayınımının gerçekleştiği proje ekibince tespit edilmiştir. Ayrıca, boyalann veya tinerlerin 

ambalajlanması sırasında da önemli oranda çözücü buharlaşması olmaktadır. 

Tesiste bulunan 2 adet toluen (22 t), 1 adet vvhitespirit (22 t), 1 adet ksilen (13 t) ve 1 

adet vvhitespirit (13 t) tankının nefesliklerinin atmosfere açık olması nedeniyle buradan 

çözücü buharlaşması olmaktadır. Üretimde kapaklı mikserler kullanılarak çözücülerin yüksek 

miktarda buharlaşmasının önüne geçilebileceği, ambalajlama işlemlerinin de çözücü 

buharlaşmasına izin vermeyen otomatik makinelerle yapılmasının organik madde yayınımını 

önemli ölçüde azaltacağı, tesiste, üretimden veya ortam havalandırmasından kaynaklanan 

gazların atmosfere verilmeden önce arıtılarak içerdiği organik madde buharlarının 
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giderilmesinin gerektiği, 15.03.2006 tarihinde proje ekibince yapılan incelemelerde gaz ve toz 

sisteminin yapıldığı ancak gaz antma ünitesinin yapılmadığı projenin 1. aşama raporunda 

belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Tablo 27'de Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayii A.Ş.'nde kullanılan hammaddeler ve 

miktarlan, Tablo 28'de üretilen ürünler ve miktarlan, Tablo 29'da ise depolama tanklarından 

kaynaklanan organik madde yayınımlan verilmektedir. 

Tablo 27. Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayii A.Ş.'nde kullanılan hammaddeler ve miktarlan 

Hammadde 

Miktarı 

White sprite 

Toluol 

Asetat 

Butanol 

Silikon fluid 

Alkid reçine 

Xylol 

Alkolller 

Sanayi alkolü 

Aromatik solventler 

Hekzan, heptan 

Esterler 

Keton 

Kullanım Miktarı 

(kg/yü) 
1 058 000 

700 000 

3 885 

800 000 

80 000 

2 674 000 

315 000 

275 000 

83 000 

6 000 

173 000 

441 000 

352 000 

Karboksi metil selüloz 200 000 

Metil selüloz, hidroksi etil 

selüloz, metil hidroksi 

Propil selüloz 

Organik pigmentler 

Polietilen mumu 

Plastifıyanlar 

Katkılar 

200 000 

361 000 

5 000 

207 000 

493 000 

Hammadde Kullanım 

(kg/yıl) 
Melamin 

Sentetik vernikler 

Sikatifler 

Skatifler 

Tansiyoaktif maddeler 

Solvent nafta 

Titandioksit 

Alüminyum bronz ve pasta 

Bronz pasta 

Siyah pigment 

Çinko stereat 

Dolgu maddeleri 

Glikoik eterler 

inorganik pigmentler 

Nitro selüloz 

Karbon black 

Diğer solventler 

Diğer sentetik vernikler 

8 000 

214 000 

7 000 

86 000 

37 100 000 

114 000 

2 920 000 

30 000 

800 000 

114 000 

10 000 

1 229 000 

254 000 

475 000 

499 000 

87 000 

3 000 

276 000 
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Tablo 28. Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.'nde üretilen ürünler ve miktarları 

Ürün 

Sanayi boyaları 

Selülozik boyalar 

İnşaat boyaları 

Plastik emülsiyon boyalar 

Alüminyum ve efekt boyalar 

Alüminyum esaslı efekt boyalar 

Sanayi boyası tinerleri 

Sentetik tiner 

Selülozik vernik 

Sentetik ahşap koruyucu vernik 

Üretim Miktarı(kg/yıl) 

1 380 000 

1 980 000 

4 281000 

6 675 000 

40 000 

40 000 

275 000 

300 000 

960 000 

720 000 

Tablo 29. Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayii A.Ş.'nde depolama tanklarından 

kaynaklanan organik madde yayınımları 

Kaynak 

Toluen 

White spirit 

Ksilen 

Kütlesel Debi(kg/yıl) 

970 

485 

464 

Çolakoğlu Metalürji A.S.: Çolakoğlu Metalürji A.Ş. demir-çelik tesisi ve enerji 

santralı olmak üzere iki ayrı işletmeden oluşmaktadır. 

Çolakoğlu Metalürji A.Ş. Demir-Çelik Tesisi: Demir-çelik tesisinde hurda demir 

ergitilerek çeşitli ebatlarda çelik üretimi gerçekleştirilmektedir. Hurda demirler elektrikli ark 

ocaklarmda ergitilerek potalara dökülmekte ve çeşitli ebatlarda çelik ürünleri elde 

edilmektedir. Tesis bacalarında filtre sistemleri bulunması nedeni ile bacadan toz yayınımının 

düşük olduğu belirtilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2005). Ancak, gaz emiş sistemi yetersiz 

kaldığından hurda demirin ark ocaklarma beslenmesi sırasında yoğun bir gaz ve toz çıkışı 

olmaktadır. Oluşan gaz ve toz bulutu tesisin çatısından kontrolsuz olarak atmosfere 

salınmaktadır. Hurda metal işlenmesi sırasında metallerin üzerine yapışmış bulunan yağ, 

boya, metal tozlan vb. gibi kirlilikler nedeni ile oluşan atık gazlar, yüksek oranda ağır metal, 
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hidrokarbonlar, PAH ve dioksin fiıran bileşikleri içermektedirler. Tablo 30 depolama 

tanklarından kaynaklanan organik madde yayınımlarını vermektedir. 

Tablo 30. Çolakoğlu Metalürji A.Ş. Demir-Çelik Tesisi baca gazı analiz sonuçlan 

Kirletici 

CO 

NOx 

S02 

02 (%) 

Toz 

Derışim(mg/Nm3) 

84 

72 

4 

19 

76 

Çolakoğlu Metalürji A.Ş. Enerji Üretim Tesisi: Tesiste kömür yakılarak elektril 

enerjisi üretilmektedir. Yılda 600 000 ton kömür yakılması planlanmıştır. Kömürler akışkan 

yataklı yakma sisteminde kireç taşı ile birlikte yakılmaktadır. Çıkan sıcak yanma gazlannm 

ısısı kullanılarak elektrik üretimi amacı ile buhar elde edilmektedir. Buhar üretimini takiben 

gazlar bir elektro filtreden geçirilerek küller tutulmaktadır. Elektrostatik filtrelerde tutulan 

küller çimento hammaddesi olarak çimento tesislerine gönderilmektedir. Tesis birbiri ile aynı 

özelliklere sahip iki yakma sisteminden oluşmaktadır. Her yakma sisteminin 3.2 m çapında 

kendi ayn bacası bulunmaktadır. Bu bacalar 22 m çapındaki beton bir baca içerisine 

yerleştirilmişlerdir. Tesiste yakma sistemi olarak akışkan yatak teknolojisi kullanılması 

nedeniyle kirletici madde yayınımları çok düşük düzeyde gerçekleşmektedir. TÜBİTAK -

MAM tarafından Çolakoğlu Metalürji A.Ş. Enerji Santralinde gerçekleştirilen baca gazı analiz 

sonuçlan Tablo 31 'de verilmektedir. 

Tablo 31. Çolakoğlu Metalürji A.Ş. Enerji Santralı baca gazı analiz sonuçlan 

Kirletici 

Hız (m/s) 

Sıcaklık (°C) 

o 2 (%) 
CO 

NOx 

S02 

Toz 

Derişim(mg/Nm3) 
8.56 

172 

5.7 

149 

114 

161 

10.2 
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Diler Demir Çelik Endüstrisi Ticaret A.S.: Tesiste hurda demir kullanılarak kütük 
demir ve nervürlü yuvarlak betonarme çelik çubuk üretimi yapılmaktadır. Tesis temel olarak; 
elektrik ark ocağı, pota ocağı, sürekli döküm ünitesi, haddehane, tav fırın, hadde tezgahları ve 
makaslar, soğutma platformu ve paketleme ünitelerinden oluşmaktadır. Tesise kamyon ile 
gelen hurdalar hurdalık sahasına boşaltılmakta, hurdalık holünde bulunan hurdalık vinci, 
hurdaları transfer arabası üzerinde bulunan sepetlere doldurmakta, şarj holünde bulunan şarj 
vinci hurda sepetlerini ark ocağmın üzerine getirmekte ve hurdaları ark ocağına 
boşaltmaktadır. 

Ark ocağının içine dolan hurdalar üç adet elektrot yardımıyla eritilmektedir. Hurda 
eriyip 1600°C'ye kadar ısınması sağlandıktan sonra potaya dökülür. Pota, pota ocağına 
gitmekte, alaşım ayarlama, gaz verme gibi işlemlerden sonra pota ocağından dolu potayı 
döküm vinci alarak, sürekli döküm makinesinin üzerindeki platforma oturtmaktadır. Ark ve 
pota ocaklarında toz emme sistemine bağlı borular bulunmaktadır. Bu borular oluşan yayınımı 
4 adet fan vasıtasıyla çekmektedir. Gazlar siklondan geçirildikten sonra bacadan atılmaktadır. 
Diler Demir-Çelik Endüstrisi A.Ş.'nde kullanılan hammaddeler ve miktarları Tablo 32'de 
verilmektedir. 

Tablo 32. Diler Demir-Çelik Endüstrisi A.Ş.'nde kullanılan hammaddeler ve miktarları 
Hammadde 

Hurda demir 

Kireç 

Ferrosilis 

Ferromangan 

Karbon 

Kullanım Miktarı(t/yıl) 

1 350 000 

60 000 

1500 

5 000 

3 600 

Sıvı çelik potadan sürekli döküm makinesine giderek sürekli döküm makinesinde 
süratle soğutulan kalıplarda çelik istenilen formda katılaştınlmaktadır. Katılaşan çelik istenen 
boyutlarda kesilerek çeşitli ürünler elde edilmektedir. Çelik kütükler haddehaneye giderek 
haddenin çalışma temposuna göre tav fırınına ya direk şarj edilmekte veya fırının şarj 
kapasitesi düşmüş ise soğutma ızgarasına veya bekletme fırınlarına gönderilmektedir. 
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Gerekli tav sıcaklığına ulaşan kütükler röleler vasıtasıyla hazırlama grubuna (I.grup) 

gelerek altlı üstlü merdaneler arasında haddelenmektedir. Hadde grubundan çıkan 

haddelenmiş demir makasla kesilerek 11. gruba gitmektedir. II. gruptan III. Gruba giren 

haddelenmiş demir, finiş merdaneleri arasında istenilen ebatlarda taşıyıcı röle üzerinden 

çıkmaktadır. İstenilen ebatlardaki inşaat demiri 24 m boyutlarında kesilerek soğutma 

ızgarasına alınmaktadır. Soğutulmuş inşaat demirleri ızgaradan bir röleye alınırak ve 12 m 

boyutunda kesilmekte ve firkete makinası ile firkete yapılarak bir araya bağlanmaktadır. 

Bağlanmış demirler mamul sahasındaki vinç ile alınarak istif edilmektedir. 

Tesiste toz tutucu filtreler bulunmakta ve atık gazlardan tozu gidermektedir. Ancak, 

hurda demirin ergitme ocaklarına beslenmesi sırasında oluşan gaz ve toz yayınımları 

ortamdan yeterince verimli olarak uzaklaştınlamadığı için baca haricinde başta çatı olmak 

üzere tesisin atmosfere açık noktalanndan dışarıya sızmaktadır. Tesis çatısında gaz sızıntısı 

nedeniyle kirlilik oluşmaktadır. Hurda metal işlenmesi sırasında metallerin üzerine yapışmış 

bulunan yağ, boya, metal tozlan vb gibi kirlilikler nedeni ile oluşan atık gazlar, yüksek oranda 

ağır metal, hidrokarbonlar, PAH ve dioksin-furan bileşikleri içermektedirler. TÜBİTAK-

MAM tarafından tesis temiz gaz bacasında gerçekleştirilen ölçümler sonrasında belirlenen 

kirletici yayınım derişimleri Tablo 33'de verilmektedir. 

Tablo 33. Diler Demir-Çelik Endüstrisi A.Ş. temiz gaz bacası gaz analiz sonuçları 

Kirletici 

Hız (m/s) 

Sıcaklık (°C) 

0 2 (%) 

co 
NOx 

S02 

Toz 

Derişim(mg/Nm3) 

12 

102 

17.5 

1480 

78 

5 

4.2 

Diversev Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.: Tesiste; toz ve sıvı deterjan üretimi ve 

dolumu yapılmaktadır. Sıvı ve toz deterjanların komponentleri hazır halde gelip bunkerlerde 

depo edilmektedir. Komponentlerden bu bunkerlerden formülasyona uygun miktarlarda 

alınarak kanştınlmakta, sanayi boyutundaki ambalajlara doldurulup satışa sunulmaktadır. Toz 
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deterjan için kurulu kapasite £00 ton/yıl ve sıvı deterjan için 20000 ton/yıl'dır. En son yıl 

itibariyle fiili kapasite toz deterjan için 6000 ton/yıl ve sıvı deterjan için 18000 ton/yıl'dır. 

Tesiste kullanılan hammadde cinsleri ve miktarları Tablo 34'de verilmektedir. 

Tablo 34. Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde kullanılan hammadde türleri ve 

miktarları 

Hammade 

Kostik 

Nitrik Asit 

KOH 

Trilom B40 

STPP 

LABSA 

TEXAPON 

Kullanım Miktarı(t/\ il) 

1585 

379 

245 

225 

264 

277 

303 

Toz deterjan dolum ünitesi: Bunkerlerden tartılarak alınan toz deterjan hammaddeleri 

mikserde karıştırıldıktan sonra ambalaj lanmaktadır. Gerek mikserde gerekse dolum sırasında 

oluşan toz fanla çekilip torbalı filtrede tutulmaktadır. Filtrede toplanan toz tekrar üretime 

verilmektedir. 

Sıvı deterjan dolum ünitesi: Tanklarda depo edilen deterjan komponentleri, muhtelif 

hacimdeki kanştıncılı reaktörlerde formülasyonuna uygun karıştırılmaktadır. Reaktörlerde 

buharlaşan komponentler nefeslik kanalları ile çekilip fanla atmosfere atılmaktadır. Tesiste 

klorlu likit üretiminde hammadde olarak kullanılan hipoklorik asit, potasyum hidroksit, kostik 

çözeltisi ve su belirli oranlarda 5 ton Tuk reaktörde karıştırılmaktadır. 

Dow Türkiye Kimya San. Tic. Ltd. Sti.: Firma, inşaat sektörü için köpük ısı yalıtım 

levhaları üreten STYROFOAM ve poliol formülasyonlan üreten POLİÜRETAN tesisi olmak 

üzere iki tesisten oluşmaktadır. Firma'da yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. 

Styrofoam Tesisi: Tesiste üretim süreci bir plastik ekstrüzyon işleminin ardından 

çıkan ürünlerin kesilerek biçim verilmesi temeline dayanmaktadır. Üretimde katı ve sıvı 
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hammaddeler kullanılmaktadır. Katı hammaddeler polistren ve geri kazanılmış polimer ile 

diğer katkı maddeleridir. Bunlar silolardan Extruder'e beslenerek, karıştırılarak ağdalı eriyik 

elde edilmektedir. Bu ağdalı madde HCFC-142b, HCFC-22, C02 ile birlikte karıştırıcıya 

ölçülerek basılmakta ve karıştırıcıda elde edilen pelte soğutularak kalıba akıtılmaktadır. Bu 

pelte kalıpta genleşerek köpük haline gelmektedir. Sistemin buraya kadar olan bölümü sürekli 

ve kapalı olarak çalışmaktadır. Kalıptan uzun levha halinde çıkan köpük, götürücülerle 

bitirme makinalarına taşınarak kesilerek son hali verilmektedir. 

Poliüretan Sistemleri Tesisi: Poliüretan Sistemleri Tesisi'nde ise poliol 

formülasyonları üretilmektedir. Üretim süreci, tamamı yurt dışından ithal edilen 

hammaddelerin karıştırılması temeline dayanmaktadır. Tesislerin her ikisinde de 

gerçekleştirilen işlemler çözme, kanştırma vb gibi fiziksel işlemler olup kimyasal bir işlemler 

gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle tesisten yanma gazları dışında (doğal gaz kullanıldığı 

için çok düşük) kayda değer bir yayınım çıkmadığı TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan 

çalışma sonucunda tespit edilmiştir. 

Dyo Fabrikaları San. Tic. A.Ş.: Gebze Boya Üretim Müdürlüğü bünyesinde üç 

imalat ünitesi yer almaktadır. Bunlar; sentetik imalat ünitesi, emülsiye imalat ünitesi, dış 

cephe kaplamaları, sentetik ve emülsiye tip macun imalat ünitesidir. 

Sentetik imalat ünitesinde; alkid esaslı duvar, ahşap ve metal yüzeylere uygulanan 

astar, antipas, son kat parlak ve yan mat boyalar ile özel amaçlı deniz boyaları, pinotexler ve 

vernikler üretilmektedir. Emülsiye imalat ünitesinde; PVA, akrilik yada akrilik kopolimer 

esaslı su ile inceltilebilen, dış ve iç cephe duvar boyaları ve astarları üretilmektedir. Dış cephe 

imalat ünitesinde ise; akrilik yada akrilik kopolimer esaslı, uygulandığında özel desen 

verebilen dekoratif dış cephe kaplamalan, sentetik ve emülsiyon esaslı dış ve iç cephe 

macunlan, texture desenli pliolite esaslı ürünler ve problem çözücü ürünler olarak pazara 

sunulan Dr. DYO serisi ürünler imal edilmektedir. 

Ünite temel olarak bulk imalat yapmak üzere tasarlanmış, yüksek imalat kapasitesine 

sahip bir birimdir (Yaklaşık 75,000 ton/yıl ekipman kapasitesi). Ağırlıklı imalat 4,5,8 ve 10 

m3 Kik tanklarda 3-10 ton'luk batch boyutunda yapılmakta, müşteri ihtiyaçlan paralelinde 

oluşan batch altı talepler ise 500 İt. hacimli hareketli imalat kazanlarında renk pınan baz 

sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 
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Dolum bölümünde sentetik ve emülsiye ürünler için tariflenmiş beş adet küçük 

ambalaj (çeyrek, yarım, kiloluk ve galon) ve 3 adet bidon ambalaj olmak üzere sekiz adet 

otomatik dolum hattı mevcuttur. Bu hatların her birinde otomatik kutu besleme (depaletizer, 

denester ve flat table), volumetrik yada gravimetrik esasta dolum yapabilen otomatik dolum 

makinası, paket yapabilecek ürünler için otomatik shrink paketleme makinası ve ürünü pakete 

istifleyen paletizer bulunmaktadır. Paletizer'de hazırlanan paleti sevk bandına otomatik olarak 

yükleyen bir robotla dolum otomasyonu tamamlanmaktadır. Otomatik hatlar dışında batch altı 

dolumlar için manuel sistemler, macun tipi ürünler ve dış cephe kaplamaları için özel yarı 

otomatik dolum sistemleri mevcuttur. Tablo 35'de tesisten yayımlanan organik kirleticilerin 

cins ve miktarları verilmektedir. 

Tablo 35. Tesisten yayımlanan organik kirleticilerin cins ve miktarları 

Kirletici 

BB03 Emülsiyon Ortam 

Dimetilketon 

Vinilasetat 

Toluen 

Derişim(mg/Nm3) 

Aspiratörü Çıkış Bacası 

3.49 

4.43 

3.33 

Kütlesel Debi(kg/h) 

0.039 

0.049 

0.037 

BB04 Reaktör 01 Fizyon (Atmosfere açık rahatlatma bacası) Bacası 

Benzen 

Etilbenzen 

Ksilen 

BBOS Reaktör 02 Fizyon 

Benzen 

Hekzan 

Etilbenzen 

Ksilen 

Heptan-4-azido 

43 

37.4 

23 

0.006 

0.005 

0.003 

t (Atmosfere açık rahatlatma bacası) Bacası 

14.4 

49.3 

11.7 

28.09 

5.8 

0.002 

0.007 

0.002 

0.004 

0.001 

UB01 H.I.S. A06 Hava Isıtma Santrali Solvent Emiş Aspiratörleri Çıkış Bacası 

Dimetilketon 

Benzen 

3,3-Dimetil hekzan 

Toluen 

Ksilen 

0.04 

0.156 

0.32 

17.4 

115.35 

0.001 

0.005 

0.010 

0.574 

3.808 
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UB02 H.I.S. A07 Hava Isıtma Santrali Solvent Emiş Aspiratörleri Çıkış Bacası 

Dimetil keton 

Benzen 

3,3-dimetil hekzan 

Toluen 

Ksilen 

0.028 

0.95 

0.78 

22.9 

144.03 

UB03 Sulu Toz Aspiratör Çıkış Bacası 

Toz 

BB09 Alkid inceltme katı 

Benzen 

Ksilen 

16.7 

aspiratör Bacası 

0.16 

58.4 

BB10 Reaktör ve ilave Katı Aspiratör Bacası 

Benzen 

Ksilen 

Monoglikolftalat 

1.2 

7.6 

2.7 

BBI6 Tiner Tutkal Dolum Aspiratör Bacası 

Butil asetat 

Butilcarbitolasetat 

Benzen 

Toluen 

Ksilen 

0.55 

1.63 

10.6 

26.26 

33.41 

0.001 

0.003 

0.021 

0.614 

3.847 

0.144 

0.001 

0.969 

0.01 

0.063 

0.023 

0.001 

0.003 

0.017 

0.043 

0.054 

Proje ekibince tesis verileri irdelendiğinde; tesis bacalarından atmosfere yayımlanan 

kirletici kütlesel debisinin toplam 10.223 kg/h olduğu, bu kirleticilerin tamamının III. sınıf 

organik kirletici olduğu varsayılsa dahi kütlesel debi smır değeri olan 6 kg/h'ten yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, tesisten atmosfere salınan gazların arıtılarak organik 

kirleticilerin derişimlerinin düşürülmesinin gerektiği, tanktan kimyasal alınması ve tankerlere 

kimyasal yüklenmesi sırasında yoğun bir koku oluşmakta olup emisyon azaltıcı tedbirlerin 

alınması gerektiği belirtilmiştir. 
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Ecomelt Alüminyum Geri Kazanım Üretim ve Pazarlama A.Ş.: Tesiste hurda ve 

külçe alüminyum ergitilerek T bar ve silindirik billet üretilmektedir. Tesis; idari bina, üretim 

bölümü, hammadde ve ürün stok sahası olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Tesiste hammadde olarak alüminyum folyo hurdası, alüminyum levha hurdası, 

alüminyum profil hurdası, alüminyum oto parçası, alüminyum meşrubat kutusu hurdası ve 

alüminyum külçe kullanılmaktadır. Yaklaşık 1.13 kg hurda alüminyumdan 1 kg alüminyum 

ürün elde edilmektedir. Yakma tesislerinde döner fırında doğal gaz ve saf oksijen, diğer 

ergitme ve tutma fırınlarında doğal gaz kullanılmaktadır. 

A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı bantta üretim kapasitesi bulunan tesiste hammadde 

temini güçlükleri nedeni ile A ve C bantları çalışmamaktadır. Tesisin kurulu kapasitesi yıllık 

42 000 t'dur. İşletmeye alman hurda toz, toprak kirliliği ve diğer metallerden ayırmak için 

UBC prosesinden geçirilmektedir. Hurda içinde bulunan toz, toprak vb kirlilikler mekanik 

eleme işlemi ile ve pnömatik ayırıcı ile ayrılmaktadır. Proseste kırıcı, taşıyıcı, eleme ve 

ayırma proseslerinden gelen tozlar davlumbaz yardımı ile toplanarak jet-pulse torbalı 

filtrelerden geçirimekte toz ve diğer atıklardan arındırılmış hurda preslenerek ergitmeye hazır 

hale getirilmektedir, işletmeye gelen kutu hurdalar UBC prosesinden geçtikten sonra 

üzerindeki lak ve boyaların yakılması için döner fırında oksiburner ile yakılmaktadır. Her iki 

döner fırından kaynaklanan baca ve proses gazlan davlumbazla alınarak önce kuru kireç 

püskürtülmekte daha sonra jet-pulse torbalı filtreden geçirilerek atmosfere salınmaktadır. 

işletmede yakma ve mekanik olarak temizlenip preslenen hurda alüminyum, 

ergitilmek üzere dört fınndan birine gönderilmektedir. Ergitme ve tutma fırınlarında ısı 

transferi özel proseslerle gerçekleştirilerek yanma gazları ayrı bir bacadan atılmaktadır. Her 

bir hattın ergitme ve tutma hatlarındaki gazları birleştirilerek tek bir bacadan dışarı 

atılmaktadır. İşletmede dört hat olmasına rağmen A,C hatlannda iki B hattında bir olmak 

üzere toplam üç bacadan yanma gazlan atmosfere salınmaktadır. Tesis bacalarından 

atmosfere salman kirleticilerin cins ve miktarlan Tablo 36'da verilmiştir. Tesiste örnek teşkil 

edebilecek bir atık gaz toplama ve temizleme sistemi olduğundan dolayı herhangi bir önlem 

alınmasına gerek olmadığı belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 
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Tablo 36. Ecomelt Alüminyum Geri Kazanım Üretim ve Pazarlama A.Ş. tesisinden 

yayımlanan kirleticilerin cins ve miktarları 

Kirletici 

Filtre bacası 

Toz 

Döner fırın bacası 

S02 

CO 

NOx 

Toz 

Formaldehit 

HC1 

HF 

Ergitme ve tutma fırını 

S02 

CO 

NOx 

Toz 

Formaldehit 

HC1 

HF 

Derişim(mg/Nm3) 

bacası 

3.4 

52.8 

271.0 

132.0 

8.9 

0.1 

1.3 

0.2 

0 

38 

284 

8.5 

-

2.2 

0.25 

Kütlesel Debi(kg/h) 

0.091 

3.749 

19.24 

9.37 

0.63 

0.07 

0.09 

0.01 

0 

0.16 

1.19 

0.04 

-

0.09 

0.01 

Elit Kimya Sanayii A.S.: Elit Kimya Sanayii A.Ş. tesisinde sıcak su ve buhar yardımı 

ile açık havada tankerler yıkanmaktadır. Yıkama sırasında buharlaşan organik maddeler 

doğrudan atmosfere salınmaktadır. Yıkama işlemlerinin kapalı ortamda yapılmasımn, oluşan 

buharlann iyi bir havalandırma tertibatı ile ortamdan uzaklaştırılmasının ve havalandırma 

sistemi ile toplanan gazların arıtılarak organik maddeler giderildikten sonra atmosfere 

salınmasının gerektiği TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan çalışmada belirtilmektedir 

(TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 7 1 -

Er Madencilik Nakliyat: Er Madencilik Nakliyat bir kömür depolama ve dağıtım 

tesisidir. Tesiste kömür depolaması ve dağıtımı işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kömürler 

açık havada depolandığı için özellikle yükleme ve boşaltma sırasında rüzgardan etkilenmekte 

ve toz yayınımına neden olmaktadır. Depolamanın kapalı bir mekanda yapılmasının ve 

ortamın iyi havalandırılmasının, havalandırma kanallarının bir bacada toplanarak ortamdan 

çekilen havamn içerdiği tozlardan sulu siklonlarda yıkanarak arındırıldıktan sonra atmosfere 

verilmesinin gerektiği projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK.-MAM, 2005). 

tzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.; İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde taş yünü levha, 

taş yünü rulo, izopor levha, ekstrude levha ve izopor kalıp üretimi yapılmaktadır. 

Taş yünü üretimi: Taş yünü, bazalt camından elde edilen bir mineral olup ergitme-

olgunlaştırma-şartlandırma, elyaflama ve pişirme olmak üzere üç aşamada elde edilmektedir. 

Ergitme-olgunlaştırma-şartlandırma safhasında bazalt, otomatik besleyiciler vasıtası ile cam 

fırınlarına beslenmekte, fırının ergitme bölümünde 1200-1250°C'de ergiliİmektedir. Oluşan 

cam, fırının olgunlaştırma bölümünde hava kabarcıklarından arındırılarak homojen hale 

getirilerek fırından 1450°C civannda çıkan olgunlaştınlmış cam, elyaflama şartlarına uygun 

hale gelebilmesi için forehearth cam besleyicide 1380°C'de muhafaza edilecek şekilde 

ısıtılmaktadır. 

Elyaflama safhasında cam önce platin memeye alınarak buradan, elyaf makinasındaki 

3 bar'lık hava ile elyaf haline dönüştürülmektedir. Oluşan elyaf üzerine, püskürtme memeleri 

vasıtasıyla fenolformalin bazlı bağlayıcı ve proses yağı verilmekte, elyaflar, toplama masası 

emme havası yardımı ile çelik bant üzerine toplanmaktadır. Tesiste yılda; 25 000 t taş yünü, 

125 0001 foamboard, 2 700 t izopor üretilmektedir. 

Kullanılan hammaddeler: 7 800 t bazalt, 1440 t polistiren, 15.6 t amonyum sülfat, 9.6 

t amonyak, 0.36 t aminosilan, 48 t madeni yağ, 60 t üre, 204 t fenol, 372 t formaldehit, 7.2 t 

sodyum hidroksit. Toplama masasından gelen bakalitli taş yünü şilte, polimerizasyon fırınında 

250°C civarındaki sıcak hava ile temas ettirilerek, bakalitin polimerizasyonu sağlanmaktadır. 

Pişen mamul, şilte ise, taşıyıcı rabitz teline dikilip kenarları kesildikten sonra giyotin ile 

istenen boylarda, levha mamuller ise, kenarları kesilip, gerekiyorsa kaplama malzemesi ile 

kaplandıktan sonra istenilen boyutlarda kesilmektedir. 
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Foamboard üretimi: Plastik esaslı bir izolasyon malzemesi olan foamboard, bina ve 

inşaatların ısı izolasyonu işlerinde kullanılmaktadır. Foamboard, ergitme-ektrüzyon ve 

şekillendirme olmak üzere iki aşamada üretilmektedir. Hammaddelerin karıştırılması ile 

hazırlanan hammadde hamuru, gövdesi elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan ektrüzyon makinasında 

ergitilerek vidalarla kalıp ağzına getirilerek buradan ekstrüzyonla dışarı atılmaktadır. Kalıptan 

basınç altında çıkan malzeme vakum ortamına girdiğinden içerisinde bulunan şişirici gaz 

plastiği şişirirken merdaneler de şekil vermektedir. 

İzopor üretimi: îzopor üretimi, 1.şişirme, dinlendirme, 2.şişirme, presleme ve 

şekillendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

• 1. şişirme: Levha ve kalıp için kullanılacak madde, istenen yoğunluğa kadar buhar ile 

şişirilmekte ve hava ile kurutulmaktadır. 

• Dinlendirme: Şişirilen hammadde, yoğunluğuna göre minimum 6 saat süre ile 

havalandırmalı bez silolarda dinlendirilmektedir. 

• Presleme: Levha ve kalıp izopor hammaddeleri buhar basıncı altında preslenerek 

istenen şekli almaktadır. 

• Şekillendirme: Preslenmiş levha izopor, bloklar halinde alınıp, elektrik akımlı teller 

yardımı ile istenen boyutta kesilmektedir. 

Tablo 37'de kirleticilerin cins ve miktarları verilmektedir. 

Tablo 37. İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. tesisinden yayımlanan kirleticilerin cins ve 

miktarları 

Kirletici 

CO 

NOx 

S02 

HC1 

HF 

Metan 

Derişim(mg/Nm3) 

Fırın bacası 

8 

485 

-

0.34 

-

0.73 
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Formaldehit 

CO 

NOx 

S02 

HC1 

HF 

Metan 

Formaldehit 

CO 

NOx 

S02 

HC1 

HF 

Metan 

Formaldehit 

1.86 

1 No 'tu proses bacası 

101 

-

-
0.58 

0.12 

82 

0.29 

2 No 'lu proses bacası 

95 

-

-
0.13 

0.15 

77 

0.17 

Kartal Teneke Kutu Sanayii A.S.: Kartal Teneke Kutu Sanayii A.Ş.'nde çeşitli boy 

ve ebatlarda teneke kutu imalatı yapılmaktadır. Tesis bacalanndan yayımlanan kirleticilerin 

cins ve miktarları Tablo 38'de verilmektedir. 

Tablo 38. Kartal Teneke Kutu Sanayii A.Ş. tesisinden yayımlanan kirleticilerin cins ve 
miktarları 

Kirletici Derişim(mg/Nm3) 

Yan dikiş taklama ünitesi emiş ağzı bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 155 

Yan dikiş lak kurutma hattı davlumbaz bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 32.5 

Kulp kapağı taklama işlemi filtre bacası 

Kütlesel Debi(kg/h) 

0.1081 

0.0194 
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Butanol eşdeğeri çözücü 251 

Aerosol kutusu yan dikiş lak kurutma hattı davlumbaz bacas 

Butanol eşdeğeri çözücü 171 

/ no 'lu eski matbaa makinası davlumbaz bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 25.1 

1 no 'lu eski matbaa makinası fırın bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 121 

1 no'lu eski matbaa makinası fırın 2. bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 178 

2 no 'lu eski matbaa makinası davlumbaz bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 62.6 

2 no'lu eski matbaa makinası fırın bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 145 

3 no 'lu yeni matbaa makinası davlumbaz bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 107 

3 no 'lu yeni matbaa makinası fırın bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 220 

4 no'lu yeni matbaa makinası ön ısıtma davlumbaz bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 2 

4 no'lu yeni matbaa makinası lak kaplama davlumbaz bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 155 

4 no 'lu yeni matbaa makinası fırın bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 276 

4 no'lu yeni matbaa makinası fırın 2.bacası 

Butanol eşdeğeri çözücü 225 

0.3335 

t 

0.0735 

0.1534 

0.6305 

0.7102 

0.3292 

1.1939 

0.9753 

1.8716 

0.0016 

0.5734 

1.3428 

0.9584 

Kav Madencilik İç ve Dış Ticaret: Kav Madencilik İç ve Dış Ticaret bir kömür 

depolama ve dağıtım tesisidir. Tesiste kömür depolaması ve dağıtımı işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Kömürler açık havada depolandığı için özellikle yükleme ve boşaltma 

sırasında rüzgardan etkilenmekte ve toz yayınımına neden olmaktadır. İşletmeden yayınım 
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olarak kömür tozunun çıkmaktadır. Depolamanın kapalı bir mekanda yapılması ve ortamın iyi 

havalandırılması, havalandırma kanallarının bir bacada toplanarak ortamdan çekilen havanın 

içerdiği tozlardan sulu siklonlarda yıkanarak arındırıldıktan sonra atmosfere verilmesi 

gerektiği projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Kutsan Teneke Ambalaj Sanayi: Kutsan Teneke Ambalaj Sanayii Tesislerinde bobin 

halinde gelen metaller işlenerek varil üretimi yapılmaktadır. Tesiste varil haline getirilen 

metal levhalar boyanmaktadırlar. Tesiste solvent bazlı boya ve çözücü kullanılmaktadır. 

Oluşan çözücü buharlarını ortamdan uzaklaştıracak bir havalandırma ve baca sisteminin 

bulunmadığı, tesiste üretim sırasında oluşan çözücü buharlarını ortamdan uzaklaştıracak iyi 

bir havalandırma sisteminin kurulması ve toplanan atık gaz arıtılarak içerdiği çözücü 

buharlanndan armdınldıktan sonra atmosfere salınması gerektiği projenin 1. aşama raporunda 

belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Marshal Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.: Tesiste boya, vernik ve tiner üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Monomerlerin depolandığı tanklarda, tanktan kimyasallann alınması, 

tankere kimyasal konulması sırasında koku oluşmaktadır. Boyahane ünitesinden çıkan toz 

emisyonlarının torbalı filtreden geçtikten sonra atmosfere verildiği, su bazlı ve solvent bazlı 

boya üretiminden çıkan emisyonların doğrudan atmosfere verildiği, bağlayıcı ünitesinde 

reaktör nefesliklerinden çıkan emisyonların atmosfere verildiği, diğer ünitelerde bulunan 

reaktör ve kanştırıcılardan çıkan emisyonlarında direkt atmosfere verildiği projenin 1. aşama 

raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). Tesiste kullanılan hammaddeler ve 

miktarları Tablo 39'da, atmosfere yayımlanan organik kirleticilerin cins ve miktarları ise 

Tablo 40'da verilmektedir. 

Tablo 39 . Marshal Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nde kullanılan hammaddeler ve miktarları 

Hammadde 

WSI 

Ksilen 

Toluen 

Solvesso-100 

Propilen glikol 

Texanol 

Miktarı(kg/yıl) 

5 468 129 

56 080 

15 297 

54 672 

1 185 132 

622 153 
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2-etil-heksil-akrilat 

Plastifiyan DIBP 

Stiren 

Dietilen glikol 

256 793 

218 253 

262 332 

147 325 

Tablo 40. Marshal Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. tesisinden yayımlanan kirleticilerin cins 

ve miktarları 

Kirletici Derişim 

Sentetik boşaltma dolum fanı 

Toplam VOC 

Sentetik hortum yıkama fam 

Toplam VOC 

Sentetik renk ayar katı fanı 

Toplam VOC 

Sentetik şrink havalandırması fanı 

Toplam VOC 

Sentetik boya toz yükleme torbalı filtre 

Toplam VOC 

ı(mg/Nm3) 

124 

82 

168 

13.35 

468 

Plastik boya 2. kat toz yükleme torbalı filtre 

Toplam VOC 82 1.3993 

Sentetik renk tarafı fanı 

Toplam VOC 

PVA havalandırma fanı 

Toplam VOC 

Esterifikasyon fanı 

Toplam VOC 

Plastifiyan PVA fanı 

Toplam VOC 

Plastifiyan ester fanı 

26.76 

19.16 

9.55 

8.44 

Kütlesel Debi(kg/h) 

0.1259 

0.2892 

1.3565 

0.0815 

10.4603 

0.0877 

0.1590 

0.1797 

0.0759 
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Toplam VOC 

Laboratuvar bodrum kat fam 

Toplam VOC 

Laboratuvar 1., 2. ve 3. kat/ant 

Toplam VOC 

8.91 

11.73 

11.60 

0.0745 

0.2203 

0.1304 

Mobel Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti.: Tesiste; alkid reçinesi, selülozik tiner, 

sentetik tiner, selülozik vernik, poliüretan vernik ve poliüretan sertleştirici üretilmektedir. 

Tesiste 2 adet alkid reaktörü bulunmasına rağmen alkid reçinesi üretimi yapılmamaktadır. 

Vernik ve tiner üretimi ise kapalı tanklarda gerçekleştirildiği için organik madde 

yayınımlarının yalnızca yükleme ve boşaltma sırasında olduğu, tiner şişelemesinin ise 

vakumlu otomatik makinalarla gerçekleştirildiği için herhangi bir organik madde yayımmı 

olmadığı, tesisten kaynaklanan tek organik madde yayınımının depolama tanklarının ve tiner 

hazırlama tanklarının nefesliklerinden olan yaymım olduğu projenin 1. aşama raporunda 

belirtilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2005). 

Tesiste bulunan 2 adet 10 m3 alkid reaktörü kullanılarak alkid reçinesi, 3 adet 3 m3 

karıştmcılı tank kullanılarak selülozik vernik, 2 adet vernik mikseri ile poliüretan vernik, 1 

adet sertleştirici mikseri ile poliüretan sertleştirici vernik üretimi yapılmaktadır. Üretimde 

kullanılan hammaddelerin cinsleri ve miktarları Tablo 41'de, Tablo 42'de ise depolama 

tanklarından kaynaklanan organik madde yayınımları verilmektedir. 

Tablo 41. Mobel Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.'nde kullanılan hammaddeler ve 

miktarları 

Hammadde 

Yağlar ve sınaî yağ asitleri 

Gliserin ve diğer polialkoller 

Ftalik anhidrid 

Poli asitler 

Mono asitler 

Sentetik reçineler 

Miktarı(t/yıl) 

2 581 

1032 

1267 

141 

141 

188 
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Kimyasal katkılar 

White sprit 

Toluol 

White spirit 

İzobutil asetat 

Aseton 

Butil glikol 

İzo butanol 

Nitroselüloz 

Plastifıyan 

Sentetik reçine 

Alkid reçine 

Ketonlar ve keton alkoller 

Esterler 

Glikol eterleri 

Alkoller (sanayi alkolü dışında) 

Sanayi alkolü 

Ksilol 

Polietilen mumu 

Çinko stearat 

Alkid reçineler 

Çinko stearat 

Trietilamin 

Matlaştıncı silica 

Wax 

Trimetilpropan 

Toluendilzosiyanat 

Izo butil asetat 

47 

2815 

2 030 

657 

35 

28 

14 

28 

410 

130 

130 

130 

302 

324 

108 

108 

65 

238 

11 

22 

2131 

115 

29 

58 

29 

173 

504 

302 
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Tablo 42. Mobel Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.'nde depolama tanklarından 

kaynaklanan organik madde yayınımları. 

Kaynak 

Toluen, aseton, 

Vernik 

Sentetik tiner 

butil glikol 

Kütlesel Debi 

524 

267 

17 

(kg/yıl) 

Nam Madencilik: Nam Madencilik bir kömür depolama ve dağıtım tesisidir. Tesiste 

kömür depolaması ve dağıtımı işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kömürler açık havada 

depolandığı için özellikle yükleme ve boşaltma şuasında rüzgardan etkilenmekte ve toz 

yayınımına neden olmaktadır. Depolamanın kapalı bir mekanda yapılması, ortamın iyi 

havalandırılmalıdır. Havalandırma kanalları bir bacada toplanarak ortamdan çekilen hava 

içerdiği tozlardan sulu siklonlarda yıkanarak arındırıldıktan soma atmosfere verilmelidir. 

İşletmeden yayınım olarak kömür tozu çıkmaktadır. 

Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.: Tesiste 

ambalaj amaçlı oluklu mukavva üretilmektedir. Tesiste üretim prosesi; oluklu mukavva, 

konfeksiyon (kalıplı kutu, Standard kutu), hatalı ürünlerin parçalanması, diğer kırpıntıları 

presleme hatlarından oluşmaktadır. 

Olmuksa tesislerinde, oluklu mukavva, kalıplı ve standart kutu üretiminde kullanılan 

hammaddeler; kağıt karton, nişasta ve değişik renklerde matbaa mürekkepleridir. Kullanılan 

kimyasal maddeler ise boraks, sudkostik ve formaldehit'dir. Tesiste bulunan iki adet doğal 

gaz kullanan buhar kazanının dışında yayınım kaynağının olmadığı projenin 1. aşama 

raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Polisan Kimva Sanayii A.S.: Şirket bünyesindeki farklı tesislerde, polivinil asetat 

(tutkal), vinil akrilik, stiren akrilik, saf akrilik, zirai ilaç, üre, fenol, melamin ve formaldehit 

reçinesi, formaldehit, alkid reçinesi, sanayi boyalan, inşaat boyalan, alüminyum boyaları, 

zehirli deniz boyalan, emülsiyon boyalan, selülozik vernik, poliüretan vernik, selülozik tiner, 

trafik yol çizgi boyası ve tineri, özel endüstri ve oto boyalan, özel endüstri tineri, özel 

endüstri vernikleri üretilmektedir. Polivinil asetat, vinil akrilik, stiren akrilik ve saf akrilik 

tesisinde toplam yılda 51980 ton üretim yapılmaktadır. Zirai ilaç tesisinde, toplam yılda 4344 
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ton insektisit ile 3000 ton herbisit üretimi yapılmaktadır. Üre, fenol, melamin ve formaldehit 

reçinesi tesisinde toplam yılda 160910 ton formaldehit, 182351 ton üre formaldehit 

üretilmektedir. Alkid reçinesi tesisinde, toplam yılda 10350 ton reçine üretilmektedir. 

Sanayi boyaları tesisinde, toplam yılda 20506 ton, inşaat boyalan tesisinde toplam 

yılda 7872 ton, alüminyum boyalar tesisinde, toplam yılda 50 ton, zehirli deniz boyalan 

tesisinde, toplam yılda 142 ton, emülsiyon boyalan tesisinde, toplam yılda 19182 ton, vernik 

tesisinde, toplam yılda 4896 ton, sentetik ve selülozik tiner tesisinde toplam yılda 3000 ton 

üretim yapılmaktadır. 

Polivinil asetat, Zirai ilaç, Üre, fenol, melamin ve formaldehit reçinesi, alkid reçinesi 

ve sanayi boyası tesislerinde kullanılan hammaddelerin listesi Tablo 43'de, Tablo 44'de ise 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş. tesisinden yayımlanan kirleticilerin cins ve miktarlan 

verilmektedir. 

Tablo 43. Polisan Kimya Sanayii A.Ş. kullanılan hammaddeler ve miktarlan 

Hammadde Miktan(tAıl) 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Polivinil Asetat Tesisi 

Alkoller 

Amidler 

Asit 

Bakterist 

Bazlar 

Katkı maddeleri 

Monomerler 

Peroksit ve ersulfat 

Plastifiyan 

Solvent 

Su 

Tansiyoaktif maddeler 

Tuzlar 

621 

103 

290 

85 

91 

2 963 

20 244 

108 

550 

142 

25 990 

779 

21 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Zirai İlaç Tesisi 

Dimethoat 80 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 8 1 -

Endosülfan 

Cypermethrin 

Diazinon 

Methyl parathion 

Monocrotophos 

Methyl azinphos 

Tetradifon 

Methamidophos 

Malathion 

Molinate 

Isooctanol 

DDVP 

Fenitrothion 

Ethion 

Amitraz 

Chlorpyrifos 

Cyclohexanon 

Ksilol 

Dicofol 

Epichlorhydrin 

Glikoler 

Phosalone 

Spindle oil 

2,4-D asit 

Dimethylamin 

Trifluralin 

Propanil 

Kömür 

Koh 

Emülgatörler 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş. 
Tesisi 

Sodyum hidroksit 

150 

100 

80 

100 

80 

20 

50 

80 

70 

50 

110 

100 

80 

24 

20 

20 

100 

1 000 

50 

24 

100 

40 

1 100 

500 

200 

300 

100 

90 

30 

300 

Ure, Fonol, Melamin ve Formaldehit Reçinesi, Formaldehit 

2 124 
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Fenol 

Melamin 

Dietilen glikol 

Boraks 

Para toluen sülfonamid 

Sülfamid asit 

Hara tuz 

Antifoam 

Kaprolaktam 

Para toluen sülfonik asit 

Mono etilen glikol 

Formik asit 

Amonyak 

Üre 

Metanol 

Katalizör 

4 762 

1 071 

134 

10 

28 

125 

600 

500 

83 

28 

106 

54 

911 

84 246 

84 195 

3 200 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Alkid Reçinesi Tesisi 

Yağlar ve sınai yağ asitleri 

Gliserin ve diğer polialkoller 

Ftalik anhidrid 

Poliasitler 

Mono asitler 

Sentetik reçineler 

Kimyasal katkılar 

White spirit 

5 692 

2 277 

2 794 

310 

310 

414 

103 

6 935 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Sanayi Boyaları Tesisi 

Ağır aromatik çözücüler 

Akrilik reçineler 

Alkid reçine 

Alkoller 

Alüminyum pasta 

Amin ve amidler 

Amino reçineler 

623 

2 047 

12 783 

1 388 

10 

341 

1 375 
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Anorganik pigmentler 

Aseton 

Bakır 1 oksit ve diğer zehirler 

Benzil alkol 

Bronz pasta 

Çinko fosfat 

Çinko stearat 

Çinko tozu 

Çökme ve reoloji alanı 

Dezenfekte ediciler 

Dispersiyon ajanı 

Dolgu maddeleri 

Doymuş polyester reçineleri 

Emülsiyon reçineleri 

Epoksi reçineler 

277 

20 

57 

277 

1 

139 

102 

139 

14 

192 

2 

8 480 

1663 

9 591 

1514 

Esası sentetik polimer olan boyalar 277 

Esterler 

Glikol eter ve esterler 

Heksan ve heptan 

935 

379 

568 

Hidrolik etil selüloz ve karboksimetil selüloz 575 

inorganik pigmentler 

Kabuk önleyici 

Karbon siyahı 

Ketonlar 

Kimyasal katkılar 

Kimyasal maddeler 

Klor kauçuk reçineleri 

Ksilol 

Kurşun üstübesi 

Kurutucular 

Matlaştırıcı ajan 

Mikronize blan fiks 

Mikronize ekstra talk 

1 821 

7 

331 

727 

2 132 

64 

574 

4515 

11 

33 

13 

554 

139 
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Nitro selüloz 

Organik pigmentler 

Plastifiyan 

Poli eterler 

Polietilen mumu 

Poliizosiyanatlar 

RDPE solvent 

Sanayi alkolü 

Sentetik reçine 

Sikatifler 

Silikatlar 

Silikon 

Siyah pigmentler 

Solventler 

Solvent nafta 

Tansioaktif maddeler 

Titandioksit 

Toluen 

White spirit 

Yüzey aktif maddeler 

Yüzey aktif organik maddeler 

Yüzey düzgünleştirici (kg) 

1 006 

1374 

98 

26 

8 

608 

2 

254 

487 

157 

767 

140 

567 

44 

568 

86 

14 010 

5 142 

2 181 

192 

139 

1 500 

Tablo 44. Polisan Kimya Sanayii A.Ş. tesisinden yayımlanan kirleticilerin cins ve miktarlan 

Kirletici 

Boya II Havalandırma 

Heksan 

i-Heksan 

Oktan 

Nonan 

Etanol 

Toluen 

Derişim(m 

HC Bacası 

39 

29 

32 

55 

15 

47 

ıg/Nm3) Kütlesel Debi(kg/h) 

1.77 

1.32 

1.45 

2.50 

0.68 

2.13 
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Ksilen 

Etilvinil eter 10 0.45 

Alkid Reçine Bacası 

i-heksan 

Heptan 

Nonan 

Etil benzen 

Ksilen 

Propanol 

Etilvinil eter 

Diklormetan 

Tutkal Ünitesi Bacası 

Heksan 

Heptan 

Oktan 

Benzen 

Toluen 

Etil benzen 

Asetik asit 

Formaldehit 

Etil vinil eter 

58 

9 

8 

24 

8 

20 

3 

7 

4 

85 

485 

31 

48 

148 

86 

162 

39 

518 

2.63 

0.032 

0.028 

0.088 

0.084 

0.070 

0.011 

0.025 

0.014 

0.025 

0.143 

0.009 

0.014 

0.044 

0.025 

0.048 

0.012 

0.153 

Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'nin Diliskelesi mevkiinde çeşitli büyüklüklerde 64 adet 

depolama tankı bulunmaktadır. Tesisteki depolama tanklanmn hacimleri 51 290 m3'tür. 

Tankların nefesliklerinden yayımlanan organik kirleticilerin cins ve miktarları Tablo 45'de 

verilmiştir. 

Tablo 45. Polisan Kimya Sanayii A.Ş. tesisinde bulunan depolama tankları 

nefesliklerinden yayımlanan organik kirleticilerin cins ve miktarları. 

Yayımlanan madde 

Etil akrilat 

Fenol 

Kütlesel Debi (kg/yıl) 

84 

6.2 
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2-Etil hekzanol 

Butil akrilat 

Butil glikol 

Solvent nafta 

Toluen 

Vinil asetat monomer 

Aseton 

Etanol 

Etil asetat 

Etil glikol 

İ-Butil asetat 

i-Propil alkol 

Lineer alkil benzen 

Metanol 

Metil etil keton 

Mono etilen glikol 

Motorin 

Poliol 

Trietanol amin 

3.12 

32.4 

8.56 

27 

2 544 

4812 

120.86 

2 140.75 

98.46 

29.82 

95.85 

88.56 

0.11 

279.25 

147.56 

7.10 

0.15 

0.01 

0.29 

Çizelgede verilen sonuçlar proje ekibince irdelendiğinde; tesisten önemli miktarda 

organik maddenin atmosfere salındığı, bu nedenle, tesisten kaynaklanan atık gazların 

atmosfere salınmadan önce uygun bir arıtma sistemi ile arıtıldıktan sonra atmosfere salınması 

gerektiği, ayrıca Polisan Kimya Sanayii A.Ş. tesisinde bulunan depolama tankları 

nefesliklerinden yayımlanan organik kirleticilerin cins ve miktarları gözden geçirildiğinde 

depolama tanklanndan da önemli bir yayımm olduğunun görüldüğü ve bu nedenle depolama 

tanklanndan gerçekleşen organik madde yayınımlarının önlenmesi için gerekli önlemlerin 

alınması gerektiği projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Sentapol Sentetik ve Tabii Polimer Sanayii ve Ticaret A.Ş.: Tesiste alkid reçinesi, 

çeşitli boyalar, boya çözücüleri, sertleştiriciler üretilmektedir. İşletmede alkid reçine değişik 

hacimde 7 adet paslanmaz çelik reaktörde üretilmektedir. Reaktörlere sıvı hammaddeler 

kapalı devre sistemi ile tanklardan beslenmektedir. Katı maddeler ise reaktörün üzerinde 
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bulunan kapaktan ilave edilmektedir. Reaktör, kızgın yağ kazanından sağlanan yağ ile 200-

220°C civarına kadar ısıtılarak reaksiyon başlatılmaktadır. Reaksiyon sonucu oluşan alkid 

reçinesi toluen ve white spirit ile seyreltilerek stok tankına alınmaktadır. 

Boya üretimi kanştırmalı reaktörlerde boyayı oluşturan maddeler belli bir sıra 

dahilinde karıştırılmak sureti ile gerçekleştirilmektedir. Solventler tanklardan kapalı devre 

sistemi ile beslenmektedir. Vernik, tiner ve epoksi bağlayıcıları kapalı devre sistem dahilinde 

hammaddelerin reaktörlere alınarak karıştırılması sureti ile üretilmektedir. Tesiste organik 

madde yayınımına neden olabilecek işlemler kapalı devre sistem ile gerçekleştirildiği için 

üretimden kaynaklanan yayınım asgari düzeyde olduğu, ancak ürün ambalajlama vb. gibi 

çalışmalar sırasında ortama yayılan organik madde buharlarının iyi bir havalandırma sistemi 

ile ortamdan uzaklaştırılması ve ancak arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerektiği 

projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Sev-Bal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Tesiste; briketleme yöntemi ile pres 

kömür üretimi yapılmaktadır. Tesis toplam 40000 m2'lik bir alanda ve 14900 m Tik kapalı 

alanda faaliyetini sürdürmektedir. Tesiste yılda ortalama 204000 ton toz kömür briketleme 

yöntemi ile pres kömür haline dönüştürülerek kullanıcılara sunulmaktadır. 

Tesiste kömürler açık havada depolandığı için özellikle yükleme ve boşaltma sırasında 

rüzgardan etkilenmekte ve toz yayınımına neden olmaktadır. İşletmeden yayınım olarak 

kömür tozu çıkmaktadır. Depolamanın kapalı bir mekanda yapılması, ortamın iyi 

havalandırılması, havalandırma kanallan bir bacada toplanarak ortamdan çekilen havanın 

içerdiği tozlardan sulu siklonlarda yıkanarak arındırıldıktan sonra atmosfere verilmesi 

gerektiği projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2005). 

Sev-Kan Tarım Ürünleri: Tesiste ekstraksiyonla yağlı tohumlardan yağ üretimi 

yapılmaktadır. Yağlı tohumlar ekstraktörde heksan veya petrol eteri kullanılarak ekstrakte 

edildikten sonra, çözücü rafınasyon işlemi ile yağdan ayrılarak tekrar kullanılmaktadır. 

Tesiste oluşan çözücü buharlarını toplayan bir havalandırma sistemi bulunmamaktadır. 

Emisyon izni olmayan tesis de koku ile ilgili problemlerin bulunduğu, tesiste iyi bir 

havalandırma sistemi kurularak oluşan organik madde buharlarının toplanarak ortamdan 

uzaklaştırılması ve ancak arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerektiği projenin 1. aşama 

raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 
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Standart Alüminyum Sanayi A.Ş.: Tesiste üretim, ilk olarak asıl hammadde olan 

alüminyum külçe ve ingotlann reverber tipi ergitme fırınlarında ergitilmesi ve ergitilen 

malzemenin ürün çeşidine göre değişik yardımcı hammaddelerle (silisyum, mangan, 

magnezyum, titanyum) alaşımlandınlarak tutma fırınlannda rafine edilmesi ile başlamaktadır. 

Rafine edilmiş sıvı metal alüminyum, sürekli levha döküm makineleri ile levha halinde 

dökülme işlemi tamamlanmaktadır. Dökümü yapılan ortalama 7 mm kalınlığındaki levhalar 

öncelikle daha düşük kalınlıklara indirilmek üzere soğuk haddelere gönderilmektedir. Soğuk 

haddeler gelen levhalar bir plastik şekil verme yöntemi olan haddeleme yöntemi ile ürün 

çeşidine göre 0.2 ila 2 mm kalınlıklanna kadar haddelenmektedir. Levha amaçlı ürünler bu 

safhadan sonra istenen mekanik özelliklere göre çeşitli tav derecelerinde tavlandıktan sonra ya 

son kalınlıkların verilmesi için yeniden soğuk haddelere ya da nihai işlemler için levha 

değerlendirme ünitesine gitmektedir. Levha değerlendirme ünitesine gelen yan mamuller 

burada yıkama ve gerdirme işlemlerine tabi tutularak talebe göre uygun ebatlarda dilme, boy 

kesme veya rulo hazırlama işlemleri uygulanan malzemeler paketlenerek mamul ambarından 

sevk edilmektedir. Folyo amaçlı malzemeler proses gereği ya soğuk haddeden çıktıktan sonra 

ya da haddeleme arasında tav işlemine tabii tutulmaktadır. Bu işlemlerden sonra nihai 

kalınlıklar için folyo haddelerine gelen malzeme burada daha hassas merdanelerde 

haddelenerek minimum 6,5 mikron seviyelerine kadar indirilmektedir. Folyo, değerlendirme 

ünitesine gelen folyolar burada; Baskı, Laminasyon, Laklama, Polietilen kaplama ve Dilme 

işlemlerine tabi tutulmaktadır. Tesiste üretim kapasitesi 16700 ton/yıl'dır alüminyumdur. 

Tesiste alüminyum külçelerin ergitilmesi sırasında metal buharlarının, ürünlerin 

laklanması aşamasında ise organik madde yayınımlarının olduğu, oluşan bu kirleticilerin 

ortamdan iyi bir havalandırma ile uzaklaştırılması ve antıldıktan sonra atmosfere salınması 

gerektiği projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2005). 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş.: Emisyon izni bulunan Solventaş Teknik 

Depolama A.Ş.'nin Eynarca Deresi mevkiinde bulunan depolama tesisinde çeşitli 

büyüklüklerde 125 adet kimyasal madde depolama tankı bulunmaktadır. Akrilatlann 

depolandığı tanklarda scrubber sistemi ve azot yastıklaması gibi tedbirler alınmıştır. 

Gemilerle gelen kimyasal maddeler, limandan boru hatlan ile tanklara 

doldurulmaktadır. Tanklara depolanan kimyasal maddeler, toplam 33 adet tanker dolum yeri 

yardımıyla tankerlere yüklenmektedir. Depolama işlemi tamamı sabit tavanlı ve çatılan konik 
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olan tanklarda gerçekleştirilmektedir. Aşağıda tesiste bulunan tanklardan yayımlanan organik 

kirleticilerin cins ve miktarları Tablo 46'da verilmiştir. 

Tablo 46. Solventaş Teknik Depolama A.Ş. tesisinde bulunan depolama tankları 

nefesliklerinden yayımlanan organik kirleticilerin cins ve miktarları 

Yayımlanan madde 

Akrilik asit etil esteri 

Fenol 

Akrilik asit metil esteri 

Nitro benzen 

2-Etil heksanol 

2-Etil heksil akrilat 

Butil akrilat 

Butil glikol 

Izononil alkol 

İzooktanol 

Ksilen 

Metakrilikasit metilesteri 

Propilen glikol monoetil eter 

Siklo heksanon 

Solvent nafta 

Solvesso-100 

Solvesso 150 

Stiren 

Toluen 

Triklor etilen 

Vinil asetat monomer 

Kütlesel Debi (kg/yıl) 

567.12 

18.77 

562.70 

1.06 

6.88 

4.59 

94.49 

11.48 

7.47 

16.44 

793.99 

893.96 

37.55 

33.71 

54.96 

21.37 

3.59 

863.55 

7 724.83 

1021.88 

15 616.00 

Tar-Kar Madencilik San, ve Tic. Ltd. Sti.: Tar-Kar Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti. 

bir kömür depolama ve dağıtım tesisidir. Tesiste kömür depolaması, torbalanması ve dağıtımı 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. İşletmeden yayınım olarak kömür tozu çıkmaktadır. Tesiste 

sulama sistemi bulunmasına rağmen yetersiz olduğu, kömürler açık havada depolandığı için 

özellikle yükleme ve boşaltma sırasında rüzgardan etkilenmekte ve toz yayınımına neden 
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olduğu, depolamanın kapalı bir mekanda yapılması ve ortamın iyi havalandırılması gerektiği, 

havalandırma kanallarının bir bacada toplanarak ortamdan çekilen havanın içerdiği tozlardan 

sulu siklonlarda yıkanarak arındırıldıktan sonra atmosfere verilmesi gerektiği projenin 1. 

aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Total Oil Türkiye A.Ş.: Tesiste muhtelif akaryakıt ürünleri depolanması, 

harmanlanması, elleçlemesi ile yapılan katkılı akaryakıt üretimi ve tanker dolumları 

yapılmaktadır. Tesiste bulunan akaryakıt depolama tanklarına iskeleye gelen gemilerden 

pompalar vasıtası ile akaryakıt dolumu yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak tanklarda depolanan 

akaryakıtlara benzin veya motorin katkı maddesi katılarak harmanlama yapılmaktadır. Ayrıca, 

depolama tanklarından kara tankerlerine dolum yapılması sırasında tesiste bulunan otomatik 

katık enjeksiyon ünitesi vasıtasıyla motorin veya benzine katkı maddesi ilave edilmektedir. 

Tesisteki tankların hacmi 100 000 m3 olup, %85'i faydalı hacim kabulüyle 85 000 m3 

depolama yapılmaktadır. Üretim programına bağlı olarak yılda 1 000 000 t katkılı benzin 

depolama ve harmanlaması, 1 200 000 t ise katkılı motorin depolama ve harmanlaması 

yapılmaktadır. Depolanan kimyasal maddelerin cins ve miktarları Tablo 47'de verilmiştir. 

Tesiste bulunan depolama tanklarının nefesliklerinden atmosfere organik kirletici yayınımının 

olduğu projenin 1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). Yayınım 

miktarları Tablo 48'de verilmiştir. 

Tablo 47 . Total Oil Türkiye A.Ş. depolama tesisinde depolanan maddeler ve miktarları. 

Depolanan madde 

Etanol 

Potasyum esaslı katkı maddesi 

Benzin motorlarında performans artırıcı 

Kırmızı boya (kg/yıl) 

Biodizel 

Dizel motorlarında performans artırıcı 

Motorinin soğukta akma öz.iyileştirici 

Motorinin yağlama özelliğini artıran 

Yeşil boya 

Mavi boya (kg/yıl) 

Miktarı(t/yıl) 

50 000 

50 

600 

1 500 

56 000 

750 

200 

2 

3 

150 
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Tablo 48. Total Oil Türkiye A.Ş. tesisinde bulunan depolama tankları nefesliklerinden 

yayımlanan oganik kirleticilerin cins ve miktarlan. 

Yayınım kaynağı 

21 000 m3 tank x 3 adet 

5 850 m3 tank x 5 adet 

1 020 m3 tank x 7 adet 

343 m3 tank x 2 adet 

Kütlesel Debi(kg/yıl) 

80 950 

30 924 

29 775 

15 675 

Uğur Teneke Ambalaj ve Plastik Sanayi A.S.: Tesiste; plastik ve metal ambalaj 

üretimi ofset baskı, yan mamul hazırlığı ve kutu montajı olmak üzere 3 farklı aşamada 

gerçekleştirilmektedir. Tesiste iş akışı depoya malzeme girişi ile başlamaktadır. Teneke kutu 

üretiminde Baskısız Teneke, Baskılı Teneke, Elektrolitik Bakır Tel, Kova Kapak Contası, 

Darex Conta, Tutkal, Kulp, Çember, Streç, Palet, Vernik vb. malzemeler kullanılmaktadır. 

Üretim sipariş alınmasıyla başlamakta, askılı ve baskısız tenekeler preslere gönderilmektedir. 

Yan mamul ve mamul üretimi sırasında proses kontrolleri yapılarak uygun olmayan yan 

mamuller hurdaya ayrılmaktadır. Proseste kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile 

bunların yıllık tüketim miktarlan Tablo 49'da verilmektedir. Üretim sırasında tenekeler 

üzerine baskı yapılması esnasında mürekkebin içerdiği çözücüler yayınım olarak atmosfere 

salındığı, oluşan çözücü buharlarının ve diğer organik madde buharlarının ortamdan iyi bir 

havalandırılma ile uzaklaştırılması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerektiği projenin 

1. aşama raporunda belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Tablo 49. Proseste kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile bunların yıllık tüketim 

miktarlan 

Hammaddeler 

Teneke levha kg.lık 

Polipropilen 

Yardımcı maddeler 

Darex (conta) 

Kaynak teli 

Plastik kulp 

Çelik çubuk 

Matbaa mürekkebi 

Tüketim miktarları 

10.334.376 kg/yıl 

614 ton/yıl 

Tüketim miktarları 

146 ton/yıl 

80 ton/yıl 

4500000 adet/yıl 

80 ton/yıl 

17.740 kg/yıl 
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Lak (vernik) 32.256 kg/yıl 

Mastebaç 68 ton/yıl 

Unilever Sanayii ve Ticaret Türk A.S.: Unilever Sanayii ve Ticaret Türk A.Ş.'nin 

Dilovasındaki tesisinde çamaşır ve bulaşık yıkama deterjanları ile kişisel bakım ürünleri 

üretilmektedir. Üretim esasına göre tesiste kullanılan hammaddeler; 

• Sentetik toz deterjan: sodyum perborat, sodyum karbonat, enzim, parfüm, TAED, 

antifoam, STPP, SCMS, sodyum sülfat, sodyum silikat, sudkostik, sodyum hipoklorit, 

yağ asidi, LAB ve kükürt'tür. 

• Sıvı deterjanlar: kostik, LAB, sodyum hipoklorit, SLES, formalin, yağ asidi, STPP, 

sodyum karbonat, amonyak, kalsit, boyalar, katyonik deterjan, parfüm ve gliserindir. 

• Kişisel bakım ürünleri: saç şampuanı, krem ve diş macunu üretiminde gerekli 

maddeler kullanılmaktadır. 

Sülfonasyonda üretilen LABSA, tank sahasındaki LABSA stok tanklarına alınarak 

buradan pompalar yardımı ile atomizör tesisindeki turbo miksere basılmaktadır. Slurry 

yapımına giren diğer hammaddeler de bu mikserde karıştırılmakta daha sonra maturatör'e 

transfer edilmektedir. Maturasyon işleminden sonra deairater'e transfer edilmekte buradan 4. 

kattaki nozullara pompalanmaktadır. 4. kattan nozullar yardımıyla püskürtülen slurry, sıcak 

hava jeneratöründe doğal gaz yakılarak üretilen ve kulenin alt tarafından ters akım prensibine 

göre sisteme verilen sıcak hava yardımıyla kurutulmaktadır. Kuruyan toz bir bant yardımıyla 

havalı taşıyıcıya verilmekte bir torbalı filtre sistemi ile toz ve hava ayrıldıktan sonra toz, NSD 

stok silolarına gönderilmektedir. Kulenin üstünden emilen su buharı ile doygun hava, 8 adet 

kuru siklon ve iki adet yaş siklon ile içindeki toz arıtıldıktan soma atmosfere verilmektedir. 

Tesiste TÜBİTAK-MAM tarafından gerçekleştirilen yayınım ölçüm çalışmaları sonuçları 

Tablo 50'de verilmiştir. 
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Tablo 50. Uniîever Sanayii ve Ticaret Türk A.Ş. tesisinden yayımlanan kirleticilerin cins 

ve miktarları 

Kirletici 

CO 

S02 

NOx 

0 2 

Toz 

CO 

S02 

NOx 

0 2 

Toz 

Derişim(mg/Nm3) 

Atomizer 9 No'lu Baca 

6 

55 

198 

19 

7 

Atomizer 10 No'lu Baca 

16 

59 

258 

18 

9 

Yılkarbon; Yılkarbon bir kömür depolama ve dağıtım tesisidir. Tesiste kömür 

depolaması ve dağıtımı işlemleri gerçekleştirilmektedir. İşletmeden yayınım olarak kömür 

tozu çıkmaktadır. Kömürler açık havada depolandığı için özellikle yükleme ve boşaltma 

sırasında rüzgardan etkilendiği ve toz yayınımına neden olduğu, depolamanın kapalı bir 

mekanda yapılması ve ortamın iyi havalandırılması, havalandırma kanallarının bir bacada 

toplanarak ortamdan çekilen havanın içerdiği tozlardan sulu siklonlarda yıkanarak 

arındırıldıktan sonra atmosfere verilmesi gerektiği projenin 1. aşama raporunda 

belirtilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2005). 

3.5.2 Endüstrilerden Kaynaklanan Su Kirliliği 

Tablo 51'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin atıksu kaynaklarını, 

arıtma tesislerinin arıtma teknolojileri ve deşarj izin belgesi durumları verilmektedir (İl Çevre 

ve Orman Müdürlüğü, 2006). 
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Tablo 51. Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin atıksu kaynaklan, arıtma tesislerinin arıtma teknolojileri ve deşarj izin belgesi 

durumları 

Tesisin Adı 

A.S.D. Madencilik Pet. Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 

Abbas İsapur Depo 

Adasel Endüstri Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 

Ahıskalı Dış Tic. ve İnş. Ltd. Şti. 

Akpolmer Akrilik Levha San. Tic. Ltd. Şti. 

Alışan Denhartogh Kimyasal Temizleme San. 

Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 

Altek Alüminyum Pirinç San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Altıntel Melamin A.Ş. 

Anadolu Maden ve Metal San.Tic.Ltd.Şti. 

Arkem Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

Armaplast Polyester San. Tic. Ltd. Şti. 

Arsan Yeni Çizgi Banyo ve Yapı Gereçleri 
Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. 
Askarbon Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş. 

Faaliyet Konusu 

Kömür Eleme - Paketleme 

Çuval Üretimi 

Depolama 

Kereste Deposu 

Metal 

Tanker Yıkama Tesisi 

Depo - Nakliye 
Alüminyum Profili Presle 
Basma 
Petrokimyasal Madde 
Depolama 
Depolama - Saç 

Nakliye - Depolama 
Cam Takviyeli Polyester 
Ürünleri İmalatı 

Banyo Dolabı İmalatı 

Kömür Eleme - Paketleme 

Alüminyum Levha Tesisi 

Atıksu Kaynakları 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Tanker Yıkama,Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Arıtma 
Teknolojisi 

Fosseptik 

Kanalizasyon 

Yok 

Fosseptik 

Kanalizasyon 

Biyolojik 

Kanalizasyon 
Mutlukent 
Arıtma 
Mutlukent 
Arıtma 

Fosseptik 
Şekerpınar 
Arıtma 
Mutlukent 
Antma 
Fosseptik 

Biyolojik 

Deşarj 
İzin 

Belgesi 
Yok 

Yok 
Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Var 

Emisyon 
İzin 

Belgesi 
Yok 

Yok 

Yok 
Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 



Astim Endüstri Tesisleri İmal. Mont. Taah. A.Ş. 

Atabay İlaç Fab. A.Ş. 

Atılım Makina A.Ş. 
Atlas Boya ve Vernik Fabrikaları 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Aydın Petrol (Hüseyin Aydın) 

Aypet Ayhanlar Petrol Ürünleri 
Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 
Aypet Ayhanlar Petrol Ürünleri 
Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 
Aytaşlar İth. İhr. Ltd. Şti. 

Basf Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Batusan Makina San. ve Tic. A.Ş. 

Baykur Gıda San ve Tic. A.Ş. 

Bekap Metal İnş. ve San. Tic. A.Ş. 

Beyzade Metal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Boral Alüminyum Sanayi ve Ticaret A,Ş 

Boral Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Boyataş Boya Dağıtım ve San. A.Ş. (Merbolin) 

Metal 

Paracetamol 

Reaktör - Kazan - Mikser 
inşaat Ve Sanayi 
Boyalan 

Akaryakıt İstasyonu 

Kömür Eleme Ve 
Paketleme - Asfalt Üretimi 

Biodizel Üretimi 

Kereste Deposu 

Kimyasal Madde 

Küresel Vana Ve 
Buhar Armatürleri 
Depo 
Elektro Galvaniz 
Saç Ve Çelik Servisi 
Metal 

Alüminyum 

Boru Profil - Galvaniz 
Boru Profil 

Boya Ve Vernik Üretimi 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Evsel 
Pigment Boyalar, 
Yardımcı Maddeler 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Kapalı 

Üretim ve Evsel 

Endüstriyel + 
Evsel 

Evsel 

Biyolojik 
Kimyasal + 
Biyolojik 
Kanalizasyon 

Mutlukent 
Arıtma 

Yok 

Kanalizasyon 
Kimyasal + 
Biyolojik 

Kanalizasyon 

Kanalizasyon 

Kimyasal 

Kimyasal +• 
Biyolojik 
Endüstriyel 
atıksutekrar 
kullamlıyor, 
Evsel 
Mutlukent 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Var 

Var 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 



Cavo Metro Tel San. Paz. Ltd. Şti. 

Ceynak - Ceyhan Nakliyat Pet. Tur. İnş. 
Tic. ve San. Ltd. Şti. 

Çalışal Çelik Kons. Ltd. Şti. 

Çavuşoğlu Makine ve Otomotiv 
Yan. San. Tic. Ltd. Şti. 
Çayırova Boru A.Ş. 

Çelebi Kimya İç ve Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti. 

Çelikaylar Ürt. Paz. ve Nakl. Ltd. Şti. 

Çimta Ltd.Şti. 

Çoban Tur Nakliyat Turizm Tic. ve Ltd. Şti. 

Çolakoğlu Metalürji A.Ş. 

Çolakoğlu Metalürji A.Ş. 

Çoruhlar Metal Mam. Ltd. Şti. 

Debant Plastik San. A.Ş. 

Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 

Deskim Destilasyon Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Diler Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. 
Dilkon Dilovası Konteyner Taş. İnş. İth. San. Tic. 
Ltd. Şti. 
Dinç Kimya Sanayi ve Geri Dönüşüm 
Zekeriya Kayar ve Ortağı 

Otomatik Kumanda 

Depolama 

Çelik Konstriksiyon 

Motorsiklet Yedek 
Parça Üretimi 
Depolama 

Biodizel Üretimi 

Depolama 

Çelik Konstriksiyon 

Antrepo 

Haddeleme 

Enerji Santrali 

Metal 

Polipropilen Üretimi 

Haddeleme 

Parafinle Dolgu Yağı 
Üretimi 
Haddeleme 

Nakliye 

Kimya (Kullanılmış 
Ambalajların Yıkanması) 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Yok 
Evsel 

Evsel 

Evsel 

Soğutma Sulan 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Mutlukent 
Arıtma 

Kanalizasyon 

Mutlukent 
Arıtma 

Fosseptik 

Kimyasal 

Yok 
Yok 
Fosseptik 
Fosseptik 
(Isu) 
Biyolojik 

Biyolojik 

Kanalizasyon 
Mutlukent 
Arıtma 
Mutlukent 
Arıtma 
Mutlukent 
Arıtma 
Biyolojik 

Kanalizasyon 

Şekerpınar 
Arıtma 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 
Yok 
Yok 

Yok 

Var 
Var 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Var 
Var 
Yok 

Var 

Var 

Var 

Var 

Yok 

Var 



Diversey Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Doğan İnşaat ve Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Doğan Metal Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti. 

Doğuş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 

Doğuş Holding A.Ş. 

Dow Türkiye Kim. San. Tic. Ltd. Şti. 

Dökpar Döküm San. Tic. Ltd. Şti. 
Dupont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve 
Tic. A.Ş. 

Dyo Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

Ecomelt Alüminyum Geri Kaz. Ürt. ve Paz. A.Ş. 

Eda Metal İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. 

Ekobiodiesel San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Elit Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

Eminiş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 

Enelsan Elektronik San. A.Ş. 

Er Madencilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. 

Kimya 

Akaryakıt İstasyonu 

Saç Kesme - Şekillendirme 

Alüminyum Profil 

Tır Satışı Ve Servis 
Hizmetleri 
Yalıtım Malzemesi 

Otomotiv Ve Endüstriyel 
Boya Üretim Tesisi 

Boya Üretimi 

Metal Ergitme 

Depolama - Saç 

Biodizel Üretimi 

Tanker İçi Yıkama 

Ambalaj Kutu Ve 
Plastik 
Otomasyon 

Kömür Eleme - Paketleme 

Üretim Ve Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim Ve Evsel 

Boya Üretimi 
+ Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Tanker İçi Yıkama 
ve Evsel 

Üretim Ve Evsel 

Evsel 

Evsel 

Mas Antma 
Şekerpınar 
Antma Tesisi 
İzocam Fab. 
antmasına 
Kanalizasyon 
Kimyasal + 
Biyolojik 

Biyolojik 

Biyolojik 

Kimyasal + 
Biyolojik 
Kimyasal + 
Biyolojik 

Biyolojik 

Fosseptik 
Kimyasal + 
Mutlukent 
Kimyasal + 
Kanal 
Marshall 
Antma 
Fosseptik 
Mutlukent 
Antma 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Var 

Var 

Var 

Var 

Var 

Yok 

Var 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Var 

Var 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 



Ertuğ Reklam San. ve Tic. A.Ş. 

Esa Kimya Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Esas Akaryakıt Dağ. Gıd. Inş. San. Tic. Ltd. Şti. 

Ezici Yağ Sanayi Tic. A.Ş. 

Forsen Makine Servis ve Tic. A.Ş. 

Galmak Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Geredeli Dış Tic. Turz. Paz. A.Ş. 

Göktaş Yassı Hadde Mamulleri San. Tic. A. Ş. 

Görhan İnş. ve Malz. San. Tic. A. Ş. 

Göze Tarım Ürünleri ve Paz. San. Tic. A.Ş. 

Grup Metal Sac San. ve Dış Tic. A.Ş. 

Grup Orm. Ürn. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 

Gülsan İnş. San. Turizm Nakliyat ve Tic. A.Ş. 

Güneri Makina San. Tic. Ltd.Şti. 

Günsan Çelik Mamulleri Paz. ve Tic. A.Ş. 

Gürdesan Gemi Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Güvenç Nakliyat Su Sat. Paz. Ltd. Şti. 

Hepşen Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

Reklam Tabelası - Çelik 
Konstriksiyon - Kabinler -
Kaplama - Çelik Direk 

Kompozit Malzeme Üretimi 

Akaryakıt 

Biodizel Üretimi 

İnşaat Halinde 

Alüminyum 

Kereste Deposu 

Metal 

Mobilya 

Gıda Üretimi 

Metal Depolama 

Kereste Deposu 

Hazır Beton Üretim Tesisi 
Kanal Temizleme 
Makinası İmalatı 
Çelik Mamulleri 
Gemi Güverte 
Ekipmanları 

Nakliye 

Çinko Üretimi 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Yok 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Mutlukent 
Arıtma 

Mutlukent 
Arıtma 
Kanalizasyon 
Kimyasal + 
Biyolojik 
Yok 

Kanalizasyon 

Fosseptik 

Fosseptik 

Biyolojik 

Kanalizasyon 

Fosseptik 

Kanalizasyon 

Fosseptik 

Biyolojik 

Mutlukent 
Arıtma 
Fosseptik 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 



Hilal Petrol ve Yalçınkaya 
Nakliyat Paz. Tic. Ltd. Şti. 

İnco End. İnş. Müh. ve Müth. Ltd. Şti. 

İpekçi Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 

İstanbul Demir Çelik Fab. A.Ş. 

İzocam Tic. ve San. A.Ş. 

Jokey Plastik İst. San. Tic. A.Ş. 

Kabaca Petrol Ürnleri Gıda İnşaat 
Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. 

Karsan Kardeniz Kimya ve 
Gıd. San. Tic. Ltd.Şti. 

Kartal Bombe Üniteleri San. Ltd. Şti. 

Kartal Teneke Kutu San. A.Ş. 

Kask İnş. Mak. Tic. San. Ltd. Şti. 

Kav Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

Kenan Kenfıkal Tavukçuluk 

Klora Gres ve Yağ Sanayi A.Ş 

Konnak Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. 

Koraş Mak. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 

Körfez Döküm San. ve Tic. A.Ş. 

Akaryakıt istasyonu ve 
Sosyal Tesisleri 
Çelik Konstriksiyon 
Ve İnşaat 
Kimya 

Demir Çelik 

Taş Yünü, Poli-Stren 

Plastik Ambalaj 
Malzemeleri Üretimi 

Akaryakıt İstasyonu 

Kimya 

Bombe Ve Büküm Metal 

Teneke Kutu 

Çelik Konstriksiyon 

Kömür Eleme - Paketleme 

Tavuk Çiftliği 

Gres Ve Madeni Yağ Sanayi 

Nakliye 

Makine 

Çelik Döküm İmalatı 

Evsel 

Evsel 

Üretim Ve Evsel 

Kapalı 
Üretim Ve Kazan 
Blok Suları+Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Biyolojik 

Fosseptik 

Kimyasal 

Kimyasal + 
Biyolojik 

Kanalizasyon 

Mutlukent 
Antma 
Ünilever 
Antma Tesisi 
ve Mutlukent 
Antma 
Mutlukent 
Antma 
Kanalizasyon 

Fosseptik 

Fosseptik 

Mutlukent 
Antma 

Mutlukent 
Antma 
Biyolojik 

Yok 

Yok 

Var 

Var 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Var 
Yok 
Yok 

Var 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Var 
Yok 
Yok 

Var 

Var 

Yok 



Ktm Kimyevi Mad. Ith. İhr. San. Tic. A.Ş. 

Kuroğlu İnş. Orm. Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. 

Kutsan Teneke Ambalaj San. Ltd. Şti. 

M.P.S. Metal Pls.San.Çember ve Pak. Sis. Iml. Ve 
Tic. A.Ş. 

Mardav Yalıtım ve İnş. Mal. San. Tic. A.Ş. 

Marmara Metalürji Döküm ve Mak. San. A.Ş. 

Marshall Boya ve Vernik San.A.Ş. 

Mat Madencilik İnşaat Tekstil ve 
Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 
Medeks Lojistik Taş. ve Tic. A.Ş. 

Mes Mak. Elektrik Kimya San. A.Ş. 

Mestaş Metal Mam. ve Mak. San. Tic. A.Ş. 
Meşa Orman Ürn.Gıd. İnş. MIz. 
Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Mobel Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
Mor Raf Mağaza Donatı Sistemleri 
Metal San. ve Tic. A.Ş. 
Mutaş Mühendislik Ltd.Şti. 

Namer Madencilik Amb.San. ve Nakl.Tic.Ltd.Şti. 

Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj San. 
ve Tic. A.Ş 

Depo 

Mdf İmalatı 

Teneke Üzerine Ofset 
Baskı 

Metal 

Isı, Ses,Su Yalıtım Ürünleri 
Sandviç Panel Dekorasyon 
Üretimi Ve Pazarlama 
Metal 

Boya Üretimi 

Kömür Eleme - Paketleme 

Nakliye 

Alüminyum Şekillendirme 

Depolama 

Kereste Deposu 

Sanayi Tipi Boya İmalatı 

Bilgi Yok 

Depo 

Kömür Eleme - Paketleme 

Oluklu Mukavva 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Boya Üretimi 
+ Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Tutkal Yapım 
Ünitesi Ve Evsel 

Fosseptik 
Mutlukent 
Arıtma 
Mutlukent 
Arıtma 
Mutlukent 
Arıtma 

Yok 

Kimyasal + 
Biyolojik 

Fosseptik 

Biyolojik 

Fosseptik 

Fosseptik 

Fosseptik 

Fosseptik 

Kimyasal + 
Biyolojik 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 



Omsan Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Özmetal Demirçelik San. ve Tic. A.Ş. 

Özvar Metalürji San. A.Ş. 

Pak Tavuk Gıda San. Tic. A.Ş. 

Palkesan Ahşap İnş. ve İnş. Malz. Ltd. Şti. 

Park Panel İth. İhr. İnş. Taah. Tic. A.Ş. 

Pirimer Dış Tic. ve Makine A.Ş. 

Poler Polyester San. Ltd. Şti. 

Polikrom Yapı Malz. Boya İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

Poliport Kimya Sanayi Tic. A.Ş. 

Polisan Kimya San. A.Ş. 

Politeks Ambalaj ve înş. San. Tic. A.Ş. 

Porland Porselen Tic. A.Ş. 

Ramsa Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

Satmak -Saf Mak.San. ve Tic. A.Ş. 

Safran Boya ve Kim. San. A.Ş. 

Sağlam Tic. Hurda Alım Satımı Ahmet Sağlam 

Sanicor Yapı Gereçleri Üretim ve Paz. A.Ş. 
Sentapol Sentetik ve Tabii Polimer 
San. Ve Tic. A.Ş. 

Metal Asansör İmalatı 

Depo 
Otomotiv Yan Sanayi -
Dökümcülük 

Tavuk Çiftliği - Kesimi 

Ahşap Ambalaj 
Galvaniz Ve Alüminyum 
Rulo Boyama 

Polyester Ürünleri 
İmalatı 
Yapı Kimyasalları 

Depo - Nakliye 

Boya Üretimi 

Çuval Ve Panel İmalatı 

Porselen Saüşı 

Kereste Deposu 
Makina imalatı - Otomasyon 
Fason Dolum 
Kimya 

Küvet - Duş Teknesi Vb. 
Boya, Alkid Reçine 
Vernik 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Tavuk Kesimi 
+ Evsel 
Evsel 

Üretim + Evsel 

Evsel 

Evsel 
Yüzey Sulan 
+ Evsel 
Boya Üretimi 
+ Evsel 
Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 
Boya, Alkid Reçine, 
Vernik + Evsel 

Fosseptik 

Kanalizasyon 

Kimyasal + 
Biyolojik 
Kanalizasyon 
Kimyasal + 
Biyolojik 

Kanalizasyon 

Fosseptik 
Kimyasal + 
Biyolojik 
Kimyasal + 
Biyolojik 
Biyolojik 

Biyolojik 

Kanalizasyon 

Fosseptik 

Biyolojik 
Kimyasal + 
Mutlukent 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Var 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 



Sev-Bal Maden A.Ş. 

Siyar İnşaat ve San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 

Süperyak Kömür Sanayi 

Tanrıverdi Orman Ürünleri 
Tantaoğlu Uluslararası Taş. İnş. 
Pet. Ürn. Paz. San. ve Ltd. Şti. 

Tar-Kar Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. 

Tayga Orm. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Timka San. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. 

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 

Total Oil Türkiye A.Ş. 

Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş. 

Tügmad Türkkan Gıd. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 
Sev Kan Tarım Ürünleri Gıda Ve San. A.Ş. 
(Eski Unvanı) 

Tüm Metal Turizm ve Yatçılık A.Ş. 

Uğur Hidrolik Mak. San. Tic. A.Ş. 

Uğur Teneke Ambalaj ve Plastik San A.Ş. 

Kömür Eleme - Paketleme 

Hazır Renkli Doğal Sıva 

Kimyasal Depolama 

Kömür Eleme - Paketleme 

Kereste Deposu 

Nakliye - Akaryakıt 

Kömür Eleme - Paketleme 

Kereste Deposu 

Malana İmalatı 

Üretim Yok 
Akaryakıt Depolama Ve 
Tanker Depolama Tesisi 

Çelik İmalatı 

Bitkisel Ham Yağ Üretimi 

Kapalı (Alüminyum Üretimi) 
Elektrikli Mutfak 
Eşyaları 

Plastik Ve Saç Ambalaj 

Evsel 

Tank Yıkama 
Suları + Evsel 
Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Yok 
Yüzey Suları 
+ Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Biyolojik 

IZAYDAŞ 
Biyolojik 
Fosseptik 

Fosseptik 

Fosseptik 

Mutlukent 
Antma 
Fosseptik 

Kanalizasyon 

Yok 
Yağ Tutucu + 
Biyolojik 
Mutlukent 
Antma 
Sev-Bal 
Maden A.Ş.' 
nin Antma 
Tesisine 
veriliyor. 
Fosseptik 

Fosseptik 

Kimyasal + 
Biyolojik 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 



Unılever Sanayi ve Ticaret Türk. A.Ş. 
(Muallim Köy Mevkii) 

Unılever Sanayi ve Ticaret Türk. A.Ş. (Diliskelesi 
Mevkii) 
Üçorman İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

Ünlüer Makina San. 

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. A.Ş. 

Vizyon Antrepoculuk Otopark İşi. 
Nak. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş 

Yeni Akın Nak. Met. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti. 
Yeni Madeni Yağ. ve Kim. Urn. Ith. 
Ve İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Yetkin Pala Orman Ürünleri Dış Tic. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Yıldırım Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Yılkarbon Yakıt Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. 

Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşi. A.Ş. 

Temizlik Ürünleri 
Depolama 

Deterjan Üretimi 

Kereste Depolama Ve Satış 

Depo 

Gözetim Ve Laboratuvar 
Hizmeti 

Kapalı 

Ağır Beton Denge Ağırlığı 

Demir - Çelik Deposu 

Madeni Yağ Üretimi 

Kereste Deposu 

Metal - Çinko Oksit 

Kömür Eleme - Paketleme 
Liman İşletmeciliği -
Depo - Antrepo 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Evsel 

Evsel 

Üretim ve Evsel 

Yok 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 

Evsel 
Tank Dipi Suyu ve 
Yüzey Sulan 

Şekerpınar 
Arıtma 
Tesisi 
Kimyasal + 
Biyolojik 
Fosseptik 

Fosseptik 
Üretim 
İZAYDAŞ' A 
Evsel 
Mutlukent 
Arıtma 

Yok 

Mutlukent 
Arıtma 
Fosseptik 

Kanalizasyon 

Fosseptik 

Mutlukent 
Arıtma 
Fosseptik 
İZAYDAŞ 
Arıtma 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
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3.6 Taş Ocaklarından Kaynaklanan Kirlilik 

Yörede bulunan eski taş ocaklarında oluşan bentlerin arkasında sular birikmekte ve 

bentin yıkılmasıyla ani sel olaylarının meydana geldiği bilinmektedir. Sel beraberinde 

sürüklediği taş ve topraklan Dil Deresine taşıyarak önemli kirliliğe neden olmaktadır. Bu 

maddelerin önemli bir kısmı da dere ile körfeze kadar taşınmaktadır. Körfezin su kalitesinin 

bozulması ile sedimanda önemli miktarda birikim oluşmasına neden olmaktadır. 

Taş ocaklarının oluşturduğu fiziksel tahribat ve kirliliğin doğal yaşama ve yeraltı su 

kaynaklarına yaptığı olumsuz etkiler önemli boyutlardadır. Ülkemizde toz kirliliği 

konusunda en kötü durumdaki işletmelerin taş kırma tesisleri olduğu bilimsel olarak 

saptanmıştır (TÜBİTAK-MAM, 2002). 

3.7 Karayollarından Kaynaklanan Kirlilik 

Ülkemizde trafikten kaynaklanan egsoz gazlan kirliliği, en büyük kirlilik kaynağını 

oluşturmaktadır. Araçların eksoz gazlarıyla çevreye CO, NO, SO2, Aldehitler, Uçucu 

Hidrokarbonlar, kurşun gibi zehirli gazlar ve zehirli olmamakla birlikte sera etkisi olan CO2 

gazı yayılmaktadır. Ülkemizde kullanılan dizel yakıttaki kükürt oranının yüksek olması ve 

dizel araç sayısındaki araç sayısının her geçen gün artması, trafikten kaynaklanan hava 

kirliliğini artırmaktadır. 

Karayolu ulaştırması, sanayileşmenin öncü güçlerinden biridir. Karayolları 

sanayileşmeye, ekonomik büyümeye, sosyal ve kültürel gelişmeye katkılanyla, ulaştığı 

yerlere sayısız yararlar sağlarken; erozyon, hava ve gürültü kirliliği, kentleşme ve göç 

hareketlerini hızlandırma vb. nedenlerle çevreye zarar verme riskini de beraberinde 

taşımaktadır. 

Karayolunun doğrudan çevresel etkileri inşaat ve işletme olmak üzere iki aşamada söz 

konusu olmaktadır. İnşaat aşamasında; toz, şantiye gürültüsü, atık su, katı atık, atık yağlar ve 

erozyon, işletme aşamasında ise; gürültü ve araç kaynaklı emisyonlar olarak sıralanabilir. 

İşletmeye açılan yoldan kaynaklanan çevresel etkiler ise; yolun kullanımından 

(tekerlek ve yol kaplaması arasındaki sürtünme ve araç motorlan) kaynaklanan gürültü ve 
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araç egzoz emisyonlarıdır. Yolun işletme aşamasında oluşan emisyonlar, benzinli ve dizel 

araçların egzozlarından kaynaklanan emisyonlar olup, bileşiminde karbonmonoksit (CO), 

azotoksit (NOx), hidrokarbon (HC), Kükürtdioksit (S02), kurşun ve diğer parçacıklar 

bulunmaktadır. 

Karayollarında taşıtlardan kaynaklanan gürültü değerleri ve emisyon miktarları 

trafikteki araç sayısı ile doğru orantılıdır. Söz konusu bölgedeki trafik sayımı Tablo 52'de, 

TEM otoyolunun 2005 yılı trafik değerleri ise Tablo 53'de verilmektedir (Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 2006). 

Tablo 52. 100-07 kontrol kesim numaralı yolun 2005 yılı trafik değerleri 

Taşıt Tipi 
Otomobil 
Otobüs 
Kamyon 
Treyler 
TOPLAM 

Taşıt/gün 
8197 

205 
3796 
1418 

13616 

Taşıt/saat 
342 

8 
158 
59 

567 

Tablo 53. TEM otoyolunun 2005 yılı trafik değerleri 

Taşıt Tipi 
Otomobil 
Otobüs 
Kamyon 
Treyler 
TOPLAM 

Taşıt/gün 
68558 
16290 
14439 

40 
99327 

Taşıt/saat 
2857 
679 
602 

2 
4139 

Ancak söz konusu kesimde araçlardan kaynaklanan emisyonlardan NOx, SOx, CO, 

HC'lann miktarlarının hesaplanabilmesi için araç sayıları ile birlikte topografya (eş yükselti 

eğrileri) ve meteorolojik veriler gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda model çalışmasının 

yapılabilmesi için iki aylık bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıdaki trafik değerleri 

kullanılarak yapılan ve sözkonusu yoldan kaynaklanabilecek hava ve gürültü kirliliğini 

belirlemek üzere yapılan değerlendirmeler sonucu Dilovası Beldesinde karayolundan 

kaynaklanabilecek hava kirleticiler den sadece azotoksitin (NOx) sınır değerlere yaklaştığı 

tespit edilmiştir (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2006). 
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Ayrıca, Bölgenin yoğun trafiğini azaltmak için alternatif yol çalışmaları planlamakta ve 

uygulanmaktadır (örneğin çevre yollan gibi). Sözkonusu bölgede planlanan Kuzey Marmara 

Otoyolu Îstanbul-Kınalı (TEM)- Adapazarı Akyazı kavşağı arası otoyolu ve bağlantı yollan 

ve İstanbul-İzmir Otoyolunun (İzmit Körfez Geçişi dahil) bölgenin ağır trafik yükünü 

azaltacağı düşünülmektedir. 

3.8 Limanlardan Kaynaklanan Kirlilik 

Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin başlıca nedeni gemilerin atıklarını denize 

boşaltmalarıdır. Gemiler, kirletici atıklarından kurtulmak için ya atıkları denize boşaltmakta 

ya da işleme tabi tutarak (yakma, ayırma v.s.) kalanları yok etmekte veya atıklan seyir 

esnasında depolayarak, limanlardaki atık kabul tesislerine boşaltmaktadırlar. Bu nedenle, 

denizlerin gemiler tarafından kirletilmesini önlemenin en etkin yolu, gemilerin atıklannı seyir 

süresince depolamaları ve bu atıkları limanlardaki kabul tesislerine boşaltmalarıdır. 

Denizlerdeki kirlilik olaylan daha çok sintine sularının denize basılması, pis suların ve 

çöplerin denize dökülmesi ve balast sularının denize boşaltılması sırasında meydana 

gelmektedir. 

MARPOL'e (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) 

göre gemiler, denize boşaltılması yasak olan atıklan ve atıklarının işlem görmesi sonucu 

kalan kalmtılan depolamak zorundadır. Bu kurallann uygulanabilmesi için limanlarda 

gemilerde oluşan atık ve kalıntıları, gecikmeye neden olmayacak şekilde alacak katı ve sıvı 

kabul tesislerinin olması gerekir. 

Limanlan işleten yönetimlerin MARPOL'ün gereklerine göre atık kabul tesisleri 

oluşturmaları gerekmektedir. Ülkemizdeki atık kabul tesislerinin büyük bir bölümü sintine ve 

balast suyunun alınmasına yöneliktir. Katı atıklan yok etme ve öğütme tesisleri ise yok 

denecek kadar azdır. Antma yapılmadığı için sintine sulan dinlendirme yöntemi ile 

aynştırılmaktadır. Bu nedenle aynştırılmak üzere gemilerden alınan sintine sularının 

toplanacağı tanklar kapasite bakımından yetersiz kalmakta ve bu yetersizlik istenmeyen 

sonuçlann doğmasına neden olmaktadır. Tankların kapasitesinin düşük olması nedeniyle , 

kabul ücreti veren fakat atığını veremeyen gemilerin atıklannı denize boşaltması kaçınılmaz 

hale gelmektedir. 
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MARPOL, sözleşmeye taraf ülkelere limanlanna gelen gemilerin katı ve sıvı atıklarını 

almak üzere atık kabul tesisi oluşturma zorunluluğunu getirmiştir. MARPOL'un kurallarına 

göre gemilerin denize yağ, yağ karışımı, çöp ve pis su dökmesi yasaklanmıştır. Denize 

dökülmesi yasaklanan atıklar, limanlardaki atık kabul tesislerine boşaltılmak üzere 

gemilerdeki tanklarda biriktirilecek ve bu atıklar gemilerin gittiği limandaki atık kabul 

tesislerine boşaltılacaktır. MARPOL'e göre; gemilerin denizleri kirletmesine neden olan 

maddeler beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Petrol ve petrol türevi olan maddeler, zehirli 

sıvılar, ambalajlı zararlı maddeler, pis sular ve çöplerdir. MARPOL'e göre limanlarda 

bulundurulması gereken tesis ve donanımlar ise şunlardır: Petrollü atıkları alma tesisleri, 

zehirli sıvıları içeren atıkları alma tesisleri, arıtma tesisleri, kuru atıkları öğütme yok etme 

tesisleri, laboratuvarlar ve ölçme cihazları, yükleme ve boşaltma düzenleri ile gemilerin boru 

ve bağlantı düzenlerine uygun tesis ve cihazlar. 

Sintine: Yıkama işlemlerinde oluşan atık 
sular ile çeşitli makine ve pompalardan 
sızan yağlı sulardır. Sintine suları geminin 
en altında bulunan sintine tankında 
biriktirilir. Sintine sulan içerdiği yağ 
nedeniyle önemli bir kirleticidir. 

Balast: Geminin dengesini sağlamak üzere 
denizden çekilen ve yine dengesini sağlamak 
üzere yanaşılan limanlarda denize basılan 
sudur. Özellikle petrol tankerlerinin balast 
suları, denizleri önemli ölçüde kirletmektedir. 

İzmit Liman Sahası Karakteristik Bilgileri: Yelkenkaya Feneri (Darıca) - Çatal Burun 

arasında çekilen hattın doğusu, Denizden uzunluğu 30 deniz mili, Kıyı şeridinin uzunluğu 120 

km. (Denizcilik Müsteşarlığı, 2006). Bölgede; 40 adet Liman işletme Tesisi, 2 adet Gemi 

înşa Tersanesi, 12 adet Balıkçı Bannağı, 3 adet Gemiadamlan Eğitim Kurumu, 2 adet 

Kılavuzluk Teşkilatı, 1 adet Serbest Bölge (İnşa aşamasında) ve 1 adet Tersaneler Bölgesi 

(İnşa aşamasında) bulınmaktadır. Tablo 54'de bölgedeki liman işletme tesisleri verilmektedir. 

Tablo 54. Bölgedeki liman işletme tesisleri 

Tesis adı 

Alemdar 

Altınel 

Aslan Çimento 

Bayramoğlu 

Çolakoğlu 

Niteliği 

Akaryakıt -kuru 

Kimyasal-kuru 

Katı yük 

Kum 

Kuru yük 
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Poliport 

Sedef 

Solventaş 

Total Gebze 

Kızılkaya 

Kimyasal-kuru 

Kuru-konteyner 

Kimyasal 

Akaryakıt 

Kuru yük 

Atık kabul tesisi lisans belgesi almış işletme tesisleri şunlardır: (Denizcilik Müsteşarlığı, 

2006): 

1. ALEMDAR Diliskelesi Liman İşletmesi Anonim şirketi 

2. TÜPRAŞ İzmit Rafineri Müdürlüğü 

3. TÜPRAŞ Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü 

4. SOLVENTAŞ Teknik Depolama A.Ş. 

5. SEDEF Gemi Endüstrisi A.Ş. 

6. EVYAP Kirazlıyalı Liman Tesisi 

7. POLİPORT Kimya Sanayi A.Ş. 

8. TURKUAZ Petrol Ürünleri 

9. GÜBRETAŞ Gübre Fabrikaları 

10. DİLER Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 

11. KROMAN Çelik Sanayi 

12. ÇOLAKOĞLU Metalürji 

13. AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 

4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

4.1 Hava Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar 

Kocaeli Valiliğinden bölgenin hava kirliliği hakkında gelen bilgilerde "söz konusu 

alanın topoğrafik yapısı gereği çukurda kalması nedeniyle tesislerden çıkan emisyonlar 

yerleşim alanının üzerine dağıldığı, ayrıca plansız sanayileşme, çarpık kentleşme ve özellikle 

kirletici vasfı yüksek tesislerin sayısının fazla olması nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı" 

belirtilmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak öncelikle çevre kirliliği açısından sorunlu 
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olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin hava kirliliği seviyesinin ve hava kirletici 

kaynaklarının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK-MAM koordinatörlüğünde Kocaeli 

Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 

çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada; bölgede yer alan işletmelerin, proses, hammadde, ürün, 

yakıt, emisyon kaynaklan vb. özellikleri açısından değerlendirilerek bir emisyon envanteri 

oluşturulması, belirlenen yayımm kaynaklarında ölçümler yapılarak tesisten yayımlanan 

kirleticilerin cins ve miktarlarının saptanarak tesislerin kirleticilik özellikleri belirlenmesi, 

tesislerde gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarının kullanılarak kirleticilerin dağılım modelleri 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın birinci aşaması olan tesis-proses inceleme ve ölçüm işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla her üç kurumun temsilcilerinden oluşan üç takımlık tesis inceleme 

ve ölçüm ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekipler; 

• Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisleri, proses, hammadde, ürün, 

yakıt, emisyon kaynaklan, antma tesisleri, sızıntı vb özellikleri açısından 

değerlendirmiştir. 

• Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan emisyon izni başvuru 

dosyaları, emisyon raporlan vb kaynaklardan da yararlanarak Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi için bir emisyon envanteri oluşturmuştur. 

• Emisyon envanteri bilgileri yardımı ile kirlilik potansiyeli açısından kritik olduğu 

düşünülen tesisler ve bu tesislerde ölçümü gerçekleştirilecek kirlilik parametreleri 

belirlenmiştir. 

• Ölçüm ekibi tarafından, tesis inceleme ekibinin belirlediği tesislerde ölçümler 

gerçekleştirilmiştir. 

• Ölçüm sonuçlan kullanılarak, tesislerden yayımlanan kirleticilerin cins ve miktarlan 

saptanmış ve tesislerin kirleticilik özellikleri belirlenmiştir. 

TÜBİTAK-MAM koordinatörlüğündeki proje ekibince, Dilovası Organize Sanayi 

Bölgesinde yer alan tesislerde gerçekleştirilmiş olan tesis-proses inceleme, ölçüm sonuçlan 

kullanılarak tesislerin kirleticilik özellikleri belirlenmiş, kirletme potansiyeli yüksek olan 

tesisler detaylı incelemeye tabi tutulmuş ve gerekli olduğu anlaşılan 18 adet tesiste ölçümler 

yapılarak hava kirliliğine katkı paylan belirlenmiş ve çözüm önerileri verilmiştir. Bu 
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çalışmanın sonuçlan, Raporun 3.5.1'inci bölümünde detaylı olarak verilmiştir. I. aşamada 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne bağlı firmalar incelenmiş ve bu firmalarda 

gerçekleştirilen proses, hammadde, ürün ve kirlilik kaynakları kapsamında yapılan inceleme 

çalışmalan sonucunda; 

• 34 adet tesisin kirletme potansiyelinin yüksek olduğu, 

• 113 adet tesisin ısınma kaynaklı yayınım hariç başka bir yayınımlanmn olmadığı, 

• 18 adet tesisin ise faaliyetine devam etmediği tespit edilmiştir. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda bölgede yer alan 

tesislerden hava kirliliğine katkılan olan tesislerin genel olarak; 

• Boya ve tiner üretim tesisleri, 

• Depolama tesisleri, 

• Demir-çelik üretim tesisleri, 

• Kömür tevzi ve dağıtım tesisleri olduğu ve 

bu tesislerden; 

• Organik madde emisyonlarının herhangi bir arıtma olmadan atmosfere verildiği, 

• Hurda metallerin ergitilmesi sırasında önemli miktarda gaz ve tozlar çatı ve 

duvarlannda bulunan boşluklardan kontrolsüz olarak atmosfere atıldığı, 

• Kömürlerin genellikle açık alanda depolandığı ve özellikle doldurma-boşaltma 

sırasında önemli oranda tozun atmosfere verildiği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, birinci aşamada elde edilen ölçüm ve envanter 

sonuçlan yardımı ile belirlenen kirleticilik potansiyeli yüksek olan tesislerden yayımlanan 

hava kirleticilerin dağılım modelleri TÜBİTAK-MAM koordinatörlüğündeki proje ekibince 

yapılmıştır. Dağılım modellerinin sonuçlan yardımı ile hava kirliliğinin en yoğun olduğu 

kirlilik adalan belirlenmiştir. Başta kirlilik adalan olmak üzere belirlenen kritik kirlilik 

noktalanna difüzyon tüpleri yerleştirilerek Ocak 2006 tarihi itibariyle 17 noktada difüzyon 

tüpleri ile ve bir noktada Mobil hava Kalitesi laboratuarı ile bölgenin hava kirliliği izlenmeye 

başlanmıştır. Difüzyon tüpleri ile S02, N02 , O3, BTEX (benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen) 
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ve THC (toplam hidrokarbon) kirleticileri ölçülmektedir. Mobil Hava Kalitesi laboratuarı ile 

ise adı geçen kirleticilere ilave olarak toz ve meteorolojik parametreler de sürekli olarak 

izlenmektedir. Projenin II. aşamasının sonuçlan Raporun 4.1.1'inci bölümünde verilmektedir. 

4.1.1 Hava Kalitesi Sınır Değerleri 

Proje çalışması sırasında elde edilen ölçüm verileri'nin değerlendirilmesinde AB 

kriterleri temel olarak alınıp hazırlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 

Yönetmeliği henüz taslak halinde olup yayınlanmamış olması nedeniyle esas olarak Tablo 

55'de verilen Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (1986) sınır değerleri kullanılmıştır 

(TÜBİTAK-MAM, 2006). 

Tablo 55. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ne göre hava kalitesi sınır değerleri 

Bileşen 

S02 - Genel 

SO2 - Endüstriyel Bölg. 

N02 

NO 

O3 

Toz (PM10) - Genel 

Toz (PM10) - Endüstriyel Bölg. 

Pb-(PM1 0 içinde) 

Cd - (PM10 içinde) 

Hidrokarbon 

Sınır Değer 

Uzun Vadeli Sınır - U V S 
(ng/m3) 

150 

250 

100 

200 

-

150 

200 

2 

0,04 

-

Kısa Vadeli Sınır-KVS 
(us/m3) 

400 (900) 

400 

300 

600 

240 

300 

400 

-

-

140 (280) 

* Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 1986 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde yer alan hava kalitesi sınır değerlerine 

ek olarak bir kıyaslama yapmak amacıyla Tablo 56'da verilen taslak halindeki Hava Kalitesi 

Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği sınır değerleri ile Tablo 57'de verilen AB sınır 

değerleri de verilmiştir. 
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Tablo 56. Taslak halindeki Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'ne göre 

hava kalitesi sınır değerleri 

Bileşen 

S02 (ng/m3) 

N02 (^g/m3) 

PM10 (ng/m3) 

Pb(^g/m3) 

Benzen (ng/m3) 

CO (mg/m3) 

As (ng/m3) 

Cd (ng/m1) 

Ni (ng/mJ) 

Benzo(a)piren (ng/m3) 

0 3 (ng/m3) 

Sınır Değer 

1 saat'lik ortalama 

350 

200 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 gün'lük ortalama 

125 

-

50 

-

-

10 

-

-

-

-

-

1 yıl'lık ortalama 

20 

40 

40 

0,5 

5 

-

6 

5 

20 

1 

120 

Tablo 57. Avrupa Birliği hava kalitesi sınır değerleri 

Bileşen 

S02 (Hg/m3) 

N0 2 (Mg/m3) 

PM10 (Mg/m3) 

Pb (^ıg/rn3) 

Benzen (fag/m3) 

CO (mg/m3) 

As (ng/mJ) 

Cd (ng/m3) 

Ni (ng/m3) 

Benzo(a)piren (ng/m3) 

0 3 (ng/m3) 

Sınır Değer 

1 saat'lik ortalama 

150 

200 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 gün'lük ortalama 

125 

-

50 

-

-

10 

-

-

-

-

-

1 yıl'lık ortalama 

20 

40 

20 

0,5 

5 

-

6 

5 

20 

1 

120 
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4.1.2 Difüzyon Tüpleri ile Yapılan ölçümler 

Hava kalitesi izleme noktalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen modelleme 

çalışması yardımıyla Şekil 8'de verilen 17 noktaya difüzyon tüpleri ve 1 noktaya Mobil Hava 

Kalitesi laboratuarı proje ekibince yerleştirilmiştir. Difüzyon tüpleri her ay değiştirilerek 

analiz edilmektedir. Böylece tüplerin yerleştirildiği nokta civarındaki hava kalitesi aylık 

ortalama değer olarak belirlenmektedir. Bölgenin difüzyon tüpleri yardımı ile ölçülen SO2, 

N02 , 0 3 kirleticilerine ait hava kirlilik değerleri aylara bağlı olarak Tablo 58-62 deki değerler 

kullanılarak Şekil 9-1l'de verilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2006). 

Şekil 8. Difüzyon tüpleri ölçüm noktaları 
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Tablo 58. Ocak ayı inorganik gazlar ölçüm sonuçları 

Ölçüm 

Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

SO2 Derişimi 
(ug/m3) 

34,2 
29,8 
41,3 
60,9 
18,1 
12,4 
30,4 
65,5 
50,2 
36,0 
44,0 
43,3 
22,3 
58,0 
19,6 

NO2 Derişimi 
(ug/m3) 

89,0 
91,4 
70,0 
74,8 
35,7 
65,0 
49,5 
58,9 
65,8 
46,4 
61,0 
52,6 
48,5 
65,9 
56,5 

O3 Derişimi 
(ug/m3) 

32,9 
23,3 
33,7 
62,6 
37,8 
40,2 
52,2 
45,0 
48,2 
63,4 
45,0 
31,3 
43,4 
39,4 
39,4 

Tablo 59. Şubat ayı inorganik gazlar ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

SO2 Derişimi 
(ug/m3) 

15,7 
35,2 
45,7 
46,3 
31,5 
16,9 
22,5 
18,6 
36,2 
39,6 
11,2 
16,1 
28,9 
49,2 
37,6 
38,6 

NO2 Derişimi 
(ug/m3) 

31,7 
43,3 
54,4 
50,4 
57,0 
40,7 
8,4 

39,3 
48,5 
48,4 
58,9 
75,8 
75,6 
71,9 
48,5 
31,2 

O3 Derişimi 
(ug/m3) 

27,3 
28,1 
36,1 
44,2 
36,1 
48,2 
59,4 
61,8 
32,9 
65,1 
41,0 
32,1 
28,9 
38,6 
36,9 
43,4 
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Tablo 60. Mart ayı inorganik gazlar ölçüm sonuçları 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

SO2 Derişimi 
(HS/m3) 

43,4 
41,1 
30,5 
32,4 
38,1 
3,5 
15,9 
57,2 
32,5 
40,3 
19,7 
24,4 
31,5 
31,8 
28,6 
13,7 

NO2 Derişimi 
(HS/m3) 

97,0 
99,4 
95,2 
85,0 
88,8 
74,4 
49,4 
73,6 
78,0 
64,3 
96,6 
110,3 
108,8 
97,4 
86,4 
62,9 

O3 Derişimi 
(ug/m3) 

90,0 
83,5 
69,9 
100,4 
89,1 
84,3 
109,2 
98,0 
94,0 
113,2 
70,7 
67,5 
62,6 
67,5 
76,3 
102,0 

Tablo 61. Nisan ayı inorganik gazlar ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SO2 Derişimi 
(HS/m3) t 

11,2 
13,6 
U,4 
9,6 
9,7 
6,9 
5,2 
10,5 
11,2 
7,0 
12,2 
14,5 
13,3 
12,9 
15,5 
6,3 
12,2 

NO2 Derişimi 
(ns/m3) 

34,7 
37,6 
36,3 
31,4 
35,4 
33,3 
21,1 
29,1 
33,9 
27,1 
41,9 
37,8 
47,6 
32,7 
31,6 
23,6 
43,3 

O3 Derişimi 
(HR/m3) 

32,1 
29,7 
27,3 
37,8 
27,3 
38,6 
71,5 
36,1 
34,5 
44,2 
31,3 
27,3 
24,9 
27,3 
29,7 
38,6 
28,9 
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Tablo 62. Mayıs ayı inorganik gazlar ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

S0 2 Derişimi 
(UR/IU3) 

12,7 
10,5 
8,1 
10,5 
10,3 
8,3 
4,4 
22,7 
17,2 
9,1 
15,9 
16,1 
7,6 
10,8 
9,0 
3,0 
13,9 

NO2 Derişimi 
(HK/m3) 

28,3 
31,6 
29,5 
26,2 
28,8 
24,4 
15,6 
32,4 
30,4 
19,9 
33,2 
40,8 
33,3 
34,4 
54,2 
17,2 
35,7 

O3 Derişimi 
(ug/m3) 

19,3 
24,1 
20,1 
25,7 
36,9 
23,3 
29,7 
69,1 
23,3 
32,1 
22,5 
20,9 
20,1 
19,3 
26,5 
25,7 
18,5 

S02 

Ocak Şut* Man K a n Miyn 
Zjaun(ay> 

Şekil 9. SO2 ölçüm sonuçları 
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Şekil 10. NO2 ölçüm sonuçları 

Şekil 11. O3 ölçüm sonuçları 

Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11'de verilen SO2, NO2 ve O3 derişim grafikleri 

incelendiğinde bu kirleticilerden hiçbirinin ne kısa vadeli, ne de uzun vadeli sınır değerleri 

aşmadığı görülmektedir. 
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BTEX kirleticilerine ait hava kirlilik değerleri aylara bağlı olarak Tablo 63-67 deki 

değerler kullanılarak Şekil 12-15'de verilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 

Tablo 63. Ocak ayı BTEX ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Benzen Derişimi 
(US/m3) 

6,8 
5,7 
6,2 
11,5 
4,4 
4,6 
3,6 
4,0 
4,5 
4,2 
6,2 
6,5 
4,2 
6,2 
7,6 

Toluen Derişimi 
(Hg/m3) 

38,5 
99,1 
62,1 
22,9 
22,9 
33,8 
16,2 
19,1 
91,5 
38,7 
48,6 
35,9 
32,1 
120,4 
121,6 

Etil Benzen Derişimi 
(u*/m3) 

2,9 
6,8 
5,0 
2,2 
3,2 
2,3 
1,2 
4,1 
11,9 
1,7 
4,6 
2,8 
1,9 
12,0 
8,9 

Ksilen Derişimi 
(HR/m3) 

9,5 
23,0 
19,0 
6,7 
11,0 
8,1 
3,9 
14,8 
23,5 
5,9 
14,9 
10,3 
7,5 

28,8 
25,8 

Tablo 64. Şubat ayı BTEX ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Benzen Derişimi 
(US/m3) 

5,2 
-

5,3 
9,7 
5,7 
4,9 
2,4 
4,1 
3,3 
7,1 
8,0 
5,5 
7,9 
6,2 
5,0 
7,4 

Toluen Derişimi 
(ug/m3) 

33,0 
277,4 
42,2 
28,4 
46,6 
22,0 
14,4 
30,1 
43,1 
80,7 
19,5 
43,8 
81,5 
24,2 
33,6 
34,0 

Eti] Benzen Derişimi 
(HR/m3) 

3,5 
861,8 
9,5 
2,6 
6,9 
3,0 
1,1 
4,4 
4,2 
7,2 
6,1 
5,9 
9,0 
6,3 
3,9 
2,4 

Ksilen Derişimi 
(US/m3) 

13,0 
-

30,0 
8,9 

25,7 
11,1 
3,9 
16,3 
18,0 
25,4 
21,0 
17,9 
34,4 
21,4 
12,9 
8,0 
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Tablo 65. Mart ayı BTEX ölçüm sonuçlan 

Olçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Benzen Derişimi 
(ug/m3) 

4,0 
3,7 
3,7 
4,2 
3,9 
4,4 
2,6 
3,4 
5,2 
3,7 
4,7 
3,9 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 

Toluen Derişimi 
(HS/m3) 

99,6 
70,2 
79,3 
141,7 
45,8 
95,2 
71,9 
99,0 

1370,4 
238,0 
98,2 
77,9 
190,1 
74,3 
70,0 
77 

Etil Benzen Derişimi 
(ug/m3) 

5,4 
5,7 
8,3 
8,8 
5,1 
4,4 
2,5 
3,8 
9,0 
3,8 
6,7 
6,2 
4,2 
5,7 
5,8 
4,2 

Ksilen Derişimi 
(ug/m3) 

20,8 
26,8 
32,5 
6,2 

21,2 
10,8 
10,5 
17,7 
27,7 
16,5 
27,1 
25,3 
20,7 
25,9 
24,2 
14,7 

Tablo 66. Nisan ayı BTEX ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Benzen Derişimi 
(W!/m3) 

2,1 
2,4 
2,8 
2,1 
3,7 
3,6 
1,5 
5,0 
1,5 
1,4 
4,2 
1,9 
4,5 
1,5 
2,6 
5,8 
2,0 

Toluen Derişimi 
(ne/m3) 
575,7 
763,1 
572,6 
638,0 
709,9 
131,4 
124,1 
386,4 
113,1 
94,4 

375,6 
516,6 
380,3 
133,5 
404,6 
771,3 
494,3 

Etil Benzen Derişimi 
(ug/m3) 

3,6 
3,1 
3,6 
2,1 
33,2 
2,2 
1,4 
19,6 
1,1 
1,0 

22,5 
3,27 
8,6 
10,1 
2,6 

22,2 
2,37 

Ksilen Derişimi 
(ug/m3) 

10,0 
8,8 
10,0 
5,6 

45,5 
6,3 
2,6 
32,2 
2,8 
3,6 

41,5 
10,2 
52,1 
11,8 
8,0 

38,4 
7,2 
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Tablo 67. Mayıs ayı BTEX ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Benzen Derişimi 
(HR/m3) 

2,0 
2,6 
2,1 
2,8 
3,5 
3,4 
1,6 
1,8 
2,2 
2,2 
2,2 
2,4 
1,8 
2,2 
3,9 
1,8 
2,0 

Toluen Derişimi 
(Hg/m3) 

153,4 
91,6 
90,0 
136,5 
81,2 
79,8 
135,9 
87,2 
72,1 
83,4 
164,7 
124,0 
72,5 
141,4 
79,3 
115,0 
82,8 

Etil Benzen Derişimi 
(Hg/m3) 

2,1 
2,3 
4,8 
1,4 
2,4 
2,1 
1,0 
1,4 
1,2 
1,0 
2,1 
2,1 
1,5 
2,1 
3,6 
1,1 
1,6 

Ksilen Derişimi 
(Wi/m3) 

7,2 
7,6 
15,2 
4,1 
8,2 
7,2 
2,7 
4,2 
3,6 
3,2 
7,1 
6,6 
5,2 
7,9 
14,6 
3,4 
5,6 

Şekil 12. Benzen ölçüm sonuçlan 
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Şekil 13. Toluen ölçüm sonuçlan 

Şekil 14. Etilbenzen ölçüm sonuçları 
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Şekil 15. Ksilen ölçüm sonuçlan 

Şekil 12'de verilen benzen derişim grafiği incelendiğinde benzen derişimlerinin yılın 

ilk iki ayında ölçüm noktalarına bağlı olarak genellikle sınır değerin üstünde olduğu ancak 

daha sonra noktalar bazında genellikle sınır değerlerin altında kaldığı, genel olarak benzen 

derişiminin sınır değer civarında seyrettiği belirtilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 

Şekil 13'de verilen toluen derişim grafiği gözden geçirildiğinde toluen derişiminin 

yılın ilk iki ayında genel olarak toplam hidrokarbon sınır değerinin hemen altında yer aldığı, 

ancak mart ayı itibarı ile toluen derişiminin hızla artmaya başladığı, bir noktada (9 no'lu 

ölçüm noktası) pik yaparak 1370 ug/m3 değeri ile sınır değerin yaklaşık olarak on katına 

ulaştığı, toluen derişimindeki artışın nisan ayında da sürdüğü ve hemen hemen tüm noktalarda 

sınır değerin üzerine çıktığı, derişimin en yüksek olduğu noktada (16 no'lu ölçüm noktası) 

770 jıg/m değeri ile sınır değerin yaklaşık olarak 5.5 katına çıktığı, Mayıs ayında toluen 

derişim bir miktarınn düşüş göstererek hemen hemen tüm noktalar için sınır değer civarında 

gerçekleştiği proje ekibince belirtilmektedir (TÜBÎTAK-MAM, 2006). 

Şekil 14 ve 15'de verilen etilbenzen ve ksilen'e ait derişim grafikleri gözden 

geçirildiği zaman bu iki kirleticilerin derişimlerinin hemen hemen daima sınır değerlerin 

altında gerçekleştiği, yalnızca, şubat ayı içi 2 no'lu ölçüm noktasında etilbenzen derişiminin 

861 ı̂g/m değeri ile sınır değerin yaklaşık olarak altı katına çıktığı proje ekibince tespit 
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edilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2006). Son olarak toplam hidrokarbon kirleticilerine ait hava 

kirlilik değerleri aylara bağlı olarak Tablo 68-72 deki değerler kullanılarak Şekil 16'da 

verilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 

Tablo 68. Ocak ayı toplam hidrokarbon ölçüm sonuçları 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Hidrokarbon Derişimi 
(Hg/m3) 
420 
1259 
737 
369 
192 
182 
146 
138 
1230 
169 
82 
619 
178 
967 
1198 

Tablo 69. Şubat ayı toplam hidrokarbon ölçüm sonuçları 

ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Hidrokarbon Derişimi 
(ÜKW) 
199 
3368 
254 
182 
194 
128 
34 
140 
143 
562 
166 
285 
580 
171 
210 
184 
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Tablo 70. Mart ayı toplara hidrokarbon ölçüm sonuçları 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Hidrokarbon Derişimi 
(Hfi/m3) 
481 
580 
706 
1067 
432 
583 
454 
619 
3127 
922 
604 
543 
599 
629 
668 
531 

Tablo 71. Nisan ayı toplam hidrokarbon ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Hidrokarbon Derişimi 
(ug/m3) 
1263 
1589 
1303 
1360 
1771 
427 
352 
1238 
388 
329 
1314 
1116 
3106 
484 
1028 
1923 
1119 
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Tablo 72. Mayıs ayı toplam hidrokarbon ölçüm sonuçlan 

Ölçüm 
Noktası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Hidrokarbon Derişimi 
(H8/m3) 

757 
680 
662 
780 
720 
563 
604 
230 
673 
673 
730 
675 
616 
812 
469 
605 
639 

Şekil 16. Toplam hidrokarbon ölçüm sonuçlan 
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Şekil 16'da verilen toplam hidrokarbon derişim grafiği gözden geçirildiğinde toplam 

hidrokarbon derişimlerinin bir iki istisna dışında daima sınır değerin oldukça üstünde 

gerçekleştiği, hatta şubat ayında 2 numaralı ölçüm noktasında derişimin 3368 ug/m3 değeri ile 

sınır değerin yaklaşık olarak 24 kat üzerine, Mart ayında 9 numaralı ölçüm bölgesinde ise 

3127 ug/m3 değeri ile sınır değerin yaklaşık olarak 22 kat üzerine çıktığı proje ekibince tespit 

edilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 

4.1.3 Sürekli Ölçüm Sonuçları 

Mobil Hava Kalitesi laboratuarı ile Şekil 8'de gösterilen noktada TÜBİTAK-MAM 

koordinatörlüğündeki proje ekibince sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri 

gerçekleştirilmektedir. Laboratuardan elde edilen sürekli ölçüm bilgileri saatlik ortalama 

değerler olarak kaydedilmektedir. Tablo 73'de sürekli ölçüm sonuçlarının istatistik olarak 

değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar verilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 

Tablo 73. Sürekli ölçüm sonuçları 

Aylar 

Ocak 

Şubat 

Mart 

Nisan 

Mayıs 

Haziran 

En yüksek 

UVS aşılma süresi (saat) 

KVS aşılma süresi (saat) 

S02 
(ug/m3) 

64 

10 

6 

12 

0,9 

4,6 

863 

13,5 

2,5 

N02 
(ug/m3) 

265 

128 

204 

173 

112 

111 

1950 

839,5 

40,5 

0 3 
(HS/m3) 

0 

52 

20 

17 

8 

2 

371 

-
7,5 

Toz 
(ug/m3) 

149 

73 

279 

206 

161 

7 

1000 

823 

258,5 

Tablo 73'de verilen istatistik değerlendirme sonuçlan gözden geçirildiği zaman aylık 

ortalama bazında SO2 ve O3 derişimlerinin daima sınır değerlerin altında kaldığı, NO2 ve toz 

derişimlerinin ise genel olarak uzun vadeli sınır değerlerin üstünde, kısa vadeli sınır 

değerlerin ise altında kaldığı proje ekibince tespit edilmiştir. Ancak, hava kalitesi ve insan 
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sağlığı açısından aylık ortalama değerlere ilaveten diğer bir önemli değerlendirme de sınır 

değerlerin belirli bir süre içinde kaç kez aşıldığı ve ulaşılan en yüksek derişim değeridir. Bu 

açıdan gözden geçirildiği zaman hemen hemen tüm kirleticilerin, özellikle de toz derişiminin 

uzun süre boyunca sınır değerleri aştığı belirtilmektedir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 

4.1.4 Ağır Metal Analizleri 

Sürekli ölçüm sonuçlarının değerlendirmesi sonucu toz derişimlerinin önemli ölçüde 

yüksek çıkması üzerine tozun bileşiminin ne olduğu sorusu gündeme gelmiş ve TÜBİTAK-

MAM koordinatörlüğündeki proje ekibince değişik tarihlerde üç ayrı toz örneklemesi 

yapılarak tozun içerdiği ağır metal parametreleri belirlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlan 

Tablo 74'de verilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2006).. 

Tablo 74. Tozun içerdiği ağır metallerin derişimi 

Bileşen 

Al - Alüminyum 

Cd - Kadmiyum 

Co - Kobalt 

Cr - Krom 

Cu - Bakır 

Mn - Mangan 

Ni-Nikel 

Pb - Kurşun 

Tl - Talyum 

V - Vanadyum 

1.Ölçüm 
(U2/m3) 
11,7880 

1,1920 

0,0026 

0,0650 

0,1189 

0,5367 

0,0399 

0,2845 

0,0002 

3,8018 

2.Ölçüm 
(ug/m3) 
4,4120 

0,0042 

0,0026 

0,0536 

0,0952 

1,1140 

0,0240 

0,3150 

0,0003 

0,3790 

3.Ölçüm 
(ug/m3) 
4,8608 

0,0036 

0,0022 

0,1092 

0,1377 

1,5475 

-

0,1139 

-

0,1992 

Tablo 74 incelendiği zaman Cd. derişiminin 1. ölçümde oldukça yüksek seyrederek 

sınır değerin yaklaşık 29 kat üzerinde olduğu, ancak diğer iki ölçümde sınır değerin altında 

kaldığı, Pb'nin (kurşun) ise her üç ölçümde de sınır değerin altında kaldığı proje ekibince 

tespit edilmiştir (TÜBİTAK-MAM, 2006). 
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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin hava kirliliği seviyesinin ve hava kirletici 

kaynaklarının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK-MAM koordinatörlüğünde Kocaeli 

Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 

başlatılan çalışmanın üçüncü aşamasında, 

• İlk iki aşamada elde edilen envanter, ölçüm, hava kalitesi ve modelleme verileri 

değerlendirilecektir. 

• Değerlendirme sonuçlan kullanılarak Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin hava 

kirlilik haritası çıkarılacaktır. 

• Hava kirlilik haritası ve proje süresince elde edilen tüm bilgiler üç araştırma 

kurumunun bilim adamları tarafından birlikte tartışılarak bölgenin hava kalitesi 

açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

• Hava kalitesi değerlendirme sonuçlan yardımı ile bölgenin hava kalitesinin 

iyileştirilmesi için çözüm önerileri oluşturulacaktır. 

• Üçüncü aşamada, dolayısıyla proje sonunda; proje süresince elde edilen tüm ölçüm ve 

analiz sonuçlarını, değerlendirmelerini ve bu konudaki literatür bilgilerini de içeren bir 

Proje Sonuç Raporu hazırlanacaktır (TÜBİTAK-MAM, 2005). 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sonuçlandırılan diğer bir önemli bir çalışma ise, 

Avrupa Birliğine uyum sürecinde yüksek maliyetli çevre müktesebatının uygulanmasında 

harcanması gereken maliyetin tespiti için yapılan "Türkiye İçin Yüksek Maliyetli Çevresel 

Yatınmlann Planlanması Projesi"dir. Bu projenin sonunda toplam 68 milyar Euro yatınm 

yapılması gerektiği ve bu yatırım miktarmın yaklaşık 18 milyar Euro sunun özel sektör 

tarafından karşılanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Aynca, özellikle atık, hava ve endüstriyel 

kirlilik konusunda AB mevzuatı uyum kapsamında projeler devam etmektedir. 

Aynca, Çevre ve Orman Bakanlığı son 3 yılda; uygulamada karşılaşılan sorunların 

giderilmesi ve AB mevzuatına uyum sürecide dikkate alınarak sanayiciyi yakından 

ilgilendiren su, hava ve atık konusunda olmak üzere toplam 18 adet Yönetmelik çıkarmıştır. 

Bunlardan; 

• Sanayi tesislerinin almak zorunda olduğu emisyon izin prosedürlerini içeren 

"Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (2004), 
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• Isınma amaçlı kullanılan yakıtların özelliklerini yeniden belirleyen, katı yakıtların 

torbalı olarak satılmasını ve yakma sistemlerine standart getiren "Isınmadan 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (2005), 

• 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin satışını yasaklayan ve yakıttaki 

kükürt oranının azalmasını öngören "Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2004), 

• Egzoz emisyonlarının ölçülmesi ve denetlenmesini kapsayan "Trafikte Seyreden 

Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair 

Yönetmeliği (2005) hava kirliliğinin önlenmesine yöneliktir. 

4.2 Su Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat 

uyumlaştırma ve uygulamaya dönük yükümlülüklerini karşılayabilmesine destek sağlamak 

amacıyla, gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik "Türkiye için Çevre 

Alanında Kapasite Geliştirilmesi" projesinin ilk bileşeni olan "Yüksek Maliyetli Çevre 

Yatırımlarının Planlanması-EHCIP" alt projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı 

koordinasyonunda, uluslararası bir konsorsiyum olan ENVEST Planners tarafından 

yürütülmektedir. 

Projenin genel hedefi, Türkiye'nin AB'ye katılımı için gereken çevre altyapısı 

şartlarını ortaya koymak; özel hedefi ise su, atık, hava ve endüstriyel kirlenme kontrolü gibi 

öncelikli çevre alanlarında projeler belirleyerek, AB'ye katılım için gereken çevre 

yatırımlarına ve özelliklerine ilişkin mali araçlar ile mevcut finansman olanaklarını 

belirlemektir. Bu doğrultuda diğer projelere örnek teşkil edecek ve uygulamaya hazır, ÇED 

raporları ile birlikte 6 yatırım projesi geliştirilmesi planlanmaktadır. Yatırım paketleri, 

projenin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin çevre ile ilgili ulusal stratejik planının bir 

parçası olacak proje listelerinin ve önceliklendirme kriterlerinin hazırlanmasında rehberlik 

edecektir. 

Söz konusu altı yatırım paketinden biri, Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu 

Yönetimi Projesi'dir. Atıksu arıtma tesisi Dilovası OSB kaynaklı endüstriyel atıksular ile 

Dilovası ve Tavşancıl'dan (Kayapınar Mahallesi ve Yenimahalle) kaynaklanan evsel 

atıksulan arıtma üzere planlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ENVEST 

Planners Konsorsiyumu tarafından yürütülmekte olan Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel 
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Atıksu Yönetimi Projesi'nin sahibi Dilovası OSB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ÎSU 

Genel Müdürlüğü'dür. 

Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin ÇED Raporu, Çevre ve 

Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca, bir ENVEST 

Planners Konsorsiyumu üyesi olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından, Fizibilite 

Raporu'ndaki sistem ve teknik veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Dilovası Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nin kurulması düşünülen alan alternatiflerinden en uygunu 

yaklaşık 31.000 m2'lik bir alan olup; arıtma tesisinin bu alan üzerinde yaklaşık 20.000 m2'lik 

bir yer kaplaması planlanmaktadır. Arıtma tesisinin akım şeması Şekil 17'de verilmektedir. 

Proje kapsamında evsel ve endüstriyel atıksulann ayrı kollektörlerle toplanarak arıtma 

tesisine getirilmesi planlanmaktadır. Evsel atıksular kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek suda 

bulunan ve sistemlere zarar verebilecek yapıdaki maddelerin tutulması sağlanacaktır. Daha 

sonra bu atıksu, bir kum ve yağ tutucudan geçirilerek, uzun havalandırmalı aktif çamur 

sistemine verilecektir. 

Endüstriyel atıksular da evsel atıksular gibi kaba ve ince ızgaralar ile kum ve yağ 

tutucudan geçirilecektir. Buradan çıkan atıksu, dengeleme tankına girecektir. Böylelikle 

endüstrilerin değişik su kullanımlarından kaynaklanan salınımların tesisi etkilemesi 

engellenmiş olacaktır. Dengeleme tankından çıkan su, bir pıhtılaştırma tankına alınarak 

kolloid halindeki maddelerin demir (III) sülfat, kireç dozlaması ve hızlı karıştırma ile daha 

büyük parçacıklar haline getirilmesi sağlanacaktır. Pıhtılaştırmadan çıkan su, yumaklastırma 

tankına girecektir. 

Burada polielektrolit ilavesi ve yavaş karıştırma ile partiküller çökebilecek büyüklüğe 

getirilecektir. Daha sonra atıksu bir çöktürme tankına alınarak, partiküller çökeltilecektir. 

Kimyasal arıtma olarak tanımlanan bu bölümde sadece atıksuda ki inorganik ve organik 

partiküller, ağır metaller, yağ ve gres gibi parametreler giderilmeyecek; aym zamanda 

endüstriyel atıksu içinde bulunabilecek fosfor parametresi de kimyasal yollarla çöktürülerek 

sistemden uzaklaştırılmış olacaktır. 
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Q „ r t = 4100 rn^/gûn 
KOU.. I = 600 mg/l 

c ^ d . = 8500 rrvVgun 
KOl^ ı . = 3000 mg/l 

8 _ 
Oo = 26 gün 

~ 7 ~ T - » T T H U ~ H - > ^ ^ 
Kimyasal Arıtma 

Çamuru 
O = 12600 rri"/gOn 
KOI = 2220 mg'I 

Biyolojik Arıtma 
Çamuru 

13 14 

15 

16 

Yeniden 
Kullanım 

İ Z A Y D A Ş 

1. Endüstriyel Atıksu Izgaraları 
2. Endüstriyel Atıksu Kum ve Yağ Tutucu 
3. Endüstriyel Atıksu Dengeleme Tankı 
4. Pıhtılaştırma Tankı 
5. Yumaklaştırma Tankı 
6. Kimyasal Arıtma Çöktürme Tankı 
7. Evsel Atıksu Izgaraları 
8. Evsel Atıksu Kum ve Yağ Tutucu 
9. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
11. Dezenfeksiyon (UV) 
12. Suyun %25-30'unun Yeniden Kullanımım Sağlayacak Kum Filtreleri 
13. Kimyasal Arıtım Çamuru Statik Yoğunlaştırıcısı 
14. Biyolojik Arıtım Çamuru Mekanik Yoğunlaştırıcısı 
15. Homojenizasyon Tankı 
16. Susuzlaştırma Ünitesi 

Şekil 17. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması 

Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde ön işlemlerden geçirilen evsel ve 

endüstriyel atıksular birleştirilerek azot giderimiyle birlikte biyolojik arıtma sağlanacaktır. 

Havalandırma havuzlanndan çıkan atıksu, çöktürme tankına alınarak sistemdeki çamurun 

çöktürülmesi sağlanacaktır. Bir kısım çamur, havalandırma havuzuna geri döndürülerek 

hidrolik bekletme süresi ile çamur yaşının birbirinden bağımsız olması sağlanacaktır. 

Biyolojik arıtma çöktürme tankından çıkan arıtılmış atıksulann, %30'u geri 

kazanılmak üzere kum filtrelerinden geçirilecek; geri kalanı 320 m'lik bir deşarj hattı ile Dil 
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Deresine verilecektir. Geri kazanılmak üzere kum filtresinden geçirilen atıksular, bir UV 

dezenfeksiyon ünitesine alınacaktır. Dezenfekte edilen geri kazanılan atıksular, endüstrilerde 

soğutma suyu, belediye veya endüstrilerde bahçe ve çim sulama veya yangınla mücadele 

amaçlan ile kullanılabilecektir. 

Tesiste iki farklı noktada çamur oluşmaktadır. Bunlardan birisi kimyasal arıtım 

çöktürme tankı, diğeri ise biyolojik arıtım çöktürme tankıdır. Kimyasal arıtım çöktürme 

tankından çıkan çamur önce statik çamur yoğunlaştırıcısına alınacak; biyolojik arıtım 

çöktürme tankından çıkan çamur, mekanik çamur yoğunlaştırıcısına gönderilecektir. Daha 

sonra her iki çamur homojenizasyon tankında homojenize edilecektir. Homojenize edilmiş 

çamur, belt filtreler yardımı ile susuzlaştırılacaktır. Susuzlaştırılan çamurun zararlı atık 

kapsamına girip girmediği incelenecektir. İnceleme sonucunda çamur tehlikeli atık 

kapsamında ise İZAYDAŞ 'in Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine 

gönderilecek, tehlikeli atık kapsamında olmasa bile yine İZAYDAŞ' a gönderilecek ve buna 

uygun olarak depolanacaktır (Fizibilite Raporu, 2005). 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Organize Sanayi 

Bölgesi, Mart 2005 itibariyle üçte bir doluluk oranına ulaşmıştır. Gelecek on sene içinde 

doluluk oranının ikiye katlanması, 2035 senesinde ise Dilovası OSB'nin tam doluluğa 

ulaşması beklenmektedir. Su an için endüstrilerinden gelen atıksu ile Dilovası ve Tavşancıl 

(Kayapınar ve Yenimahalle) Belediyeleri'nden gelen evsel atıksu, çoğunlukla deşarj 

standartları göz önüne alınmadan Dil Deresi'ne verilmektedir. Dilovası Evsel ve Endüstriyel 

Atıksu Antma Tesisi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte artırılarak ya da arıtılmadan deşarj 

edilen atıksular, belirlenen deşarj standartlanna göre antılarak alıcı ortama verilecektir. 

Aynca gelecekte, endüstri sayısı ile belediyelerde yaşayan nüfus ve dolayısıyla debi ile 

kirlilik yükü arttığı zaman, şimdiden planlanan eklemeler, atıksu antma tesisine yapılarak, 

artan antma ihtiyacı vakitlice karşılanacaktır. Bunun yanında AB yasalarıyla uyum süreci 

devam ederken, tesis tasarımında kullanılan standartlar AB standartlarına uyumlu olduğu için 

kanuna uygunluk açısından hiçbir sorunla karşılaşılmayacağı düşünülmektedir (Fizibilite 

Raporu, 2005). 

Yatınm maliyeti hesapları, danışmanlann deneyimi ve son zamanlarda Türkiye ve 

uluslararası alanda teklif edilen atıksu antma tesisleri baz alınarak geliştirilmiştir. İnşa 

edilecek tesisin kalite seviyesi AB'de önerilen birçok arıtma tesisi ile aynı çizgide olacaktır. 
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Fizibilite çalışmasına göre Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi proje yatırım paketi 

takriben 16.940.000,- EURO'luk bir yatırımı gerektirmektedir (Fizibilite Raporu, 2005). 

İşletme ve bakım-onanm maliyetleri 2008, 2015 ve 2037 yıllarının her biri için arıtma 

tesisinin 2008 yılında işletmeye alınacağı farz edilerek hesaplanmıştır. İşletme ve bakım 

onarım maliyeti yaklaşık 880.000 EURO/yıl olarak hesaplanmış; bu değer 2015 yılı için 

yaklaşık 1.320.000 EURO/yıl, 2037 yılı için 2.041.000 EURO/yıl olarak öngörülmüştür. 

Maliyet tahminlerine KDV ve yabancı ekipmanlar için ithal ürünler vergisi dahil değildir. 

5. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile temel görevleri Türkiye'de 

nükleer enerji ve radyasyon ile ilgili yasal faaliyetler için temel ilke ve politikaları belirleyip 

önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine 

etmek ve denetlemek olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda, iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının güvenli kullanımı, radyoaktif 

maddenin güvenli taşınması ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili radyasyon güvenliği 

altyapısının etkin bir şekilde devamlılığını sağlayacak düzenleyici faaliyetlerin yürütülmesi 

görevi TAEK'e verilmiştir. 

Radyasyon güvenliği ile radyasyondan korunma ve radyasyon kaynaklarının emniyeti 

hususlarında düzenleme ve denetleme faaliyetleri çerçevesinde; radyoaktif maddeleri ve 

radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunlan ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, 

ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, 

radyasyon güvenliği bakımından bunlan denetlemek, radyasyon güvenliği mevzuatına aykın 

hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek, bu gibi kurum ve 

kuruluşlar hakkında gerektiğinde kapatma kararı almak ve genel hukuk esaslan dahilinde 

kanuni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak ile insan sağlığının ve çevrenin radyasyondan 

korunması ile ilgili mevzuatı hazırlamak faaliyetleri TAEK bünyesinde yerine getirilmektedir. 

Radyoaktif atık yönetimi kapsamında radyoaktif kaynakların kullanımı sonucu oluşan 

atıklann sistematik olarak toplanması ve bertaraf edilmesi, kayıtların tutulması, metal hurdayı 

ergiterek üretim yapan kuruluşlann radyasyon güvenliği sistemlerinin kurulması, personel 
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eğitimi, denetlenmesi, uygunluk belgelerinin verilmesi çalışmaları yine TAEK 

koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Ülkemizde metal endüstrisine hammadde sağlamak amacıyla, gerek yurtiçi ve gerekse 

yurtdışından temin edilen büyük miktarlarda hurda metal kullanılmaktadır. Ülkemize hurda 

metal girişi yapılan limanlarda ve metal işleme tesislerinde ölçüm sistemlerinin kurulması 

yoluyla radyoaktif madde denetimi yapılması amacıyla 23 tesiste 41 radyasyon ölçüm sistemi 

tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

Bununla birlikte, 2690 sayılı TAEK Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Radyasyon 

Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği hükümlerine göre radyoaktif madde ve radyasyon 

cihazlarına ilişkin her türlü işlem TAEK denetimine tabi olup, hurda malzemenin esas 

itibariyle radyoaktif madde olmaması nedeniyle, TAEK mevzuatına göre radyoaktif 

maddelere ilişkin yaptırım ve denetimlere tabi değildir. 

Ülkemizde hurda ithalatı "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan 

Atıklara İlişkin Tebliğ" (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) çerçevesinde yapılmakta ve 

ithal izinleri Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilmektedir. Bu tebliğin 2nci maddesi d bendi 

ile "Ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaların ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede 

analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından 

akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuar tarafından onaylı radyasyon 

belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi" istenmektedir. Yine aynı 

tebliğin 8inci maddesi b bendi "Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının 

radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon 

ölçüm cihazları ile radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiş personele) sahip olduklarının 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde belgelenmesi 

halinde, ilgili işletmelere hurda metal ithalatı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 

1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Söz konusu Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için 

düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I/B) yer alan 

metal hurdaları için Kontrol Belgesi aranmaz. İthal metal hurdasının 6. maddede belirtilen 

özellikleri taşımaması durumunda, anılan hurda metal ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye 

geri gönderilir. Bu hususlar için Uygunluk Yazısı alınması aşamasında Çevre ve Orman 

Bakanlığı'nca ek taahhütname alınır. Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykın hareket 

edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli 
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koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Uygunluk 

Yazılan yenilenir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerekli gördüğü zamanlarda firma 

tesislerinde sistemin işleyişinin denetlemesini yapabilir. Denetim sonuçlarını, Çevre ve 

Orman Bakanlığına iletir" şeklindedir. 

TAEK, ülkemizce yapılan hurda metal ithalatında radyoaktif kirliliğin belirlenmesi ve 

önlenmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı ve Demir-Çelik Üreticileri Derneği ile koordineli çalışmalar yürütmüştür. Bu 

çerçevede "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ" 

kapsamında; metal hurdayı ergiterek üretim yapan kuruluşların hurda metal girişi yapılan 

limanlarında ve metal işleme tesislerinde radyasyon ölçüm sistemlerinin kurulması sağlanmış 

olup, kuruluşların radyasyon güvenliği açısından denetimlerinin yapılması; radyasyon, 

radyoaktif atık ve radyasyondan korunma konularında eğitim verilmesi çalışmaları TAEK 

tarafından yürütülmektedir. Kocaeli-Gebze bölgesinde bulunan Diler Demir-Çelik Endüstrisi 

ve Ticaret A.Ş., Çolakoğlu Metalürji Çayırova-Gebzede bulunan Kroman Çelik Sanayi A.Ş., 

A.Ş. ile firmaları bu kapsamda TAEK'e başvurmuş, eğitim almış, gerekli radyasyon ölçüm 

sistemini kurmuş üretici firmalardır. Ayrıca radyoaktif/nükleer maddelerin yasadışı ticaretini 

denetim altında tutabilmek için kritik gümrük kapılarına bu iş için özel tasarlanmış hassas 

radyasyon detektörler yerleştirilmiştir. Gerek üretici firmalar ve gerekse gümrüklerde kurulu 

bu deteksiyon sistemlerinin vereceği bir alarm sonucunda tespit edilen radyoaktif maddeler 

TAEK uzmanlarınca uygun şekilde yerinden alınmakta, radyoaktif atık olarak muamele 

edilmek üzere ölçüm ve analize tabi tutulmaktadır. 

TAEK tarafından yapılan denetimler: 

• Diler Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 11/02/2004, 24/02/2005, 08/09/2005, 

30/03/2006 tarihlerinde, 

• Kroman Çelik Sanayi A.Ş. 11/02/2004, 23/02/2005, 08/09/2005, 07/02/2006 ve 

09/05/2006 tarihlerinde, 

• Çolakoğlu Metalürji A.Ş ise 12/02/2004, 23/02/2005, 08/09/2005, 09/02/2006 ve 

31/03/2006 tarihlerinde, 

radyasyon güvenliği açısından denetime tabi tutulmuş ve yeterlilikleri TAEK tarafından 
belgelenmiştir. Yapılan denetimlerde firmaların radyasyon güvenliği konusunda Kurum 
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tarafından eğitilmiş personele, uygun cihazlara (portatif ve panel tipi radyasyon ölçüm 

cihazları), malzemeye (güvenlik şeridi, uyarı levhaları vb.) ve tehlike durum planlarına sahip 

olup olmadıkları dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu kuruluşların, radyoaktif malzemelerin 

bulunması durumunda çevre ve çalışanların güvenliğini temin etmek üzere güvenli bir 

saklama yerine (betonarme bir kuyu, özel kap, tecrit sahası) sahip olmaları hususu Kurumun 

aradığı bir özelliktir. Kurumumuzdan belge almış olan firmalar radyoaktif madde 

bulduklarında, kendi tehlike planlan uyarınca olayı kayıt altına almak, Kuruma bildirmek ve 

Kurum uzmanlarının tavsiyesi doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler. 

Atıklar: Bu kapsamda, yörede bulunan tesislerden 27/02/2006, 01/11/2005, 31/10/2005, 

28/10/2005, 15/09/2005, 31/08/2005, 04/08/2005, 05/07/2005, 22/06/2005, 02/06/2005, 

17/05/2005, 27/04/2005, 12/04/2005, 14/03/2005, 11/02/2005, 02/02/2005, 31/01/2005, 

17/01/2005, 14/10/2005, 14/12/2004, 20/10/2004 tarihlerinde muhtelif radyoaktif kaynak ve 

bulaşmış malzeme hurda içerisinden çıkarılarak Kurumun radyoaktif atık tesisine 

gönderilmiştir. Ayrıca, halen atık kuyularında bulunan malzemelerin Çekmece Nükleer 

Araştırma ve Eğitim Merkezine (ÇNAEM) teslimi için kuruluşların çalışmaları devam 

etmektedir. 

Bunların dışında, bugüne kadar gerek ÇNAEM uzmanlarınca gerekse TAEK 

uzmanlarınca yörede yapılan ölçümlerde doğal seviye radyasyonunun üzerinde herhangi bir 

radyasyona rastlanmamış olup, radyoaktif kaynakların eritildiğine dair herhangi bir olay tespit 

edilmemiştir. 

Türkiye'nin doğal radyasyon haritasının çıkartılması çalışmaları tamamlanmak 

üzeredir. Bu amaçla, doğal ve yapay gama kaynaklarını ayırt edebilme özelliğine sahip 

yüksek hacimli ve yüksek hassasiyetli, arabaya monte edilebilir bir cihaz temin edilmiş olup 

bu cihazla elde edilen gama radyasyon doz hızı ölçümleri zaman ve coğrafi koordinatlara 

bağlı olarak bilgisayar ortamına aktarılarak; işlenmekte ve sonuçlar grafikler halinde 

gösterilmektedir. Ayrıca, 2006 yılı içerisinde havadan radyasyon ölçüm sistemi temin 

edilmesi amacıyla çalışmalara başlanmış, bu şekilde uçak veya helikoptere monte edilecek bu 

cihazla Türkiye'nin radyasyon haritasının çıkarılması çalışmaları tamamlanmaya 

çalışılacaktır. 
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Ülkemizin potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması yönündeki 

esaslar doğrultusunda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, 1986 yılından başlamak 

üzere, Radyasyon Erken Uyan Sistemi (RESA) adı verilen bir sistem kurulması çalışmalarına 

başlanmıştır. Ülkemizi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyan 

verecek olan sistem; havadaki gama radyasyon düzeyindeki artışın algılanması esasına 

dayanır. Bu kapsamda, meteorolojik şartlar göz önüne alınarak, özellikle smırlanmız 

çevresinde ölçüm istasyonları kurulması yönüne gidilmiştir. İstasyonlarda, gama radyasyon 

doz hızı ölçümleri yapılması amacıyla radyasyon ölçüm cihazları yerleştirilmiştir. Günün 

teknolojik imkanları ile başlatılan bu çalışma, zaman içerisinde geliştirilmiş, gelişme 

sürecinde ölçüm cihazının daha kararlı çalışması, parametrik tüm kontrollerinin bir 

merkezden yapılması, sürekli veri aktanmın temin edilmesi ve bilgisayar kontrollü erişimin 

sağlanması hedeflenmektedir. Türkiye sathında 67 istasyonun kurulumu tamamlanmış ve bu 

istasyonlar 24 saat kesintisiz hava radyasyon doz hızlarını ölçerek, sonuçlarını Ankara'daki 

merkezi bilgisayara aktarmaktadır. 23 yeni istasyon daha kurularak bu sayının 90'a 

çıkanlması planlanmaktadır. 

Gümrüklerdeki Çalışmalar: Nükleer madde kaçakçılığı veya başıboş radyasyon 

kaynaklann ülkemize girmemesi amacıyla bu maddelerin ülke sınırlarından giriş-çıkış 

yapabileceği (liman veya sınır kapısı gibi noktaların sürekli kontrol altında tutulması 

gerekmektedir. Ölçüm sistemleri kurulan ve şu an çalışır durumda olan yerler Tablo 75'de 

verilmektedir: 

Tablo 75. Ölçüm sistemleri kurulan noktalar 

Gümrük Kapısı 

Sarp 

Cilvegözü 

Kapıkule 

Dilucu 

Esenboğa 

Havaalam(Kargo) 

Esendere 

Türkgözü 

Kurulan Sistem Sayısı 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Komşu Ülke 

Gürcistan 

Suriye 

Bulgaristan 

Nahcıvan 

İran 

Gürcistan 
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Mersin Limanı 

îzmir Alsancak Limanı 

Habur 

İstanbul Haydarpaşa 

Limanı 

İstanbul Ambarlı Limanı 

İstanbul Atatürk Havaalanı 

İskenderun 

Kurulan Toplam Sistem 

Sayısı 

7 

4 

5+1 

2 

4 

4 

1 

39 

Irak 

Gümrüklerde kullanılan panel dedektorler: Gümrük kapısından geçen araç, kargo 

veya yayaları radyasyon taramasından geçerken nükleer veya radyoaktif maddeyi işaret eden 

bir ölçüm alındığında alarm vermektedirler. Bunun üzerine, gümrük personeli portatif 

radyasyon uyarı cihazları ve el dedektörleri ile daha detaylı bir araştırma yaparak elde edilen 

ölçüm sonuçlan gibi önemli bilgileri içeren standart bir formu TAEK'e fakslayarak haber 

vermektedirler. 

Gümrük personelinin izleyeceği prosedürü ve alacağı ölçümleri belirten bir 

talimatname TAEK tarafından hazırlanarak panel dedektörlerin kurulduğu sınır kapılarına 

dağıtılmıştır. TAEK, ölçüm değerlerine göre gerekli gördüğünde aracın TAEK uzmanları 

tarafından incelenmesi için alıkonulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, TAEK, Gümrük 

Müsteşarlığı personeli için, radyasyon ölçüm cihazlanmn kullanımı, radyasyondan korunma 

ve nükleer kaçakçılıkla mücadele konulannda periyodik olarak genel kurslar 

düzenlenmektedir. 

TAEK ve Gümrük Müsteşarlığının işbirliğiyle yürütülen bu çalışmayla, ülkeye veya 

komşu ülkelere halk sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek nükleer veya radyoaktif 

maddelerin yasa dışı yollarla gümrük kapılanınızdan geçirilmesi önlenerek halkın bu konuda 

güvenliği sağlanmaktadır. 
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Bunlara ilave olarak ayrıca Habur Gümrük Sahasına aynı anda nötron ve gamma tespit 

edebilen bir sistem kurulmuştur, ölçüm ve verileri gerçek zamanda TAEK'ten takip 

edilebilen bu sistem yardımıyla olaylara vakit geçirilmeden müdahale edebilmek mümkün 

olabilmektedir. Bu kapsamda Irak menşeli metal hurdaların radyasyon denetimleri hem bu 

sistem hem de gümrük sahasında görevlendirilen uzmanların çalışmalanyla daha etkin bir 

şekilde yapılabilmekte ve radyasyondan ari belgesi düzenlenmektedir. 

6. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının yetkisi, OSB kuruluş talebi, kurulamayacak tesisler, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının denetim yetkisi, Organize Sanayi Bölgelerinin yönetimi, OSB'nin organları, 

Müteşebbis Heyetin başlıca görev ve yetkileri, Organize Sanayi Bölgelerinde izin ve ruhsat 

uygulaması süreci, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni gibi bilgiler Ek-l'de verilmektedir. Ek-

2'de ise Kocaeli İlinde Dilovası OSB dışındaki diğer OSBTerin durumları verilmiştir. 

6.1. Dilovası OSB Kuruluş Süreci 

Dilovası OSB ilanı ve planlanmasında; bölge içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak 

sanayi tesislerinin planlama dahilinde disipline edilmesi, gerekli altyapı hizmetleriyle 

donatılması, tek elden sevk ve idaresinin sağlanması ile sanayi kaynaklı kirliliğin ve çarpık 

yapılaşmanın önüne geçilmesi, çevre kalitesinin belli bir düzeyde tutulması ve yeni 

yatırımların yapılabileceği güvenli bir ortamın sağlanması amaçlanmıştır. 

İlave ve Revizyon İmar Planlan OSB Uygulama Yönetmeliğinin geçici 7 nci 

maddesine göre; ilgili idaresince onaylanan imar planlan altlığı üzerinde düzenlenerek sanayi 

alanlarındaki parsel düzenleri ve yapılaşma koşullan korunmuş, sosyal-idari ve teknik altyapı 

alanlan ile donatılarak sanayi yapılanmasının kendi içerisindeki sürdürülebilirliği 

sağlanmıştır. Plansız alanlar ise OSB Uygulama Yönetmeliğine göre planlanmıştır. 

Plan kararlarını etkileyen fiziksel verilere (konut alanları, demiryolu, enerji nakil 

hatları, dolgu alanları, BOTAŞ boru hattı, dere ve dere yataklan, sit alanı) ilişkin ilgili 
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kurumlarca bildirilen görüşlerin planlara yansıtılması zorunluluğu ile iptal edilen 

uygulamaların ve plansız alanlann bulunması nedenleriyle, Dilovası OSB İlave ve Revizyon 

İmar Planı çalışmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmıştır. 

Dilovası OSB Kuruluş Talebi 

Kocaeli Valiliğinin talebi üzerine Dilovası OSB Projesi Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının 1997 Yık Yatırım Programında "Yeni Projeler" Bölümünde "Etüd" 

karakteristiği ve "Etüt, Kamulaştırma ve Yatırım İçin Gereken Harcamaların Tamamı 

Müteşebbis Heyet Tarafından Karşılanacaktır" dipnotu ile yer almıştır. 

Dilovası OSB Yer Secimi 

14/10/1997 tarihinde mahallinde toplanan Yer Seçimi Komisyonunca yaklaşık 1.233 

hektar büyüklüğündeki alan incelenmiştir. Yer Seçimi Raporundaki ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına sonradan intikal eden kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda ilk olarak 

08/11/2001 tarihinde yaklaşık 430 ha. büyüklüğündeki alan OSB yeri olarak uygun 

bulunmuştur. 

Dilovası OSB Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları 

Dilovası (Kocaeli) Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 21/03/2001 tarihinde 

onaylanmıştır. 

Kocaeli-Dilovası OSB Muallimköy ve Tavşancıl Bölümleri Gözlemsel Jeolojik Etüt 

Raporu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 29/03/2002 tarihinde 

onaylanmıştır. 

Kocaeli-Dİlovası OSB İlave alanları Muallimköy Kesimi (Doğusu) İmar Planına Esas 

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde 

gerçekleştirilmiştir. 15/12/2003 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 

onaylanmıştır. 05/01/2004 tarihinde projenin devamında kullanılmak üzere Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca vize edilmiştir. 
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Kocaeli-Dilovası OSB İlave alanları Muallimköy Kesimi (Batısı) İmar Planına Esas 

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde 

gerçekleştirilmiştir. 03/05/2004 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 

onaylanmıştır. 18/05/2004 tarihinde projenin devamında kullanılmak üzere Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca vize edilmiştir. 

Kocaeli-Dilovası OSB Tavşancıl köyü Kesimi İmar Planına Esas Jeolojik ve 

Jeoteknik Etüt Raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde 

gerçekleştirilmiştir. 03/05/2004 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 

onaylanmıştır. 18/05/2004 tarihinde projenin devamında kullanılmak üzere Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca vize edilmiştir. 

Dilovası OSB Kuruluş Protokolü Tüzel Kişilik 

22/05/2002 tarihinde kuruluş protokolü onaylanan Dilovası OSB 204 sicil numarası ile 

tüzel kişilik kazanmıştır. 

Dilovası OSB Müteşebbis Heyeti; Kocaeli Valisinin Başkanlığında, Kocaeli İl özel 

idaresinden (% 1), Gebze Ticaret Odasından (% 1), Dilovası Belediyesi (% 1) ve Gebze 

Dilovası OSB Sanayicileri Dayanışma Derneğinden (% 97) oluşmaktadır. 

Dilovası OSB'de Planlama Öncesi Mevcut Durum 

Sanayi alanlarının, Dilovası OSB olarak sınırlarının belirlendiği 31/05/2004 tarihinden 

önce Dilovası ve Tavşancıl kısmında ilgili Belediyeleri, Muallim Köy kısmında Valilik 

tarafından imar planlan onaylanmıştır (Şekil 18) 

Ruhsat verme yetkisinin Belediye/Valililiklere ait olduğu dönemde sanayi, konut ve 

dolgu alanlarındaki yapılaşma oranı bölgesel olarak yaklaşık %80 oranındadır (Şekil 19) 
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DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
ANALİTİK ETÜD PAFTALARI 

NAZIM İMAR VE MEVZİ İMAR PLANLARI 

Şekil 18. İlgili İdarelerce Onaylanan İmar Planlarını Gösterir Pafta 
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DM TESİS 

İN5MTHNJ« 

Şekil 19. OSB İlanından Önceki Yapılaşma Durumunu Gösterir Pafta 
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Sanayi Alanlarının, Dilovası OSB Olarak Planlanmasında Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının Değerlendirmeleri 

Planlama ile ilgili getirilen kararlarda, farklı yetki sınırları nedeniyle getirilen parçacıl 

plan kararlarının bütünleştirilmesi ile alanın bütününe ilişkin plan kararlarını etkileyen fiziksel 

verilerin (konut alanları, demiryolu, enerji nakil hatları, dolgu alanları, BOTAŞ boru hattı, 

dere ve dere yataklan, sit alanı) aynca ilgili kurumlarca bildirilen görüşlerin planlara 

yansıtılması zorunluluklan, iptal edilen uygulamalann ve plansız alanlann bulunması 

nedenleriyle; Dilovası OSB İlave ve Revizyon imar Plam çalışmalan Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca başlatılmıştır. 

Dilovası OSB bütününde fiziksel eşiklerin bölgesel olarak birbirinden farklılıklar 

göstermesinin planlama sürecindeki etkileri değerlendirilerek; 3194 sayılı İmar Kanunu İmar 

Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 9uncu maddesi 

çerçevesinde toplam 920 ha. alanın planlamasının 5 Etaba (Şekil 20) ayrılarak sürdürülmesi 

karanna vanlmıştır. 

• I. Etap (Dilovası Kısmı - 278.80 ha) 

• II. Etap (Tavşancıl Kısmı - 57.63 ha) 

• III. Etap (Muallim Kısmı - 128.71ha) 

• IV. Etap (E5-TEM Arası-249.00 ha) 

• V. Etap (Tavşanlı-107.00 ha) M 

ilave ve Revizyon İmar Planlan 4562 sayılı OSB Kanunu ve bu Kanuna istinaden 

hazırlanmış olan OSB Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7nci maddesince, ilgili idaresince 

onaylanmış olan imar planlan altlığı üzerinden düzenlenerek sanayi alanlarındaki parsel 

düzenleri ve yapılaşma koşulları plam yönlendiren eşikler önceliğinde korunmuş; sosyal-idari 

ve teknik altyapı alanları ile donatılarak sanayi yapılanmasının kendi içerisindeki 

sürdürülebilirliği sağlanmıştır.Yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7. maddesi 

uyannca ilgili idarelerince onaylanan imar planlan ile belirlenen yapılaşma koşullan (TAKS, 

KAKS = Emsal, çekme mesafeleri) ilave ve revizyon imar planlannda korunmuştur. 
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MARMARA DENİZİ 
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NET ALAN = 820 ha. 

Şekil 20. Etaplamayı Gösteren Pafta 
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6.2 İlgili İdarelerince Onaylanan İmar Planları ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca Onaylanan İlave ve Revizyon İmar Planı İle Getirilen 

Kararlar 

6.2.11. Etap (Dilovası Kısmı) 

Dilovası Belediyesince Onaylanan İmar Planı Kararları 

• Fatih ve Yeni Yıldız Mahalleleri Dilovası Belediyesince 1991, 1994, 1996 ve 2001 yılında 

onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında oluşturularak "Konut Alanı" plan 

kararı ile işlenmiştir. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığının 12/11/2004 tarih ve 1/25000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde de Konut Alanı olarak işlenmiştir. 

• 17/06/1991 ve 30/03/2001 tarihlerinde onaylanan imar planlarında kıyı alanlarında dolgu 

ile kazanılan alanlarda dahil olmak üzere "Sanayi ve Depolama" plan kararı üretilmiş ve 

yapılaşma tamamlanmış olup; imar uygulaması ile sanayiciler adına mülkiyet ve kullanım 

hakkı kararlan da getirilmiştir. 

• OSB'nin 3 farklı yetki sının içinde kalması nedeniyle sanayi atıklannın arıtılmasına 

yönelik ortak antma tesisi kurulmamıştır. Dilovası kısmında onaylı imar planlarında 

ayrılan atıksu antma tesisi alanı ise tüm bölgeye hizmet verebilecek büyüklükte olmadığı 

gibi sanayicilerce ortak kanalizasyon sistemi oluşturularak atıksu arıtma tesisi inşa 

edilerek faaliyete de geçirilmemiştir. 

• Demiryolu güzergahında yapılan imar uygulamasında TCDD'ye ait 473 parselin liman ve 

fabrika sahalarına isabet eden kısımlannın sanayicilere kiralanması ve tescil edilmiş 

olması nedenleriyle Sakarya Bölge îdare Mahkemesince imar uygulamasının iptaline 

karar verilmiştir. Bu nedenle, demiryolu güzergahında imar uygulamasının yeniden 

yapılarak sanayi parselleri ile TCDD mülkiyetinin dağıtılması, buna göre düzenlenen 

hattın yeni sınırlannın ve yeni parsel durumlannın plana işlenmesi gereği doğmuştur. 

• Dil Deresi taşkın sahası içerisinde imar planlan ile oluşturulan ve faaliyet halinde olan 

sanayi tesisleri bulunmaktadır. Islah çalışmalarının yapılmadığı kesimlerde olası 

taşkınların önlenebilmesi ve gerekli işletme-bakım faaliyetlerinin yapılabilmesi için 

mevcut dere güzergahı boyunca belirlenen ıslah kesitlerine uygun imar tadilatı yapılarak 

dere ıslah kesitinin yeniden oluşturulması ve ıslah tesisleri geçekleştirilmeden taşkın 

alanlann iskana açılmasının uygun görülmediği DSİ tarafından bildirilmiştir. 
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• Orman sınırları içerisinde ilgili kurumdan ve Belediyesinden alınan izinlere istinaden 

kurulan depolama tesisleri mevcuttur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 

• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlan 06/05/2005 tarihinde onaylanmış olup; 

30/09/2005 tarihinde kesinleştirilmiştir. 

• Fatih Mahallesinin 2B vasıflı arazi üzerine kurulu olması ve 2B arazilerindeki işlemlerin 

yasal düzenlemelerinin yapılmamış olması; Yeni Yıldız Mahallesinin tarafların muvaffaktı ve 

öncelikli olarak konut için yer tespitlerinin yapılması zorunluluğu ile her iki mahallenin üst 

ölçek planlarda da konut olarak işlenmiş olması gerekçelerine istinaden bu alanların OSB 

sınırlarına dahil edilmesi Yer Seçimi Komisyonuna katılan kurumlarca uygun görülmemiştir. 

Bu husus dikkate alınarak planlamada bahse konu konut alanları planlama sının dışında 

bırakılarak "OSB Yetki Sınırı Dışındaki Alanlar" tanımı getirilmiştir. 

• 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik ile kıyı ve dolgu 

alanlarında kıyıdan başka alanlarda yapılamayacak yapı ve tesisler, kıyının kamu yararına 

kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler ile teknik ve sosyal altyapı 

alanlannın düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, kıyı kenar çizgisinin deniz 

yönündeki alanlarında "Sanayi ve Depolama Alanı" plan karan kaldırılarak 3830 sayılı Kanun 

ile değişik 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince "Özel Tanımlı 

Alanlar (Kıyı Kanununa Tabi Alanlar)" tanımı getirilmiş; doldurma ve kurutma yoluyla 

kazanılan arazilerde Maliye Bakanlığından gerekli izinler alınarak ruhsat işlemlerinin 

yürütüleceği plan notları ile hüküm altına alınmıştır. 

• Sanayinin çevre ve toplum sağlığına olan zararlı etkilerin önlenmesi prensibi ile OSB'nin 

tümüne hizmet verebilecek nitelikte atıksu antma tesisi oluşturulması için Avrupa Birliği 

Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığının 

koordinasyonunda Dilovası OSB ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptınlmış olan 

Dilovası Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Antma Tesisi Projesi fizibilite çalışması 

sonucunda en uygun yer olduğu tespit edilen Dilovası OSB alanı içerisindeki 21678,55 m2 

büyüklüğündeki alan imar planlanna "Atıksu Antma Tesisi" alanı olarak işlenmiştir. 

• Demiryolu güzergahında; mahkeme kararına istinaden, imar uygulaması ile mülkiyetin 

dağıtımı ve hat sınırlarına ilişkin olarak TCDD Genel Müdürlüğünün de uygun görüşü ile 

belirlenen yeni demiryolu güzergahı plana işlenmiştir. 
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• DSÎ Genel Müdürlüğünce bildirilen görüşlere istinaden; 

- 1982 yılında DSİ tarafından yapılan Dil Deresi Islah kesiti planda olduğu gibi 

korunmuştur. 

- DSİ tarafından önerilen ıslah kesiti plana aynı şekli ile yansıtılarak; ıslah kesiti çizgisi 

dere sınırı olarak esas alınmıştır. Böylelikle dere genişletilerek ıslah kesiti dere içinde 

bırakılmıştır. 

• Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen orman sınırlan aynı şekli ile plana işlenerek 

"Orman" lejandı getirilmiş ve OSB yetki sının dışındaki alanlar olduğu sınır tanım ve plan 

notlan ile hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, orman içerisindeki, depolama alanlan ve konut 

alanlan planda gösterilmemiştir. 

• Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun 13/11/2003 tarih ve 10157 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda, I. Derece Doğal Sit alanı olan tescilli Kanuni Sultan Süleyman 

(Mimar Sinan) Köprüsü, sit sınırları ile birlikte plana işlenmiştir. 

• Yapılaşma koşullan, onaylı imar planları ile belirlenen emsal ve çekme mesafelerinin 

mükteseplikleri korunarak tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 18inci madde 

uygulaması ile kesilen DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) oranları değiştirilmemek üzere eğime 

uygun olarak yollarda ve Dilovası OSB donatı ihtiyaçlanm karşılayacak şekilde donatı 

alanlannda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

6.2.2 II. Etap (Tavşancıl Kısmı) 

Tavşancıl Belediyesince Onaylanan İmar Planı Kararları 

• Tavşancıl Kısmı ile birlikte tüm Tavşancıl Beldesini kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı 

11/07/2003 tarihli ve 9941 sayılı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu Karan 

ile uygun görülmüş olup; Belediyesince 09/06/2003 tarihinde onaylanmıştır. 

• Kıyı kenar çizgisinden deniz yönündeki kıyı alanlan ile kıyılarda doldurma ve kurutma 

yoluyla elde edilen alanlarda 07/03/1991 ve 02/06/2002 tarihli Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığınca onaylı iskele-dolgu planlan bulunmaktadır. 
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• Alan içerisinden geçen Eynerce Deresi planlara işlenmiştir. Ancak, DSİ tarafından daha 

sonra derenin uygun bir sahilinde 5 m. genişlikte devamlılığı olan işletme-bakım yolunun 

ayrılması gerektiği bildirilmiştir. 

• Planda cephesiz parseller oluşturulmuştur. Ayrıca, Bölgenin herhangi bir afet durumunda 

kaçış noktası olabilecek şekilde ulaşım sistemi oluşturulmamıştır. 

• Çekme mesafelerinin Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ile belirleneceği belirtilmiş ve 

planlar üzerine herhangi bir çekme mesafesi işlenmemiştir. 

• Adatepe Ormanı içerisinde depolama ruhsatlı faaliyetlere izin verilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 

• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon îmar Planı, 11/08/2005 tarihinde onaylanmış olup; 

05/01/2006 tarihinde kesinleştirilmiştir. 

• Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülerek Tavşancıl 

Belediyesince 09/06/2003 tarihinde onaylanan planlara göre II. Etap Doğal-Arkeolojik-

Kentsel Sit Alanları dışında yer almaktadır. 

• Onaylı dolgu iskele planlan plana Dolgu-İskele Alanları olarak işlenmiştir. Kara 

yönündeki alanlar için ise onaylı planlan ile getirilen sanayi plan karan işlenmiştir. 

• Alan içerisinde imar planı ve uygulaması yapılarak tesislerin faaliyete geçmiş olmaları 

nedeniyle dere kenarında 5 m. alanının yol olarak planlanamadığından sanayi parseli olan 

kısımlarda parsel çekme mesafeleri dere-servis bakım yolu olarak plana işlenmiş ve plan notu 

ile parsel sahiplerinin herhangi bir hak iddia edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Herhangi bir 

yapılaşmanın olmadığı kısımda ise yol olarak plana işlenmiştir. 

• Onaylı imar planındaki cephesiz parseller için, 

• Otoban kenannda karayolları kamulaştırma sınırları içerisinde Karayollan 17. Bölge 

Müdürlüğünce uygun görülen 12 m.lik yol çizilmiştir. 

• D-100 kenarında yan yol oluşturulmuştur. 

• Plan genelinde 15/12/1989 tarihli plan ile belirlenen ön:15m., yan-arka: 1 Om çekme 

mesafeleri işlenmiş olmakla birlikte iskan ruhsatlarını alarak ön:10m., yan:5m. olarak 

yapılaşanlarda ise ön:10m., yan:5m. olarak kabul edilmiştir. 
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• Adatepe Ormanı aynı şekli ile plana işlenerek "Orman" lejandı getirilmiş ve OSB yetki 

sının dışındaki alanlar olduğu sınır tanım ve plan notları ile hüküm altına alınmıştır. Aynca, 

orman içerisindeki depolama alanları planda gösterilmemiştir. 

• Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca belirlenen I. Derece Doğal Sit 

Sınırı OSB sınırları dışında yer aldığından plan onama sınırı dışında tutulmuştur. Ancak, plan 

bütünlüğünün sağlanabilmesi ve ilgili kurumlarca yapılacak değerlendirmelere de veri teşkil 

etmesi amacıyla I. Derece Doğal Sit sınırlan plana işlenmiştir. 

6.2.3 III. Etap (Muallim Kısmı) 

Valilikçe Onaylanan Mevzii İmar Planı Kararlan ve Plansız Alanlar 

• Mevzii imar Planlan parsel bazında onaylanan imar planları olduğundan plan bütünlüğü 

dolayısıyla da parseller arası yol hiyerarşisi ve donatı hizmetleri gibi plan kararlan mevcut 

değildir. 

• 128.71 ha. büyüklüğündeki alan içerisinde plansız alanlar da bulunduğundan planlı ve 

plansız alanlann bütünleştirilerek ulaşım sisteminin kurulması ve alanın teknik-sosyal donatı 

alanlan ile donatılması zorunluluğu doğmuştur. 

• Yapılaşma koşulları bakımından mevzii imar planlı parseller OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin Geçici 7nci maddesi kapsamında yer aldığından müktesepliğini korumakla 

birlikte plansız alanlarda OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerinin 

uygulanması zorunludur. 

• Orman olarak belirlenen Bağdat Caddesi mevzii imar planlı parsellere cephe oluşturan ve 

Dilovası OSB bütününde ana yollardan biri niteliğindedir. 

• 03/05/2004 onanlı imar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirlenen 

yerleşime uygunluk sınırlanna göre imara kapatılması gerekli alanlar olduğu tespit edilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 

• 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planları 30/09/2005 tarihinde onaylanmış; ancak, 

ilave alan talepleri nedeniyle henüz kesinleştirilmemiştir. 
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• Mevzii imar planlı alanlarda müktesep yapılaşma koşulları (TAKS = 0.40, KAKS = E = 

0.80) korunmuştur. Ancak, yeni planlanan alanlardaki yapılaşma koşullarının OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı madde hükümleri gereğince uygulanacağı plan notlan ile 

belirlenmiştir. 

• Bütünsel plan kararlarının oluşturulması ve ulaşım sisteminin kurulabilmesi için eşikler de 

(jeolojik alan sınırlan, eğim, vb.) dikkate alınarak kısmi olarak mevzii imar planlı alan 

sınırlan kısmi olarak değiştirilmiştir. 

• Bağdat Caddesi için "OSB yetki Sının Dışındaki Alan" tanımı getirilmiş olmakla birlikte; 

bu yol için Orman Genel Müdürlüğünce verilen yol izinleri bulunması nedeniyle parsel 

cepheleri kaldırılmamıştır. 

• Planlama bütününde yol sistemi ve donatı alanları oluşturulmuştur. 

• Kocaeli Valiliği Bayındırlık İl Müdürlüğünce 03/05/2004 tarihinde onaylanan Jeolojik ve 

Jeoteknik Etüt Raporunda imara kapatılan alanlar için "Ağaçlandırılacak Alan" kararı 

getirilmiştir. 

6.2.4 IV. Etap (D-100-TEM Arası) 

Valilikçe Onaylanan Mevzii İmar Planı Kararları ve Plansız Alanlar 

• Mevzii İmar Planlan parsel bazında onaylanan imar planlan olduğundan plan bütünlüğü 

dolayısıyla da parseller arası yol hiyerarşisi ve donatı hizmetleri gibi plan kararlan mevcut 

değildir. 

• Dilovası OSB içerisinde plansız alanlar da bulunduğundan planlı ve plansız alanlann 

bütünleştirilerek ulaşım sisteminin kurulması ve alanın teknik-sosyal donatı alanları ile 

donatılması zorunluluğu doğmuştur. 

" Yapılaşma koşullan bakımından mevzii imar planlı parseller OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin Geçici 7nci maddesi kapsamında yer aldığından müktesepliğini korumakla 

birlikte plansız alanlarda OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerinin 

uygulanması zorunludur. 

• Orman sınırları ile Kocaeli Valiliği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce 15/12/2003 

tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirlenen 

yerleşime uygunluk sınırlanna göre imara kapatılması gerekli alanlar olduğu tespit edilmiştir. 
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• 154 kW büyüklüğünde 3 adet Enerji Nakil Hattı (ENH) geçmektedir. 

• Orman sınırlan mevcuttur. 

• 249.00 hektar büyüklüğündeki IV. Etabın %25'i Valilik tarafından onaylanan mevzi imar 

planlan ile yapılaşmaya açılmıştır. 

• Mülkiyet dokusunda %25'i şirketlere (mevzi imar planlı alanlar) diğer kısımlar ise 

şahıslara aittir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 

• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları sürdürülmekte olup; 

onay aşamasına gelinmiştir. 

• Mevzii imar planlı alanlarda müktesep yapılaşma koşullan (TAKS = 0.40, KAKS = E = 

0.80) korunmuştur. Ancak, yeni planlanan alanlarda yapılaşma koşullan OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerde belirlenen şekli ile uygulanacaktır. 

• Bütünsel plan kararlannm oluşturulması ve ulaşım sisteminin kurulabilmesi için eşikler de 

(jeolojik alan sınırlan, eğim, vb.) dikkate alınarak kısmi olarak mevzii imar planlı alan 

sınırları kısmi olarak değiştirilmiştir. 

• Orman alanlan için "OSB yetki Sının Dışındaki Alan" tanımı getirilmiştir. 

• Planlama bütününde I. Etap ile de ulaşımı sağlayan yol sistemi ve donatı alanlan 

oluşturulmuştur. 

• 15/12/2003 onanlı raporda imara kapatılan alanlar ile çok eğimli alanlar için 

"Ağaçlandırılacak Alan" karan getirilmiştir. 

• ENH güzergahları ve koruma kuşaklan için "Yapı Yasaklı Alan" tanımı getirilmiştir. 

6.2.5 V. Etap (Tavşanlı Kısmı) 

Dilovası Belediyesince Onaylanan İmar Planı Kararları ve Plansız Alanlar 

• Dilovası OSB içerisinden geçen Dil Deresi planda korunmuş olup; 18. madde uygulaması 

ile parseller oluşturulmuştur. 

• Plansız alanda; 
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- BOTAŞ Boru Hattı geçmektedir. 

- Plan üretiminde karayolları kamulaştırma sınırları eşik teşkil etmektedir. 

• 107.00 hektar büyüklüğündeki V. Etabın %24'ünü planlı alanlar oluşturmaktadır. 

• Planlı alanlarda dahil olmak üzere %80-90'ı şirket, diğer alanlar da şahıs mülkiyetindedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 

• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon imar Planı çalışmaları sürdürülmekte olup; 

onay aşamasına gelinmiştir. 

• Dil Deresi yatağı planda mevcut şekli ile korunmuş olup; uygun bir sahilinde 5 m. 

genişliğinde bakım-onanm yolu düzenlenmiştir. 

• BOTAŞ Boru Hattı plana işlenerek hat ve koruma kuşağı için "Yapı Yasaklı Alan" tanımı 

getirilmiştir. 

• Karayolları Genel Müdürlüğünce değiştirilen kamulaştırma sınırları ve yol geçiş izinleri 

plana aynı şekli ile işlenmiştir. 

• Dilovası Belediyesince onaylanan planlarla kazanılan müktesep yapılaşma koşulları 

korunmuştur. Ancak, yeni planlanan alanlarda yapılaşma koşullan OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerinde belirlenen şekli ile uygulanacaktır. 

6.3 Çevre Düzeni Planı 

Yaklaşık 920 ha. büyüklüğündeki Dilovası OSB alanı ve sınırlan en son 12/11/2004 

tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

(ÇDP) Değişikliği ile kesinleşmiştir. 

6.4 Dilovası OSB'nin Çevre İle İlgili Plan Notları 

Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan kirliliğin çevreye olumsuz etkilerin 

önlenebilmesi için ilave ve Revizyon tmar Planlarında yaptırım olarak aşağıda belirtildiği 

şekilde plan notlan düzenlenmiştir. 
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• ÇED Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıklann Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği, Gürültü Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklann Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi 

Atıklann Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde Ve Ürünlerinin Kontrolü 

Yönetmeliğine uyulmasının zorunlu olduğu; Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile 

ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni 

verilemeyeceği, 

• OSB'den kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık suların atıksu deşarj kriterlerinin 1380 sayılı 

Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen şartları sağlaması 

zorunluluğu, 

• OSB'nin atık ve tehlikeli atıklannın toplanarak; ara depolanması, taşınması ve bertaraf 

ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıklann bertarafı için ilgili 

belediyelerden konu hakkında toplu taşımaya ilişkin taahhütname yazısı alınması gerekliliği, 

hüküm altına alınmıştır. 

6.5 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Bakışı İle Bölgenin 

Durumu 

6.5.1 Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin Konumu 

Dilovası OSB; Marmara Bölgesinde, Kocaeli İlinin, Gebze İlçesinde bulunmaktadır. 

İstanbul İl merkezine 60 km, Kocaeli İl merkezine 35 km ve Gebze İlçesine yaklaşık 12 km 

uzaklıktadır. Bölgenin kuzeyinde Tavşanlı Köyü, batısında Muallim Köy, güneyinde İzmit 

Körfezi, kuzey-batısında Tavşancıl Beldesi yer almaktadır. Ülkenin doğusu ile batısını 

birbirine bağlayan Ankara-îstanbul eski E-5 yeni D-100 karayolu ve TEM otoyolu ile 

Demiryolu da Dilovası OSB sınırlan içinden geçmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 155 — 

Dilovası hassas bir coğrafyaya sahip olup, üç tarafı tepelerle çevrilidir. Güneyde ise 

Marmara Denizi yer almaktadır. Vadinin deniz tarafındaki ağız kısmı da Adatepe ile 

kapanmış durumdadır. 

6.5.2 Bölgedeki Sanayi Yapılaşmasının Süreci 

Dilovasına bir taraftan sanayi yerleşirken diğer taraftan da mevcut ve kurulmakta 

olan sanayi tesislerinde iş bulma umuduyla bölgeye yoğun bir göç yaşanmıştır. Bölgeye göç 

eden dar gelirli vatandaşlar hazine arazileri ve hatta orman alanlannı işgal ederek gecekondu 

yapmışlardır. Bu durum beldenin 1987 yılında Belediye olmasıyla daha da hız kazanmış 

böylece çarpık bir kent ortaya çıkmıştır. 1979-1980 yıllarındaki Dilovası (İzocam AŞ'ye ait 

lojmanların yer alması nedeniyle îzocam Mahallesi diye anılmakta olan) Çerkeşli Köyüne 

bağlı bir mahalle iken bugün yaklaşık 50.000 kişinin yaşadığı bir belde olmuştur. 

Bu arada sanayi tesislerinin hızla çoğalması sonucu, oluşmakta olan çarpık 

sanayileşmeyi gören sanayiciler, 1985 yılında bir araya gelerek sanayinin ve bölgenin 

sorunlarına çözüm üretme gayreti içerisine girmişlerdir. 1990 yılında Dilovası Sanayiciler 

Vakfı (DÎSAV) kurulmuş, bu vakıf çeşitli sosyal etkinliklerde (Dilderesinin ıslahı, PTT 

Binası, Dispanser Binası, Okul Binası, 81.000 ağaç dikilmiş olan DİSAV Ormanı vb) 

bulunmuştur. 

1997 yılında mevcut sanayi tesislerinin bulunduğu yerin OSB statüsüne alınması için 

DÎSAV tarafından girişimlerde bulunulmuş ve 2002 yılında bölge OSB olarak ilan 

edilmiştir. Mevcut sanayi tesislerinin bulunduğu bir yerin OSB olması sadece Dilovasına 

has bir durum olmayıp; Tekirdağ-Çerkezköy, Bursa-Demirtaş ve İzmir-Kemalpaşa gibi 

OSB'lerde de aynı durum söz konusudur. 

OSB olduktan sonra OSB Yönetiminin dikkate aldığı en önemli konu çevre kirliliği 

sorunu olmuştur. OSB Yönetimince; 

• Mevcut tesislerin çevreye olumsuz etkiler yaratmakta olduğu gerçeği vurgulanarak 

çevre kirliliğini önleyici yatırımlara süratle devam edilmekte olunduğu ve 2006 yılı 
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sonu itibarı ile de OSB'deki endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin giderilmesinin 

hedeflendiği, 

• Dılovası için; TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda oluşan hava kirliliğinin de 

önemli bir sorun olduğu, 

• Bölgede özellikle kış aylarında ısınma amaçlı kaçak ve kalitesiz yakıtın 

kullanılmasının da hava kirliliğine neden olduğu, 

• 7 km uzunluğundaki Dilderesinin; Gebze çöplüğünün sızıntı suları, bölgedeki 

yerleşim alanlarından kaynaklanan evsel atıksular ve Dilovası OSB ile Dilovası OSB 

sınırları dışındaki sanayi tesislerinin evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksulan ile aşırı 

derecede kirletilmekte olunduğunun bilinmesine rağmen, Dilderesinin bu duruma 

getirilmesinden sadece Dilovası OSB'deki sanayicilerin sorumlu tutulamaması 

gerektiği belirtilmektedir. 

6.5.3 Dilovası OSB'deki Firmalar 

Dilovası OSB içinde ağırlıklı sektör olarak metal ve kimya sanayi yer almaktadır. 

Dilovası OSB'de 173 adet işletme (Tablo 76) faaliyettedir. Dilovası OSB'deki işletmelerin 

bir çoğu bölge OSB statüsüne geçmeden önce faaliyette geçmiş olup yerel yönetimlerce 

ruhsatlandınlmıştır. Bu işletmelerde 13.268 kişi çalışmakta olup taşeron firmalar ile birlikte 

15.000 kişiyi bulmaktadır. Ayrıca yan sanayi ve hizmet sektörü de katıldığında bu sayı daha 

da yükselmektedir. 2002 yılında OSB statüsü kazanmasını müteakip üretim faaliyetini 

değiştirmiş olan 2 adet işletme de dahil olmak üzere OSB Müdürlüğünce toplam 4 adet 

işletmeye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Deneme İzni verilmiştir. Ayrıca Dilovası 

OSB'nin imar planı çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle planlı alan içinde verilmiş 

olan inşaat ruhsatlan da bulunmaktadır. 

Dilovası OSB'de faaliyet göstermekte olan sanayi tesislerine ait limanlar ile OSB 

alanı ve Adatepe Ormanı içerisinde yer alan depolama tesisleri de OSB ile bütünleşmiş 

durumdadır. Dilovası OSB sınırları içindeki 7 adet limanın (Tablo 77) tamamı Dilovası 

OSB'nin kuruluşundan Önce, Tavşancıl Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından 

ruhsatlandınlmıştır. Sadece iki şirkete (Polisan Kimya Sanayi AŞ - Çolakoğlu Metalürji 

AŞ) ait ilave dolgu alanı için Dilovası OSB Yönetimince ruhsat verilmiştir. 
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Tablo 76. Dilovası OSB'de faaliyet gösteren işletmeler ve ruhsat durumlan 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tesisin Adı 

A.S.D. MADENCİLİK PET. ÜRK 
SAN. VE TİC. A.Ş. 

ABBAS İSAPUR DEPO 

ADASEL ENDÜSTRİ MALZ. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

AHISKALI DIŞ TİC. VE İNŞ. LTD. 
ŞTİ. 

AKPOLMER AKRİLİK LEVHA SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

ALIŞAN DENHARTOGH 
KİMYASAL TEMİZLEME SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

ALIŞAN ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. 

ALTEK ALÜMİNYUM PİRİNÇ SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ALTINTEL MELAMİN A.Ş. 

ALUSET METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 

Faaliyet Konusu 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

ÇUVAL ÜRETİMİ 

DEPOLAMA 

KERESTE DEPOSU 

METAL 

TANKER YIKAMA 
TESİSİ 

ÖEPO-NAKLİYE 

ALÜMİNYUM PROFİLİ 
PRESLE BASMA 

PETROKİMYASAL 
MADDE DEPOLAMA 

KÜVET-DUŞ TEKNESİ 
VB. 

Personel 
Sayısı 

7 

45 

3 

3 

30 

11 

36 

60 

34 

39 

İşyeri Açma 
Ve Çalışma 

Ruhsatı 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

Veriliş 
Tarihi 

18.04.2000 

24.08.2001 

10.05.2006 

09.12.1999 
07.05.2003 

27.11.1987 
08.09.2003 

Sınıfı 

3 

1 

1 

2 
2 

1 
3 

Alınan Kurum 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DOSB 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

İşletme 
Ruhsatı 

VAR 

Veriliş 
Tarihi 

31.01.2006 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ANADOLU MADEN VE METAL 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

ARMAPLAST POLYESTER SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

ARSAN YENİ ÇİZGİ BANYO VE 
YAPI GEREÇLERİ OTOMOTİV 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ASKARBON MAD. İNŞ. NAK. SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ASSAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. 
A.Ş. 

ASTIM ENDÜSTRİ TESİSLERİ 
İMAL. MONT. TAAH. A.Ş. 

ATABAY İLAÇ FAB. A.Ş. 

ATABAY KİM. SAN. A.Ş. 

ATABAY TARJM VE VETERİNER 
İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. 

ATABAY KİM. MAK. SAN. A.Ş. 

ATILIM MAKİNA A.Ş. 

ATLAS BOYA VE VERNİK 
FABRİKALARI 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

DEPOLAMA - SAÇ 

CAM TAKVİYELİ 
POLYESTER 
ÜRÜNLERİ İMALATI 

BANYO DOLABI 
İMALATI 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

ALÜMİNYUM LEVHA 
TESİSİ 

METAL 

PARACETAMOL 

PARACETAMOL 

TARIM VE VETERİNER 
İLAÇLARI 

REAKTÖR-KAZAN -
MİKSER 

İNŞAAT VE SANAYI 
BOYALARı ÜRETIM 

9 

29 

45 

10 

220 

79 

40 

41 

5 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

18.04.2000 

15.01.1999 

27.04.2006 

22.12.1976 

19.01.1981 

2 

2 

1 

1 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞ 
Ü 

DOSB 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

ORMAN VE 
TARİM 
BAKANLIĞI 

VAR 

VAR 

24.05.2005 

25.04.1991 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

AYDIN PETROL 

AYPET AYHANLAR PETROL 
ÜRÜNLERİ 
MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
AYPET AYHANLAR PETROL 
ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

AYTAŞLAR İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 

BASF TÜRK KİMYA SAN.VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

BATUSAN MAKİNA SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

BAYKUR GIDA SAN VE TİC. A.Ş. 

BEKAP METAL İNŞ. VE SAN. TİC. 
A.Ş. 

BEYZADE METAL KİMYA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. 

BORAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE 
TtCARET A,Ş 

BORAL BORU PROFİL SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

BOYATAŞ BOYA DAĞITIM VE 
SAN. A.Ş. (MERBOLİN) 

CAVO METRO TEL SAN. PAZ. LTD. 
ŞTİ. 

AKARYAKIT 
İSTASYONU 

KÖMÜR ELEME VE 
PAKETLEME-ASFALT 
ÜRETİMİ 

BİODİZEL ÜRETİMİ 

KERESTE DEPOSU 

KİMYASAL MADDE 

KÜRESEL VANA VE 
BUHAR ARMATÜRLERİ 

DEPO 

ELEKTRO GALVANİZ 
SAÇ VE ÇELİK SERVİSİ 

METAL 

ALÜMİNYUM 

BORU PROFİL-
GALVANİZ 
BORU PROFİL 

BOYA VE VERNİK 
ÜRETİMİ 

OTOMATİK KUMANDA 

20 

325 

7 

130 

43 

5 

18 

7 

86 

140 

40 

127 

VAR 
(DENEME) 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

28.02.2006 

28.08.1998 

24.04.1995 

07.09.2000 

09.12.2002 

12.01.2001 

1 

1 

2 

2 

2 

DOSB 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

VAR 21.03.2002 



36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

CEYNAK - CEYHAN NAKLİYAT 
PET. TUR. INŞ. 
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

ÇALIŞAL ÇELİK KONS. LTD. ŞTİ. 

ÇAVUŞOĞLU MAKİNE VE 
OTOMOTİV 
YAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇAYIROVA BORU A.Ş. 

ÇELEBİ KİMYA İÇ ve DIŞ TİC. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇELİKAYLAR ÜRT. PAZ. VE 
NAKL. LTD. ŞTİ. 

ÇİMTA ÇELİK KONSTRÜKSİYON 
İMALAT MONTAJ İNŞ. PAZ. SAN. 
VE TlC. LTD. ŞTİ. 

ÇOBAN TUR NAKLİYAT TURİZM 
TİC. VE LTD. ŞTİ. 

ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ A.Ş. 

ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ A.Ş. 
(OVA ELEKTRİK) 

ÇORUHLAR METAL MAM. LTD. 
ŞTİ. 

DEBANT PLASTİK SAN. A.Ş. 

DEMİRSAN HADDECİLİK SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

DEPOLAMA 

ÇELİK 
KONSTRİKSİYON 

MOTORSİKLET YEDEK 
PARÇA ÜRETİMt 

DEPOLAMA 

BİODİZEL ÜRETİMİ 

DEPOLAMA 

ÇELİK 
KONSTRİKSİYON 

ANTREPO 

HADDELEME 

ENERJİ SANTRALİ 

METAL 

POLİPROPİLEN 
ÜRETİMİ 

HADDELEME 

8 

40 

54 

4 

19 

3 

8 

6 

2200 

8 

900 

237 

VAR 

VAR 

VAR 
(DENEME) 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

10.06.1999 

27.08.2001 

22.03.2006 

15.01.2003 

12.09.1982 

09.11.2000 

30.03.2001 

27.01.1988 

GAYRİ 
SIHHİ 

GAYRÎ 
SIHHİ 

1 

2 

1 

1 

GAYRİ 
SIHHİ 

GAYRİ 
SIHHİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DOSB 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

VAR 28.05.2002 



49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

DEMTAŞ MAKİNA METAL SAN. 
VETİC.LTD.ŞTİ. 

DESKİMDESTİLASYON KİMYA 
SAN.VETİC.A.Ş. 

DİLER DEMİR ÇELİK END. VE TİC. 
A.Ş. 

DİLKON DİLOVASI KONTEYNER 
TAŞ. ÎNŞ. İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

DİNÇ KİMYA SANAYİ VE GERİ 
DÖNÜŞÜM ZEKERİYA KAYAR 
VE ORTAĞI 

DİVERSEY KİMYA SAN. Ve 
TİCAŞ. 

DOĞAN tNŞAAT VE PETROL SAN. 
VETİC.LTD.ŞTİ. 

DOĞAN METAL MAK. TİC. VE 
SAN. LTD. ŞTİ. 

DÖKÜM 

PARAFİNLE DOLGU 
YAĞI 
ÜRETtMİ 

HADDELEME 

NAKLİYE 

KİMYA (KULLANILMIŞ 
AMBALAJLARIN 
YIKANMASI) 

KİMYA 

AKARYAKIT 
İSTASYONU 

SAÇ KESME-
ŞEKİLLENDİRME 

25 

1035 

5 

8 

103 

3 

17 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

25.01.1990 

20.01.1988 
27.10.1994 
30.12.1997 
12.03.2002 

05.06.2002 

20.01.1994 

GAYRİ 
SIHHİ 

GAYRİ 
SIHHÎ 

2 
1 
2 

2 

GAYRİ 
SIHHİ 

DİLOVASI BELEDİYESİ 

DİLOVASI BELEDİYESİ 
DİLOVASI BELEDİYESİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
DİLOVASI BELEDİYESİ 

KOCAELİ VALİLİĞİ 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

DİLOVASI BELEDİYESİ 

VAR 16.08. 
2005 



57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 

DOW TÜRKİYE KİM. SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. 

DÖKPAR DÖKÜM SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. 

DUPONT TÜRKİYE KİMYASAL 
ÜRÜNLER SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

DYO KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 

ECOMELT ALÜMİNYUM GERİ 
KAZ. ÜRT. VE PAZ. A.Ş. 

EDA METAL İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. 
LTD. ŞTİ. 

EKOBtODİESEL SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. 

ALÜMİNYUM PROFİL 

TIR SATIŞI VE SERVİS 
HİZMETLERİ 

YALITIM MALZEMESİ 

DÖKÜM 

OTOMOTİV VE 
ENDÜSTRİYEL 
BOYA ÜRETİM TESİSİ 

BOYA ÜRETİMİ 

ALÜMtNYUM GERİ 
KAZANIM 

DEPOLAMA-SAÇ 

BİODİZEL ÜRETİMİ 

46 

48 

86 

20 

317 

10 

16 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VERMEDİ 

VAR 
(DENEME) 

08.09.2000 

27.05.1996 

30.03.2003 

27.04.2006 

11.12.1984 

09.03.1999 

19.04.2006 

2 

GAYRİ 
SIHHİ 

2 

1 

1 

1 

1 

KOCAELİ VALİLİĞİ 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

PİLOVASI BELEDİYESİ 

DİLOVASI BELEDİYESİ 

DOSB 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

DOSB 

VAR 

VAR 

20.03. 
2006 

27.03. 
2006 



66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

ELİT KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

EMİNİŞ AMBALAJ SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

ENDEROĞLU TAVUKÇULUK 

ENELSAN ELEKTRONİK SAN. A.Ş. 

ER MADENCİLİK NAKLİYAT VE 
TİC. A.Ş. 

ERTUĞ REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. 

ESA KİMYA METAL SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

ESAS AKARYAKIT DAĞ. GID. tNŞ. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

EZİCİ YAĞ SANAYİ TİC. A.Ş. 

FORSEN MAKİNE SERVİS VE TİC. 
A.Ş. 

GALMAK ALÜMİNYUM SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

GEREDELİ DIŞ TİC. TURZ. PAZ. 
A.Ş. 

GÖKBİL NAKLİYAT DEPOLAMA 
SAN.VEDIŞTİC.A.Ş. 

TANKER İÇİ YIKAMA 

AMBALAJ KUTU VE 
PLASTİK 

YUMURTA ÜRETİM 
TESİSİ 

OTOMASYON 

KÖMÜR ELEME-
PAKETLEME 
REKLAM TABELASI-
ÇELİK 
KONSTRİKSÎYON-
KABİNLER-KAPLAMA 
-ÇELİK DİREK 
KOMPOZİT MALZEME 
ÜRETİMİ 

AKARYAKIT 

BİODİZEL ÜRETİMİ 

İNŞAAT HALİNDE 

ALÜMİNYUM 

KERESTE DEPOSU 

NAKLİYE-DEPOLAMA 

22 

102 

17 

22 

200 

23 

6 

17 

12 

30 

7 

40 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 
(DENEME) 

29.07.2002 

16.05.2000 

30.12.1994 

10.12.2004 

28.02.2006 

3 

1 

2 

2 

1 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

TAVŞANCIL 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DOSB 

VAR 

VAR 

27.05.2003 

27.02.2006 



79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

GÖKTAŞ YASSI HADDE 
MAMULLERİ SAN. TİC. A. Ş. 

GÖRHAN İNŞ.VE MALZ. SAN. TİC. 
A.Ş. 

GÖZE TARIM ÜRÜNLERİ VE PAZ. 
SAN. TİC. A.Ş. 

GRUP METAL SAC SAN.VE DIŞ 
TİC. A.Ş. 

GRUP ORM. ÜRN. İTH. İHR. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

GÜLSAN İNŞ. SAN. TURİZM 
NAKLİYAT VE TİC. A. Ş. 

GÜNERİ MAKİNA SAN. TİC. 
LTD.ŞTİ. 

GÜNSAN ÇELİK MAMULLERİ 
PAZ. VE TİC. A.Ş. 

GÜRDESAN GEMİ MAK. SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

GÜVENÇ NAKLİYAT SU SAT. 
PAZ. LTD. ŞTİ. 

HEPŞEN KİMYA SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. 

HİLAL PETROL VE YALÇİNKAYA 
NAKLİYAT PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. 

METAL 

MOBİLYA 

GIDA ÜRETİMİ 

METAL DEPOLAMA 

KERESTE DEPOSU 

HAZIR BETON ÜRETİM 
TESİSİ 

KANAL TEMİZLEME 
MAKİNASI İMALATI 

HELEZON YAY VE 
VİRAJ ÇUBUĞU 

GEMİ GÜVERTE 
EKİPMANLARI 

NAKLİYE 

ÇİNKO ÜRETİMİ 

AKARYAKIT 
İSTASYONU VE 
SOSYAL TESİSLERİ 

130 

93 

28 

28 

28 

82 

44 

14 

115 

10 

3 

63 

VAR 

VAR 

30.10.2000 

05.1992 

2 

2 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

VAR 08.09.1996 



91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

İNCO END. İNŞ. MÜH. VE MÜTH. 
LTD. ŞTİ. 

İPEKÇİ KİMYA SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. 

İSTANBUL DEMİR ÇELİK FAB. 
A.Ş. 

İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. 

JOKEY PLASTİK İST. SAN. TİC. 
AŞ. 

KABACA PETROL ÜRNLERİ GIDA 
İNŞAAT NAKLİYAT 
SAN. TtC. LTD. ŞTİ. 

KARSAN KARDENİZ KİMYA VE 
GID. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

KARTAL BOMBE ÜNİTELERİ SAN. 
LTD. ŞTİ. 

KARTAL TENEKE KUTU SAN. A.Ş. 

KASK İNŞ.MAK. TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 

KAV MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. 
LTD. ŞTİ. 

ÇELİK 
KONSTRİKSİYON 
VE İNŞAAT 

KİMYA 

DEMİR ÇELİK 

TAŞ YÜNÜ, POLİ-STREN 

PLASTİK AMBALAJ 
MALZEMELERİ 
ÜRETİMİ 

AKARYAKIT 
İSTASYONU 

KİMYA 

BOMBE VE BÜKÜM 
METAL 

TENEKE KUTU 

ÇELİK 
KONSTRİKSİYON 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

15 

78 

350 

50 

11 

15 

22 

300 

91 

35 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

02.04.2002 

16.01.1987 

09.07.1999 

20.01.1994 
18.07.2000 

21.02.2000 

2 

2 

2 

GAYRİ 
SIHHİ 

2 

2 

TAVŞANCIL 
BELEDİYESİ 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 
KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

VAR 

VAR 

16.07.2001 

29.05.2001 



102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

KENAN KENFİKAL TAVUKÇULUK 

KLORA GRES VE YAĞ SANAYİ 
A.Ş 

KONNAK NAKLİYAT SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. 

KORAŞ MAK. MALZ. SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. 

KÖRFEZ DÖKÜM SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

KTM KİMYEVİ MAD. İTH. İHR. 
SAN. TİC. A.Ş. 

KUROĞLU İNŞ. ORM. ÜRÜNLERİ 
TİC. VE SAN. A.Ş. 

KUTSAN TENEKE AMBALAJ SAN. 
LTD. ŞTİ. 

M.P.S. METAL PLS.SAN.ÇEMBER 
ve PAK. SİS. İML. VE TİC. A.Ş. 

MARDAV YALITIM VE İNŞ. MAL. 
SAN. TİC. A.Ş. 

MARMARA METALÜRJİ DÖKÜM 
VE MAK. SAN. A.Ş. 

TAVUK ÇİFTLİĞİ 

GRES VE MADENİ YAĞ 
SANAYİ 

NAKLİYE 

MAKİNA 

ÇELİK DÖKÜM 
İMALATI 

DEPO 

MDF İMALATI 

TENEKE ÜZERİNE 
OFSET 
BASKI 

METAL 

ISI, SES, SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ SANDVİÇ 
PANEL DEKORASYON 
ÜRETİMİ VE 
PAZARLAMA 

DÖKÜM 

8 

42 

18 

13 

120 

18 

10 

9 

59 

26 

12 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

07.12.2004 

30.09.2004 

03.11.1998 

06.05.1993 

04.08.2003 

29.12.1995 

30.01.2002 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

VAR 05.08.1995 



113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

MARSHALL BOYA VE VERNİK 
SAN.A.Ş. 

MAT MADENCİLİK İNŞAAT 
TEKSTİL VE 
TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

MEDEKS LOJİSTİK TAŞ. VE TİC. 
A.Ş. 

MES MAK. ELEKTRİK KİMYA 
SAN. A.Ş. 

MESTAŞ METAL MAM. VE MAK. 
SAN. TİC. A.Ş. 

MEŞA ORMAN ÜRN.GID. İNŞ. 
MLZ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. 

MOBEL KİMYA SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. 

MOR RAF MAĞAZA DONATI 
SİSTEMLERİ 
METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 

MUT AŞ MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 

BOYA ÜRETİMİ 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

NAKLİYE 

ALÜMİNYUM 
ŞEKİLLENDİRME 

DEPOLAMA 

KERESTE DEPOSU 

SANAYİ TİPİ BOYA 
İMALATI 

AHŞAP VE METAL RAF 
ÜRETİMİ 

DEPO 

446 

20 

20 

138 

11 

10 

51 

3 

3 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

20.07.2005 

16.10.2003 

18.12.2002 

10.04.2001 

1 

1 

2 

1 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

DİLOVAS1 
BELEDİYESİ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 



122 

123 

124 

125 

126 

127 

12S 

129 

130 

131 

132 

NALBANTOĞLU İŞ MAKİNALARI 
NAKİL YAT OTO ALIM 
SATIM VE HURDACILIK (AHMET 
SAĞLAM) 

NAMER MADENCİLİK AMB.SAN. 
VE NAKL.TİC.LTD.ŞTİ. 

OLMUKSA INTERNATIONAL 
PAPER SABANCİ AMBALAJ SAN. 
VE TİC. A.Ş 

OMSAN ASANSÖR SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

ÖZMETAL DEMİRÇELİK SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

ÖZVAR METALÜRJİ SAN. A.Ş. 

PAK TAVUK GIDA SAN. TİC. A.Ş. 

PALKESAN AHŞAP İNŞ. VE İNŞ. 
MALZ. LTD. ŞTİ. 

PARK PANEL İTH. İHR. İNŞ. TAAH. 
TİC. A.Ş. 

PİRİMER DIŞ TİC. VE MAKİNA A.Ş. 

POLER POLYESTER SAN. LTD. ŞTİ. 

İŞ MAKİNASI 
YEDEK PARÇA SATIŞI 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

OLUKLU MUKAVVA 

METAL ASANSÖR 
İMALATI 

DEPO 

OTOMOTİV YAN 
SANAYİ -
DÖKÜMCÜLÜK 

TAVUK ÇİFTLİĞİ -
KESİMİ 

AHŞAP AMBALAJ 

GALVANİZ VE 
ALÜMİNYUM 
RULO BOYAMA 

MAKİNA İMALATI 

POLYESTER ÜRÜNLERİ 
İMALATI 

2 

13 

180 

12 

3 

23 

319 

18 

92 

13 

11 

VAR 

VAR 

VAR 

09.08.2000 
10.06.2002 

08.12.1998 

18.04.2000 

1 

2 

2 

TARIM VE KÖY 
İŞLERİ 
BAKANLIĞI 
DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

VAR 

VAR 

14.09.1968 

02.09.1996 



133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

POLİKROM YAPI MALZ. BOYA 
INŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 

POLİPORT KİMYA SANAYİ TİC. 
A.Ş. 

POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş. 

POLİTEKS AMBALAJ VE İNŞ. SAN. 
TİC. A.Ş. 

PORLAND PORSELEN TİC. A.Ş. 

RAMSA TURİZM İNŞ. SAN. VE DIŞ 
TİC. LTD. ŞTİ. 

SAF DOLUM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

SAFMAK -SAF MAK.SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

SAFRAN BOYA VE KtM. SAN. A.Ş. 

SANİCOR YAPI GEREÇLERİ 
ÜRETİM VE PAZ. A.Ş. 

SENTAPOL SENTETİK VE TABİÎ 
POLİMER 
SAN. VE TİC. A.Ş. 1 

YAPI KİMYASALLARI 

DEPO-NAKLİYE 

BOYA ÜRETİMİ 

ÇUVAL VE PANEL 
İMALATI 

PORSELEN ÜRETİMİ VE 
SATIŞI 

KERESTE DEPOSU 

FASON DOLUM 

MAKİNA İMALATI -
OTOMASYON 

KİMYA 

KÜVET - DUŞ TEKNESİ 
VB. 

BOYA, ALKİD REÇİNE 
VERNİK 

3 

98 

700 

25 

131 

5 

50 

3 

28 

92 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

30.06.1997 

19.07.2001 

15.04.1993 

01.07.2004 

2 

1 

2 

1 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

VAR 06.04.2004 



144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

SEV-BAL MADEN A.Ş. 

SİYAR İNŞAAT VE SAN. İÇ VE DIŞ 
TİC. LTD. ŞTİ. 

SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA 
A.Ş. 

SÜPERYAK KÖMÜR SANAYİİ 

TANRIVERDİ ORMAN ÜRÜNLERİ 

TANTAOĞLU ULUSLARARASI 
TAŞ. İNŞ. 
PET. ÜRN. PAZ. SAN. VE LTD. ŞTİ. 

TAR-KAR MADENCİLİK SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. 

TAYGA ORM. ÜRN. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

TEL METAL SOĞUK HADDECİLİK 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

HAZIR RENKLİ DOĞAL 
SIVA 

KİMYASAL DEPOLAMA 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

KERESTE DEPOSU 

NAKLİYE-AKARYAKIT 

JCÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

KERESTE DEPOSU 

ALAŞIMLI ALAŞIMSIZ 
ÇELİK TEL 

85 

7 

84 

3 

37 

48 

5 

30 

VAR 

VAR 

VAR 

13.03.1997 

18.02.1992 

19.01.1995 

1 

1 

SIHHİ 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

TAVŞANCIL 
BELEDİYESİ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 



153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

TİMKA SAN. VE MÜH. HİZ. LTD. 
ŞTİ. 

TOROUSS İNŞAAT VE TİC. A.Ş. 

TOSÇELİK PROFİL VE SAC 
ENDÜSTRİSİ A.Ş. 

TOTAL OİL TÜRKİYE A.Ş. 

TÜGMAD TÜRKKAN GID. MAD. 
SAN. VE TİC. A.Ş. * 

TÜM METAL TURİZM VE 
YATÇILIK A.Ş. 

UĞUR HtDROLİK MAK. SAN. TİC. 
A.Ş. 

UĞUR TENEKE AMBALAJ VE 
PLASTİK SAN A.Ş. 

UNILEVER SANAYt VE TİCARET 
TÜRK. A.Ş. 
(MUALLİM KÖY MEVKİİ) 

UNILEVER SANAYİ VE TİCARET 
TÜRK. A.Ş.(DİLİSKELESİ MEVKİİ) 

ÜÇORMAN İÇ VE DIŞ TİC. LTD. 
ŞTİ. 

MAKİNA İMALATI 

ÜRETİM YOK 

AKARYAKIT 
DEPOLAMA VE 
TANKER DEPOLAMA 
TESİSİ 

BİTKİSEL HAM YAĞ 
ÜRETİMİ 

ALÜMİNYUM ÜRETİMİ 

ELEKTRİKLİ MUTFAK 
EŞYALARI 

PLASTİK VE TENEKE 
AMBALAJ 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 
DEPOLAMA 

DETERJAN ÜRETİMİ 

KERESTE DEPOLAMA 
VE SATIŞ 

17 

35 

45 

3 

50 

77 

200 

426 

5 

VAR 

VAR 

VAR 
(DENEME) 

VAR 

09.01.2003 

10.11.2004 

27.04.2006 

16.05.2005 

2 DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

10.11.200 DÎLOV ASI 
4 BELEDİYESİ 

1 

1 

DOSB 

KOCAELİ 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

VAR 

VAR 

15.02.1993 

20.07.2004 



164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

ÜNLÜERMAKİNASAN. 

VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK 
VE TİC. A.Ş. 

VİZYON ANTREPOCULUK 
OTOPARK İŞL. NAK. TUR. tNŞ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

YAPI MERKEZİ 
PREFABRİKASYON A.Ş 

YENİ AKİN NAK. MET. VE OTOM. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

YENİ MADENİ YAĞ. VE KİM. ÜRN. 
İTH. 
VE İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

YETKİN PALA ORMAN ÜRÜNLERİ 
DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

YILDIRIM METAL SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

Y1LKARBON YAKIT PAZARLAMA 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

YILPORTKONTEYNER 
TERMİNALİ VE LİMAN İŞL. A.Ş. 

DEPO 

GÖZETİM VE 
LABORATUVAR 
HİZMETİ 

KAPALI 

AĞIR BETON DENGE 
AĞIRLIĞI 

DEMİR-ÇELİK DEPOSU 

MADENİ YAĞ ÜRETİMİ 

KERESTE DEPOSU 

METAL - ÇİNKO OKSİT 

KÖMÜR ELEME -
PAKETLEME 

LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 

DEPO-ANTREPO 

4 

18 

2 

13 

10 

3 

4 

2 

20 

154 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

VAR 

30.12.1997 

26.03.2001 

06.05.2003 

20.05.2005 

22.12.1995 

10.05.2006 

GAYRİ 
SIHHİ 

2 

2 

2 

2 

2 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DİLOVASI 
BELEDİYESİ 

GEBZE 
BELEDİYESİ 

KOCAELİ 
VALİLİĞİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DOSB 

VAR 27.05.2003 
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Tablo 77. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan limanlar 

l 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

Liman Adı 

ALTINTEL MELAMİN 

POLÎPORT 

YILPORT (SEDEF + ALEMDAR) 

ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ 
KIZILKAYA 
TOTAL OİL TÜRKİYE 
SOLVENTAŞ 

Kapasitesi 
(Ton/Yıl) 
2.500.000 
400.000 
1.000.000 
400.000 
3.000.000 
500.000 
60.000 
2.500.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

Yük Türü 

Genel Kargo 
Sıvı Yük 
Kuru Yük 
Sıvı Yük 
Genel Kargo 
Sıvı Yük 
Konteynır 
Kuru Yük 
Genel Kargo 
Sıvı Yük 
Sıvı Yük 

Dilovası OSB sınırları içinde kalan 6 adet şirkete ait depolama tesisleri ile ilgili 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Polisan 

- 78 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

Poliport 

- 87 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

- 9 adet tank Dilovası OSB tarafından yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

Yılport (SEDEF ile ALEMDAR birleşti ALEMDAR A.Ş. tarafında) 

- 79 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (Limanda) 

- 5 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (orman alanında) 

Altıntel Melamin 

- 35 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 
- 8 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (orman alanında) 

Solventaş 

- 11 adet tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

- 3 adet tank Dilovası OSB tarafından yapı kullanma izinli (tapulu arazisinde) 
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-156 adet tank Tavşancıl Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

- 7 adet tank Dilovası OSB tarafından yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

Total Pil 

- 19 tank Tavşancıl Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

- 2 tank Tavşancıl Belediyesince yapı ruhsatlı (orman alanında) 

Safran Boya (Limanı yok) 

- 35 tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (tapulu arazisinde) 

- 2 tank Dilovası Belediyesince yapı ruhsatlı (orman sahasında) 

2004 yılı verilerine göre ülkemiz kalkınmasında büyük payı olan ilk 500 firma 

arasında Dilovası OSB'de faaliyet göstermekte olan 15 adet firma ile 8 adet liman da yer 

almaktadır. Söz konusu firmaların 2004 yılı değerleri ile ülkemize 1.5 milyar dolardan fazla 

katma değer ve 600 milyon dolar ihracat katkısı sağlamış bulunulmaktadır. 

Dilovası OSB'de ortalama olarak 5.616.000.000 KW/YIL elektrik üretimi, 

1.659.000.000 KW/YIL elektrik tüketimi ve 480.000.000 KW/YIL doğalgaz tüketimi vardır. 

6.5.4 Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Hedefleri 

Planlama 

Dilovası OSB'nin sınırlan 12/11/2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile kesinleştirilmiştir. OSB 

Yönetimince; Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki onay sürecinin ne kadar süreceği tahmin 

edilememekle birlikte Dilovası OSB imar planlarının tamamının 2006 yılı sonuna kadar 

onaylanmasının beklenmekte olunduğu, OSB Müdürlüğünce yapılacak imar planı (IV. Etap 

ve V. Etap) çalışmalannın 2 ay sürebileceği ve Dilovası OSB imar planlanmn tamamının 

onaylanması ile OSB'de yapılması planlanan hizmetlerin (teknik hizmet alanlan, ulaşım 

arterleri, altyapı, yeşil alan vb) uygulamaya geçirilebileceği belirtilmektedir. 
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Yeni Yıldız Mahallesinin; halkın talebi doğrultusunda kamulaştırılması ve Çevre 

Düzeni Planı değişikliği yapılması suretiyle OSB sınırlarına alınması durumunda, bu alanın 

da sanayi alam olarak yeniden planlaması düşünülmektedir. 

Dil Deresinin Dilovası OSB sınırları içerisinde kalan bölümü; Bursa DSİ Bölge 

Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, OSB Yönetiminin bilgisi dahilinde, dere kenannda 

bulunan bölge sanayicisi tarafından ıslah edilmesine çalışılmaktadır. 

Çevre Yönetim Birimi Kurulması 

Dilovası OSB Müdürlüğünün teşkilat yapısının; İmar, Çevre ve Altyapı, Mali ve 

İdari İşler, Bilgi İşlem ve Hakla İlişkiler birimlerinden oluşturulması planlanmaktadır. 

Dilovası OSB'deki çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacı ile Çevre ve Altyapı birimi 

kurulması çalışmaları devam ederken OSB Müdürlüğünde halihazırda bu birimin işlerini 

yürütmek üzere bir inşaat mühendisi bir de çevre mühendisi görev yapmaktadır. 

Ayrıca Dilovası OSB'deki çevre hizmetlerinin yürütülebilmesi için müşavirlik 

firması ile bir yıllık sözleşme yapılmıştır. Müşavir firmanın kadrosunda; çevre mühendisi (2 

kişi), yüksek ziraat mühendisi (2 kişi), ziraat mühendisi (1 kişi), gıda mühendisi (1 kişi), 

ziraat teknikeri (2 kişi) ve sağlık teknisyeni (1 kişi) yer almaktadır. 

Dilovası OSB'de kurulacak olan Çevre Yönetim Birimince; 

• kısa vadede: kirlilik kaynaklarının tespiti, 

• orta vadede: tespit edilen kirlilik kaynaklannın ne şekilde ıslah edileceğine dair 

fizibilite çalışmaları ve alınacak olan tedbirler ile ilgili iş temrin planlarının 

hazırlatılması, 

• uzun vadede: yapılan çalışmaların uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için teknik 

destek ve denetim işlerinin yürütülmesi 

hedeflenmektedir. 

Dilovası OSB'deki Çevre Yönetim Birimi, OSB Kanunu ve OSB Uygulama 

Yönetmeliği esasları çerçevesinde; 
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• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esasları çerçevesinde evsel ve endüstriyel 

kaynaklı atıksuların tespiti ve kontrolünün yapılması, 

• Endüstriyel kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslan çerçevesinde 

Emisyon tzni kontrollerinin yapılması, 

• Bu kapsamda; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezince yürütülmekte olan 

projeye (Mart 2007) ait emisyon ölçümleri, Dilovası genelini kapsayan Emisyon 

Raporunun oluşturulması ve bunun sonucu olarak Dilovası OSB'de gerekli 

tedbirlerin alınmasının sağlanması, 

• Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği esasları çerçevesinde 

ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde 

alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 

koordinasyonunda çalışılması, 

• Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen işletmeler için söz 

konusu atığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak 

toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf 

edilmesi, çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir 

biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için îl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 

koordinasyonunda çalışılması, 

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esasları çerçevesinde her türlü atık ve artığın 

çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama 

verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması vb faaliyetlerin yasaklanması, 

çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir 

disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin 

hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının 

önlenebilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda çalışılması, 

• Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği esaslan çerçevesinde tehlikeli kimyasalların 

kontrol altma alınarak, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin 

ortadan kaldırılabilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda 

çalışılması, 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esasları çerçevesinde tehlikeli atıkların, 

üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde 

doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenebilmesi için İl Çevre 

ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda çalışılması, 
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• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esasları 

çerçevesinde kişilerin beden ve ruh sağlığının, huzur ve sükununun gürültü ile 

bozulmayacak bir çevrenin geliştirilebilmesi için çevresel gürültüye maruz kalmanın 

etkileriyle mücadele etmeye yönelik esasları ve kriterleri belirlemek ve bu kriterlerin 

gürültü kaynaklan bazında uygulanmasını sağlayabilmek üzere İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünün koordinasyonunda çalışılması, 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin esasları çerçevesinde 

sıhhî ve gayri sıhhî işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve 

işlemlerin yürütülmesi görevlerini üstlenecektir. 

Ayrıca Dilovası OSB'deki işletmelerin sektörel özelliklerinden dolayı kirletici 

kaynaklarının farklı ve spesifik olması nedeni ile Çevre Yönetim Birimince yürütülecek olan 

çalışmalara yönelik olarak gerekirse üniversite ve TÜBİTAK gibi kurumlardan da teknik 

destek alınması öngörülmektedir. 

Tehlikeli Atıkların Bertarafı 

Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan tehlikeli atıkların bertaraf edilmesinde 

faydalanabilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 25.000 ton/yıl kapasiteli 

tehlikeli atık yakma ve depolama tesisi (ÎZAYDAŞ) bulunmaktadır. Ancak İZAYDAŞ'ın 

ülkemizde kurulu bulunan tek tehlikeli atık yakma ve depolama tesisi olması nedeni ile 

kapasitesinin yetersiz olduğu ve İZAYDAŞ yetkililerince de kapasite artırımına gidilmesi 

hususunda çalışmalar yapılmakta olunduğu bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, Dilovası 

OSB'deki sanayicilerin talebi üzerine, Dilovası OSB'ye ve yakın çevresine hizmet verecek 

bir tehlikeli atık yakma tesisi kurmak üzere Dilovası OSB Yönetimince Kocaeli Valiliği ile 

irtibata geçilmiş, tesis yeri için Dilovası OSB sınırları içinde uygun yer bulunmadığından, 

Dilovası OSB'ye yakın mesafede bulunan hazine arazilerinden arazi tahsisi yapılması da 

talep edilmiştir. 

Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan tehlikeli atıkların miktar ve içeriğinin tespit 

edilebilmesi vb her türlü işlemlerinin gerçekleştirilmesinde sanayiciye, Dilovası OSB 

Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimince öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle 

Dilovası OSB Yönetimince, Kocaeli Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğü ile görüşülmüş, 
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Çevre ve Orman Bakanlığınca tehlikeli atıkların tespitine yönelik bir envanter çıkarılması 

için pilot bölge olarak Kocaeli İlinin seçilmiş olunduğu öğrenilmiş ve yapılacak olan ilk 

çalışmanın öncelikli olarak Dilovası OSB içindeki tesisleri kapsaması sağlanmıştır. 

Sanayicilerce doldurulması gereken atık beyan formlarının İnternet üzerinden, Dilovası 

OSB Bölge Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimi aracılığı ile Çevre ve Orman Bakanlığına 

bildirilmesi konusundaki çalışmalara devam edilmektedir. 

Sağlık ve İtfaiye Teşkilatı Kurulması 

Dilovası OSB'nin acil ihtiyacının karşılanabilmesi için D-100 Karayolu kenarında, 

Tavşancıl Bölgesindeki 2767,75 m2'lik arsanın plan tadilatı yapılarak, itfaiye ve sağlık 

teşkilatı kurulması amacıyla sanayi alanın hizmet alanına dönüştürülmesi sağlanmış ve proje 

çahşmalanna başlanılmıştır. Bu konuya ilişkin olarak Sağlık İl Müdürlüğü ile herhangi bir 

protokol yapılmamıştır. 

Ayrıca, Dilovası OSB içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin tümüne yetecek 

kapasitede, işyeri hekimine sahip ve ambulans hizmetleri de verebilecek bir sağlık biriminin 

OSB Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulması, Dilovası OSB Yönetiminin uzun vadedeki 

hedefleri arasında yer almaktadır. Hali hazırda, yasa gereği işletmelerin kendi sağlık 

birimlerini kurmaları gereğine karşın, adı geçen sağlık biriminin hizmete girmesiyle ortak 

sağlık sisteminden Dilovası OSB'de faaliyet gösteren tüm işletmelerin yararlanabileceği ve 

böylelikle Dilovası OSB'de faaliyet gösteren işletmelere ait sağlık kayıtlarının da düzenli 

olarak tutulmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. OSB Müdürlüğünce, Dilovası OSB'de 

faaliyet gösteren işletmelerin mevcut yangın söndürme sistemlerinin tek tipe çevrilerek 

birbirlerine adapte olmalarının sağlanabilmesi yönünde çalışma başlatılacağı 

belirtilmektedir. 

6.5.5 Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Çalışmaları 

İmar Planı Çalışmaları: Yer Seçimi Komisyonunca; Ova Deresi, Adatepe, 

Çardakbayın, Burgaz Tepe ve Taşlı Tepe mevkileri (1233 hektar) incelenmiş ve Dilovası 

OSB'nin yer seçimi 14/10/1997 tarihinde yapılmıştır. İncelenen alanın brüt 920 hektarlık 
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kısmı, etaplar halinde talep edilerek mevcut sınırlar oluşturulmuştur. Bölgenin planlaması 

coğrafık durum ve önceden planlı olan alanlar dikkate alınarak 5 Etaba ayrılmış 3 Etabının 

imar planlan tamamlanmıştır. Dilovası OSB Müdürlüğünce IV. Etap ve V. Etabın imar plam 

çalışmalan yapılmaktadır. 

IV. Etap olarak aynlan alan yaklaşık 249 hektar olup, D-100 karayolu ve TEM 

otoyolu arasında kalmaktadır. Bu alanın %25'ini kapsayan Kocaeli Valiliği tarafından 

onaylı mevzii imar planlan bulunmaktadır. Dilovası OSB Müdürlüğünce; IV. Etapta gerekli 

donatı alanları (yol, yeşil alan, teknik hizmet alanı vb) ayrılmış olunmakla birlikte alanda 

mevcut tesislerin olması ve arazinin topografyası nedeni ile plan yapımında zorlanılmakla 

birlikte imar planı çalışmalanmn tamamlanmak üzere olduğu ve onay için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına iletileceği belirtilmektedir. 

V. Etap yaklaşık 107 hektar olup, 1. kısmı 31 hektar 2. kısmı 76 hektar alanı 

kapsamaktadır. 1. kısmının Dilovası Belediyesince 31/03/2001 tarih onaylı imar planı 

mevcut olduğundan, bölgeye revizyon imar planlan hazırlanmış Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına onay için gönderilmiştir. 2. kısmının ise %24'nün Kocaeli Valiliği tarafından 

mevzii imar planı bulunmaktadır. Bu bölgede planlama yapılırken DSÎ, Karayollan ve 

BOTAŞ'm görüşü alınmış olup, imar planı çalışmalan tamamlanmak üzere iken, BOTAŞ'ın 

bölgedeki iletim hattında kapasite artınını yapmak istemesi nedeni ile bölgeye ait plan, onay 

için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulamamıştır. Halen BOTAŞ'ın güzergâhta yapacağı 

değişiklik beklenilmektedir. 

Bölge İçerisindeki Konut Alanları: Dilovası OSB sınırları içerisinde kalan ancak 

onaylı imar planı sınırları dışında tutulan iki mahalle (Fatih ve Yeni Yıldız) yer almaktadır. 

Adı geçen yerleşim alanları ile ilgili olarak OSB tüzel kişiliğinin OSB Kanunu gereği 

herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Dilovası OSB'deki işletme sahipleri ile Fatih Mahallesindeki konut sahipleri 

arasında sorunlar yaşanması üzerine, OSB Yönetiminin problemlere çözüm üretebilmek 

amacıyla, 15/04/2004 tarihinde, Kocaeli Valiliğine başvuruda bulunması üzerine; Kocaeli 

Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce, 05/05/2004 tarihinde, Kocaeli Vali 
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Yardımcısı Başkanlığında, Dilovası Belediyesi, Kocaeli Defterdarlığı, İzmit Orman İşletme 

Müdürlüğü ve Dilovası OSB'nin katılımı ile bir komisyon teşkil edilmiştir. Fatih 

Mahallesinin yerleşimi imar planında orman ve kamuoyunda 2B olarak adlandırılan 

kapsamdaki orman alanı niteliğinde olup "2B" ile ilgili yasal işlemler tamamlanmamıştır. 

"2B" kapsamındaki orman alanında 57 adet konutun orman sahası alanında ise 22 adet 

konutun bulunduğu tespit edilmiştir. Fatih Mahallesi orman alanında yer alıyor olmasına 

rağmen konuya sosyal açıdan yaklaşılmakta olunduğu ve OSB tüzel kişiliğince çözüm 

üretilmesi noktasında katkı sağlanabileceği belirtilmektedir. 

Dilovası OSB'nin kuruluşu aşamasında, Belediye Başkanlığının talebi üzerine, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce, Yeni 

Yıldız Mahallesi Dilovası OSB sınırlan dışında bırakılmıştır. Daha sonra Yeni Yıldız 

Mahallesi Muhtarlığınca Yeni Yıldız Mahallesinin OSB sınırlarına dahil edilmesi hususunda 

OSB Müdürlüğüne müracaat edildiği, 22/09/2004 tarihinde, Dilovası OSB Yönetimince de 

bu konuda karar alınarak, 05/10/2004 tarihinde, Kocaeli Valiliğine başvuruda bulunulduğu, 

18/11/2004 tarihinde, Kocaeli Vali Yardımcısı, Kocaeli Valiliği İl Planlama Koordinasyon 

Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, 

Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İzmit Orman 

İşletme Müdürlüğü, Dilovası Belediye Başkanlığı, Yeni Yıldız Mahallesi Muhtarı, Fatih 

Mahallesi Muhtarı ve Dilovası OSB Müdürlüğünün katılımı ile bir komisyon teşkil edildiği 

belirtilmektedir. Yeni Yıldız Mahallesinde 85 adet konut (147 Daire) bulunmakta olup, 

sadece 12 adedi ruhsatlıdır. Ayrıca 2 adet sanayi tesisi de faaliyet göstermektedir. Yeni 

Yıldız Mahallesinin boşaltılması konusundaki yekinin 1/25000 Ölçekli Planlama yetkisinin 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle, yapılan görüşmelerde, Yeni Yıldız 

Mahallesinin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında değerlendirilebileceğinin ifade edildiği 

belirtilmektedir. OSB Yönetimi, adı geçen komisyonca yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan 

komisyon raporunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına da intikal ettirmiştir. 

Altyapı: Dilovası OSB'de I. Etap, II. Etap ve V. Etabm 1. kısmını kapsayan imar 

planlı alanda ana arterler asfaltlı olup, buralarda kısmen kanalizasyon ve yağmursuyu 

şebekesi ile birlikte, kullanma suyu, elektrik ve doğalgaz hatları mevcuttur. Diğer Etaplarda 

ise; ana güzergahlarda açılmış olan yollar stabilize olarak düzenlenmiş, elektrik ve telefon 

hizmeti götürülmüştür. Ayrıca OSB'nin tümüne ait kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi 

uygulama projesi hazırlatılmıştır. 
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OSB'deki ana ulaşım arterlerinden biri olan ve Muallim Köy-Işıkh Kavşağından 

başlanılarak Gebze Gümrük Binası önünden Yeni Yıldız Mahallesi çıkışı istikametinde D-

100 Karayoluna kadar yaklaşık 5 km yolun genişletilmesi ve asfalt çalışması yapılmıştır. 

Diğer bir çok OSB'nin D-100 karayolu bağlantısını Dilovası OSB içindeki ana arterlerin 

sağlıyor olması Dilovası OSB'deki araç trafiğini daha da yoğun hale getirmektedir. Adı 

geçen ana arter üzerinde de 1,5 km'lik bakım ve asfalt çalışması yapılmıştır. Ancak Dilovası 

OSB'deki bu araç trafiği yoğunluğun yanı sıra araçlara fazla tonajlı malzeme yüklenmesi 

asfaltların kısa sürede bozulmasına neden olduğundan ana arterlerin işletilmesinde 

güçlükler yaşanmaktadır. 

Doğalgaz kullanımı ile ilgili olarak; OSB'nin toplam ihtiyacı belirlenmiş ve 

doğalgaz hatlarının avan projesi hazırlatılmıştır. OSB'nin doğalgaz dağıtımı işi BOTAŞ 

tarafından özel bir firmaya (PALGAZ) ihale edilmiş olunduğundan OSB'de doğalgaz 

kullanımına başlanılamamıştır. Doğalgaz dağıtımının OSB Yönetimine devir işlemlerinin 

tamamlanması için PALGAZ ve BOTAŞ ile görüşmeler devam etmektedir. OSB'deki 

elektrik işletiminin de OSB Yönetimince yapılması ile ilgili olarak, 2007 yılı itibari ile 

başlatılmak üzere, SEDAŞ ile anlaşmaya varılmış olup halen mevcut elektrik dağıtım 

şebekesinin tespit ve projelendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Dilovası OSB'deki elektrik ve doğalgaz işletiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve 

OSB Yönetimince gelir temin edilebilmesi için, diğer bir çok OSB'de olduğu gibi, OSB 

Yönetimine devrinin bir an önce yapılması gerekmektedir. Doğalgaz hatlarının OSB 

Yönetimine devir edilmesini müteakip BOTAŞ'in belirlediği hat bedellerinin ödenebilmesi 

için de kredi kullanılması planlanmaktadır. 

OSB'deki sanayiciler birlikte hareket ederek 1982 ve 2002 yıllarında Dilderesinde 

ıslah çalışması yaparak derenin temizlenmesini de sağlamışlardır. Yeniden temizlenebilmesi 

içinde çaba gösterilmektedir. 

Atıksu Artıma Tesisi: 4562 Sayılı OSB Kanunu gereği OSB Yönetiminin bir görevi 

de OSB'den kaynaklanan atıksuyun arıtılmasını sağlamaktır. Çevre ve Orman 

Bakanlığınca yürütülmekte olan üst ölçekli "Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite 

Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki "Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması 

Projesine" dahil olunmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
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Dairesi ile işbirliğine gidilerek, proje maliyeti Avrupa Birliğince karşılanmak üzere seçilen 

6 adet çevre projesinden biri olunması sağlanarak, Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel 

Atıksu Arıtma Tesisi Etüt Fizibilitesi hazırlatılmıştır. 

Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi Projesi kapsamında; 

OSB'nin evsel ve endüstriyel atıksuları ile Dilovası ve Tavşancıl Belediyesi hudutları 

içerisindeki Kayapınar Mahallesi ve Yeni Yıldız Mahallesinin evsel atıksulannm, Türkiye 

ve AB mevzuatına uyumlu olarak arıtılması, deşarj edilmesi, oluşan çamurun bertarafı ve 

arıtılmış suyun sürdürülebilirlik prensibi gereğince değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi Projesi çalışmaları, Çevre 

ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Dilovası OSB, Kocaeli Valiliği ti Çevre ve 

Orman Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ÎSU Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmüştür. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Proje Başlangıcı 

Anket Çalışmaları 

Taraflar Toplantısı 

ön Rapor Onayı 

Tasarım Kriterlerinin Onayı 

Fizibilite Raporu Onayı 

ÇED Raporu Onayı 

Proje Teslim Tarihi 

27.08.2004 

12.09. 2004 

22.09.2004 

15.10.2004 

27.10.2004 

21.03.2005 

17.10.2005 KararNo:1039 

01.03.2006 

OSB Yönetimi Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi Projesini 

Mart 2006 tarihinde Avrupa Birliğine bağlı Merkezi Finans ve İhale Biriminden temin 

etmiştir. 

Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atık Su Yönetim Projesi Fizibilite Raporuna (Tablo 

78) göre, proje iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada 2015 yılına kadar ihtiyacı 

karşılayacak bir atıksu arıtma tesisi inşa edilecek, Dilovası OSB içinde ana kolektör sistemi 

kurulacak, "Atıksu Yönetim Planı" geliştirilecek ve "Atıksu Yönetim Birimi" kurulacaktır. 

Projenin ikinci aşamasında ise atıksu antma tesisinin 2035 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak 

şekilde büyütülmesi sağlanacaktır. Öncelikle Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu 
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Arıtma Tesisi yeri olarak Dilovası OSB sınırlan içerisinde 31.000 m2 alan aynlmış 

bulunulmaktadır. 

Tablo 78. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atık Su Yönetim Projesi Fizibilite Raporu Verileri 

Projenin Alanı 

Projenin Adı 

Yıl 

Belediye Nüfus Projeksiyonu 

Endüstri Kaynaklı Proses 
Atıksu Projeksiyonu, mVgün 
Endüstri Kaynaklı Evsel 
Atıksu Projeksiyonu, mVgün 
Belediye Kaynaklı Evsel 
Atıksu Projeksiyonu, mVgün 
Sızma Debisi Projeksiyonu, 
MVgün 
Toplam Atıksu Projeksiyonu, 
MVgün 

Toplam Atıksu Tasanm 
Debileri, mVsaat 

Toplam Atıksu Tasanm 
Parametreleri, kg/gün 

Deşarj Kriterleri 

Antma Alternatifleri 

Uygulama Aşamalan 

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Belediyesi Kayapınar 
Mahallesi ve Yenimahalle, Dilovası Organize Sanayi 
Bölgesi 
Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi Projesi 

2005 

34.100 

3.655 

610 

3.410 

1.500 

9.175 
Qmin: 250 
Qmax: 521 
Qave: 385 
KOÎ: 19.000 
AKM: 14.340 
TKN: 778 
TP: 137 

2015 

41.000 

7.300 

1.220 

4.100 

2.200 

14.820 
Qmin: 402 
Qmax: 812 
Qave: 620 
KOÎ: 27.842 
AKM: 27.455 
TKN: 1.076 
TP: 188 

2035 

53.000 

11.000 

1.830 

5.330 

2.800 

20.960 
Qmin: 570 
Qmax: 1.140 
Qave: 876 
KOÎ: 37.122 
AKM: 40.811 
TKN: 1.426 
TP: 250 

Alıcı ortam "hassas bölge" olarak tanımlanmıştır. 
KOÎ <300 mg/1 (TC Mevzuatı) 
BOİ5 % 70-90 (AB Mevzuatı) 
AKM <100 mg/1 (TC Mevzuatı) 
TKN 10 mg/1 (AB Mevzuatı) 
TP 1 mg/1 (AB Mevzuatı) 
Ağır Metaller (TC Mevzuatı) 
Alternatif A: Kimyasal antma ve fosfor giderimi + 
biyolojik antma, nitrifıkasyon ve denitrifikasyon 
Alternatif B: Sadece endüstriyel atıksu için kimyasal 
antma + kimyasal arıtımdan geçmiş endüstriyel atıksu 
ve ham evsel atıksu için biyolojik antma 
Alternatife Alternetif B gibi + atıksuyun yeniden 
kullanımı için fıltrasyon 

1. aşama (2007-2015) 
2. aşama (2016-2035) 
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Yapılacak olan Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde Dilovası 

Belediyesi ile Tavşancıl Belediyesi sınırlan içindeki Kayapınar mahallesinin evsel 

atıksulannın da alınması öngörülmektedir. OSB Yönetimi, projenin uygulama aşamasına 

geçilebilmesi amacıyla projenin hazırlanması aşamasında birlikte çalışılmış olduğu Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi ÎSU Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek (31/03/2006) projenin 

uygulanması ve işletmesine yönelik olarak yazılı olarak görüş talep etmiştir. Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi ÎSU Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında (12/04/2006) proje 

kapsamında inşa edilmesi planlanan Atıksu Arıtma Tesisinin başlıca amacının endüstriyel 

kaynaklı atıksulann arıtılması olduğu, OSB Müdürlüğünce yaptırılacak ve işletilecek olan 

Dilovası OSB Atıksu Arıtma Tesisine İSU Genel Müdürlüğünün katılımının söz konusu 

olmadığı, karşılıklı mutabakat sağlanılması halinde Dilovası Belediyesi ile Tavşancıl 

Belediyesi sınırları içindeki Kayapınar mahallesinin evsel atıksulann Dilovası OSB Atıksu 

Artıma Tesisine verilebileceği bildirilmiştir. Ancak konuya açıklık getirilerek mutabakata 

varılması ve bir protokol oluşturulması için OSB Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

ÎSU Genel Müdürlüğü ile görüşmelerini sürdürmektedir. 

Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi Fizibilite Raporu 

kapsamında, kanalizasyon sistemi tatbikat projesi (pompa istasyonları, cazibeli ve terfili 

hatlar) ile Atıksu Arıtma Tesisinin avan projesi hazırlanmış olup; Dilovası OSB Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi ile kanalizasyon sistemi ihalesinin bir an önce 

yapılabilmesi amacıyla ihale dosyasının hazırlanması için çalışma başlatılmıştır. Ayrıca 

OSB Yönetimince; Atıksu Arıtma Tesisi tatbikat projesinin yüklenici firma tarafından 

hazırlanması, Atıksu Arıtma Tesisi ile kanalizasyon sisteminin ihale sürecinin 2006 yılı 

sonunda gerçekleştirilmesi ve inşaatlann da bir yılda tamamlanması öngörülmektedir. 

Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Bilindiği gibi çevre kirliliğinin diğer bir etkeni de hava kirliliğidir. Dilovası 

OSB'den kaynaklanmakta olan hava kirliliğine yönelik önlemlerin alınması ve hava 

kalitesinin sağlanması için Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 

koordinatörlüğünde (02/03/2005) Dilovası OSB Müdürlüğü, TÜBİTAK, Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile "Hava Kirliliğinin Araştınlması ve 

Hava Kirletici Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi" çalışması sürdürülmektedir. 
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Projenin maliyeti (225.000 YTL) Dilovası OSB tarafından karşılanmış olup, S02 

ölçüm cihazı satın alınarak îl Çevre ve Orman Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilmiştir. 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün mobil Hava Kalitesi Ölçüm aracı ile Dilovası OSB'de 24 

saat sürekli olarak SO2 ölçümü yapılmaktadır. Projenin; üç aşamada gerçekleştirilmesi 

planlanmış olup, ilk aşaması tamamlanmış ve üçüncü aşamanın Mart 2007 tarihinde 

sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

1. Hava kirliliğine neden olan kaynakların belirlenmesi 

2. Hava kalitesi ölçümlerinin gerçekleştirilmesi 

3. Çözüm önerilerinin oluşturulması 

OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşları; gerek yazılı olarak gerekse toplantılar 

düzenlenerek, endüstriyel hava kirliliğine karşı OSB'de yapılmakta olan çalışmalar ve 

almaları gereken önlemler konusunda OSB Yönetimince sürekli olarak 

bilgilendirilmektedirler. Projenin ilk aşamasının tamamlanmasını müteakip de Kocaeli 

Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, OSB Yönetimince (23/02/2006) 

toplantı yapılmıştır. Bu bağlamda; OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının, hava 

kirliliğini önleme ile ilgili yatırımlarını Aralık 2006 tarihine kadar tamamlamaları için süre 

tanımıştır. 

OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının hava kirliliğini önleyici tedbirleri 

2006 yılının sonuna kadar almalarını müteakip sanayi tesislerinin bacalarına taktırılacak 

olan sürekli ölçüm cihazları ve online bağlantı sistemi ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğünce 

denetimler yapılması sağlanacaktır. Ayrıca Dilovası OSB Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimi 

ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün koordineli bir şekilde çalışılması düşünüldüğünden, 

Dilovası OSB Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimince kullanılmak üzere emisyon ve imisyon 

ölçüm cihazı satın alınması için OSB Yönetimince karar almıştır. Dilovası OSB Müdürlüğü 

Çevre Yönetim Birimince yapılacak olan S02 , NOx, vb ölçümler de Çevre ve Orman İl 

Müdürlüğüne online bağlantı sistemi ile aktarılacaktır. Sözkonusu online bağlantı 

sistemindeki bilgiler OSB Müdürlük Binası önünde yer alan panoda da gösterilecektir. 

Dilovasının dört tarafı yükseltilerle çevrili yapısı hava akımlarını önemli ölçüde 

etkilemekte ve bölgede yer alan irili ufaklı 200 civarındaki sanayi tesisinden yayımlanan 

endüstriyel hava kirliliğinin önemli bir bölümü hava akımları ile taşmamadan bölgede 
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kalmaktadır. Aynca Ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve bu nedenle yoğun bir 

araç trafiğine sahip olan D-100 karayolu ile TEM Otoyolu ve Devlet Demiryolu da bu 

bölgeden geçmektedir. Bu durum bölgeyi hava kirliliğine karşı daha da hassas bir konuma 

getirmektedir. Dilovası OSB'nin hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerden biri de 

OSB içindeki yollarda yol kaplamasının tamamlanmamış olması nedeniyle, büyük araç 

(kamyon, tır) trafiğinin yoğun olması sonucu önemli oranda partiküler madde kirliliği 

oluşmaktadır. 

Yeşil Alan Çalışmaları 

OSB Yönetimince; OSB sınırına bitişik yada OSB içinde bulunan gerek orman 

alanları, gerekse planla belirlenen yeşil alanlarda ağaçlandırma ve bakım çalışmaları 

yapılmaktadır. 

OSB statüsü kazanılmadan önce Dilovası Sanayicileri tarafından ağaç dikimi 

yapılmış olan 35 hektarlık alan üzerindeki 81.000 adet ağacın bakımı (ilaçlama ve temizliği) 

OSB Müdürlüğünce yaptırılmaktadır. 

Bölgenin yeşil alan ihtiyacı göz önüne alınarak ağaç dikiminin devam etmesi 

hedeflenmekte olup; 2,3 hektarlık ilave alanın İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden tahsisi 

yapılmış, alanın diri örtü temizliği ve ihata çalışması tamamlanmıştır. Bu alana da 900 adet 

çam fıstığı, 600 adet sedir, 800 adet servi olmak üzere toplam 2.300 adet ağaç dikilmiştir. 

Yine İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden tahsis edilen OSB sınırlarına bitişik 

Çerkeşli'de, 13 hektarlık alanda; 5.200 adet çam fıstığı, 6.000 adet sedir, 3.000 adet servi ve 

3.750 adet akçaağaç olmak üzere toplam 17.950 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. 

Dolgu Alanları (Liman) ve Depolama Tesisleri 

Kıyı Kanunu çerçevesinde, Bölgedeki limanların ruhsatlandırılması ilgili 

kurumlarınca yapılmakta iken, Bölgeye OSB statüsünün kazandırılmasını müteakip OSB'de 

faaliyet gösteren şirket, kıyıda yapmayı planladığı dolgu alanına ait hazırlayacağı imar planı 

ile OSB Müdürlüğüne müracaatta bulunur, yapılan inceleme sonucu OSB Yönetimince 

uygun görüş verilmesi halinde konu Valiliğe iletilir. Valilikçe de konunun değerlendirerek, 
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uygun görüş verilmesi halinde, müracaat Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikal ettirilir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili kurumlarla birlikte yapacağı değerlendirme sonucu 

vereceği olumlu görüş doğrultusunda, dolgu alanına ait imar planı onaylanmaktadır. Söz 

konusu planla ilgili askı sürecinin tamamlanmasından sonra Demiryollar Limanlar ve Hava 

Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce (DLH) de uygulama projeleri onaylanmakta ve 

Milli Emlak Müdürlüğü ile şirket arasında kira sözleşmesi yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin 

ardından ilgili kurumlarca verilmiş olan izin, onay ve belgelerle şirket, OSB Yönetimine, 

yapı ruhsatı verilmesi için müracaat etmektedir. OSB Yönetiminin vermiş olduğu yapı 

ruhsatı ile yapılan inşaatın her aşaması DLH Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak 

Müdürlüğünce denetlenmektedir. Ayrıca şirketin dolgu alanına ait yapı kullanma izni ile 

işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işlemlerine ilişkin prosedür de OSB Yönetimince 

yürütülmektedir. 

Yine aynı şekilde Bölgedeki depolama tesislerinin ruhsatlandırılması, ilgili 

Belediyesince yapılırken, Bölgenin OSB statüsü kazanması ile bu yetki OSB Yönetimine 

devredilmiştir. 

7. VALİLİKÇE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

7.1 Kocaeli Valiliğince Yapılan Çalışmalar 

1982 yılında İller Bankası tarafından yapımına başlanılan ancak, bugüne kadar çeşitli 

nedenlerle tamamlanamayan "İzmit Körfezinin Atıklardan Anndınlması Projesi" kapsamında 

yer alan "kollektör hattı ve arıtma tesisleri"nin yapımının 2003 yılında deniz kirliliğinin hat 

safhaya ulaşmasıyla hızlandırıldığı ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2005 yılında devreye 

alınmasının sağlandığı Kocaeli Valiliğince belirtilmektedir. 

• Valilikçe; atıksu debisi çok düşük olan ve arıtım tesisi yapması ekonomik olmayan 

firmalann evsel ve endüstriyel atıksulannın Valilik bünyesinde kurulmuş olan "Çevre 

ve İmar Koruma Birliği" ne ait Mutlukent ve Şekerpmar atık su arıtma tesisine 

yönlendirilmesinin sağlandığı, 

• Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde denize 

kıyısı olan tüm illere örnek teşkil edecek şekilde ilde faaliyet gösteren tüm limanların 
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"Atık Kabul Tesisi" lisansı almak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat 

etmelerinin sağlanarak, 17 liman işletmesinin lisans işlemlerinin tamamlandığı, 

• Liman işletmeleri sorumluluğunda, Valilik (Çevre ve îmar Koruma Birliği) tarafından 

atık kabul tesislerinden toplanan atıkların ÎZAYDAŞ'ta bertarafının sağlandığı, 

• Kömür depolama ve eleme tesislerinden kaynaklanan çevre ve hava kirliliğinin 

önlenebilmesi, kömür depolarının disipline edilebilmesi amacıyla "Kömürcüler 

OSB"nin kurulmuş olduğu, kamulaştırma ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması 

neticesi il genelinde yayılmış olan tüm kömür depolarının OSB' ne naklinin 

sağlanacağı, 

• Vahşi depolama şartlarında bertaraf edilmekte iken sorunun çözümüne yönelik olarak 

Valiliğin Çevre ve îmar Koruma Birliğince ilçe genelinde yönelik "evsel ve evsel 

nitelikli endüstriyel katı atıklar düzenli depolama alanı" projesinin geliştirilmiş olduğu 

ancak, projenin 2005 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği, 

• Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği" ne uygun olarak il genelinde toplanan tıbbi 

atıkların İZAYDAŞ tesislerine nakli 15.07.2001 tarihinden itibaren Valilik Çevre ve 

îmar Koruma Birliği tarafından gerçekleştirildiği Kocaeli Valiliğince ifade edilmiştir 

(Kocaeli Valiliği Brifing, 2006). 

Tablo 79'da Çevre Kanununa muhalefet nedeniyle ilde 1996-2006 yıllan arasında 

sanayi kuruluşlarına verilen para cezalan verilmektedir (Kocaeli Valiliği Brifing, 2006). 

Tablo 79. 1996 - 2006 yıllan arasında sanayi kuruluşlarına yerilen para cezalan 

Sİİ&r 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 (Dört aylık) 

Sayjsı '" 
10 
25 
20 
34 
20 
12 
13 
12 
59 
78 
55 

1 055.250 000 
51.945.400.000 
23.598 000.000 
150.502 500.000 
195.784 000 000 
51.286.417.000 
169.286.725.000 
193.322.125.969 
621.851.111.000 
234.382.-YTL. 
149.085.-YTL. 
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7.2 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce Yapılan Çalışmalar 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, 24 saat çalışma prensibine bağlı olarak tesislerin 

denetimlerinin yapıldığı, 10 tesise baca gazı filtre sisteminin taktmldığı, 22 tesise emisyon 

izninin, 17 tesise ise atıksu deşarj izninin verildiği, bölgede hava kirliliğinin artışında çok 

önemli bir paya sahip bulunan Demir Çelik sektöründeki sanayi kuruluşlarının baca gazı 

arıtım sistemlerinin ikinci ilaveyle kapasitesinin arttırılarak haziran ayı sonunda bitirileceği, 

eski fabrikaların kapatılarak, kirlilik için her türlü tedbiri almış fabrikaların faaliyete 

geçirileceği belirtilmektedir (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2006). Ayrıca, Dilovası'nda 

bulunan sabit emisyon ölçüm cihazı ile 24 saatlik ölçüm sonuçlarının alındığı, DOSB 

yönetimi tarafından sürekli hava kirliliği ölçümlerinin (SO2, PM, NOx, PAH, HC,rÎ2S, 

meteorolojik sensör) yapılabilmesi için gerekli aletlerin alınması amacıyla yönetim kurulu 

kararının alındığı ve mobil emisyon ölçüm aracının Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunduğu ifade edilmektedir (ti Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2006). 

Atıksu debisi çok düşük olan firmaların ve arıtım tesisi yapması ekonomik olmayan 

firmaların evsel ve endüstriyel atıksulanmn Valilik bünyesinde kurulmuş olan "Çevre ve İmar 

Koruma Birliği" ne ait Mutlukent ve Şekerpınar Atık Su Arıtma Tesisine yönlendirilmesinin 

sağlandığı belirtilmektedir. Dilovası'nda fabrikaların yoğun olması yanında tren yolu, D-100 

Karayolu ve TEM arasında bulunması gürültü kirliliğinin yoğun yaşanmasına neden 

olmaktadır. Mevcut sorunun giderilmesi için ve hava kirliliğinin önlenmesinde etkili olacak 

ağaçlandırma çalışmalarına bölgede başlanmıştır. Şekil 21 yapılan idari işlemleri, Tablo 80 ise 

emisyon yayınımı olan tesislere ti Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılan işlemleri 

göstermektedir (îl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2006). 
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Tablo 80. Emisyon Yayınımı Olan Tesislere Yapılan İşlemler (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2006). 

MART 2006 DİLOVASINDAKİ TESİSLER 
Tesis Adı 

BOYATAŞ BOYA 
DAĞITIM ve SAN. A.Ş. 

ASD MADENCİLİK 

AS KARBON 

BASF 

ER MADENCİLİK 

Üretim 

su ve sentetik bazlı boya ve 
vernik üretimi 

Kömür depolama ve dağıtım 
tesisi 

Kömür depolama ve dağıtım 
tesisi 

Üretim(Polimer dispersiyon, 
polimer, yardımcı maddeler 
,pigment boyalar ,toz ürünler, 
sülfoklorlama, boyarplst ve 
pevicoat üniteleri )ve 
depolama tankları 
Kömür depolama ve dağıtım 
tesisi 

Tespit Edilen Eksiklikleri 
Yapması Gerekenler 

Üretim alanında davlumbaz 
ve gaz toplama sistemi. 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınacaklar 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınacaklar 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınacaklar 

Yapılan tşlem 

Üretim alanında 
davlumbaz ve gaz 
toplama sisteminin inşası 
devam etmektedir. 

Mahalli Çevre Kurulu 
Kararı ile belirtilen 
yükümlülüklere 
uyulmaktadır. Ancak yer 
seçimi uygun değildir. 

MÇK Karan ile belirtilen 
yükümlülüklere 
uyulmaktadır. Ancak yer 
seçimi uygun değildir. 

Tesis emisyonlarını 
azaltmak üzere gerekli 
tedbirlerini almıştır. 

MÇK Kararı ile belirtilen 
yükümlülüklere 
uyulmaktadır. Ancak yer 
seçimi uygun değildir. 

Mevcut 
Durum 
27.12.2005 
tarihinde 
uyan 
yapılmıştır. 

Sonuç 

Tesis mevcut 
durumunu düzeltmek 
amacıyla çalışmalara 
başladı.2006 sonuna 
kadar 
tamamlayacaktır. 
Kömürcüler OSB'ye 
taşınıncaya kadar 
Endüstriyel kaynaklı 
HKKY göre gerekli 
yaptırımlar 
uygulanmaktadır 
Kömürcüler OSB'ye 
taşınıncaya kadar 
Endüstriyel kaynaklı 
HKKY göre gerekli 
yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 
Herhangi bir sorun 
bulunmamaktadır. 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınıncaya kadar 
Endüstriyel kaynaklı 
HKKY göre gerekli 



KAV MADENCİLİK 

KARTAL TENEKE 

NAM MADENCİLİK 

OLMUKSA 

SEV BAL MADENCİLİK 

TUTMAK 

(SEV KAN YAĞ) 

Kömür depolama ve dağıtım 
tesisi 

Teneke Üretimi ve baskı 

Kömür depolama ve dağıtım 
tesisi 

Ambalaj amaçlı oluklu 
mukavva üretimi 
Briketleme yöntemi ile pres 
kömür üretimi 

Soya yağı üretimi 

Ekstraksiyonla yağlı 
tohumlardan yağ üretimi 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınacaklar 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınacaklar 

KAPALI (kontrolde) 

MÇK Karan ile belirtilen 
yükümlülüklere 
uyulmaktadır. Ancak yer 
seçimi uygun değildir. 

Tesiste 14.03.2006 
tarihinde yapılan 
incelemelerde emisyon 
oluşan her ünitede 
davlumbaz Filtre 
sisteminin kurulmuş 
olduğu, emisyon 
kaynaklarında yapılan 
ölçümlerde sınır 
değerlerin altında 
kalındığı tespit edilmiştir. 
MÇK Karan ile belirtilen 
yükümlülüklere 
uyulmaktadır. Ancak yer 
seçimi uygun değildir. 

Tesiste sorun yok 

Kontrollerde tesis 
üretimde 
bulunmamaktadır. Tesis 
yazılı ve sözlü 
uyarılmıştır. 

yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 
Kömürcüler OSB'ye 
taşınıncaya kadar 
Endüstriyel kaynaklı 
HKKY göre gerekli 
yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 
Tesiste herhangi bir 
sorun bulunmamakta 
ancak denetimler 
devam edecektir. 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınıncaya kadar 
Endüstriyel kaynaklı 
HKKY göre gerekli 
yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 
Sorun 
bulunmamaktadır. 
KAPALI 

Sorun yok. Sadece 
kömür kazanı 
bulunmaktadır. 
Doğalgaza geçmek 
için çalışmalar 
yapılıyor. 



TOTALOİL 

UĞUR TENEKE 

YIL KARBON 

ALEMDAR İŞLETMESİ 

KUTSAN TENEKE 

AMBALAJ SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. 

PAK TAVUK GIDA 

SAN. ve TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Akaryakıt ürünleri depolama 

Plastik ve metal ambalaj 
üretimi ofset baskı, yarı 
mamul hazırlığı ve kutu 
montajı 
Kömür depolama ve dağıtım 
tesisi 

Depolama 

Varil üretimi ve boyama 

Tavuk kesimi ve rendering 
tesisi 

Depolama tanklannm 
nefesliklerinden olan emisyon 
yayınımının önlenmesi 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınacaklar 

Üretim esnasında oluşan 
emisyonların ortamdan 
uzaklaştıracak bir 
havalandırma sistemi olmalı 
ve toplanan gaz arıtılmalıdır. 

Rendeleme ünitesinde 
meydana gelen emisyonların 
(koku şikayetlerine de neden 
olan) arıtıldığı kısım olan 
yıkama kolonunun verimli 
çalışması gerekmektedir. 

MÇK Karan ile belirtilen 
yükümlülüklere 
uyulmaktadır. Ancak yer 
seçimi uygun değildir. 

Boyama sırasında 
emisyon oluşmaktadır. 

Yıkama kolonu kostikle 
yıkama yapılıyor. 

Tankların 
tümünde 
nitrogen 
blanketing 
sistem vardır. 

Proje bitimine kadar 
gerekli önlemleri 
alacak (2006 sonu) 
Sorun yok 

Kömürcüler OSB'ye 
taşınmcaya kadar 
Endüstriyel kaynaklı 
HKKY göre gerekli 
yaptınmlar 
uygulanmaktadır. 
İstenen şartlara 
uygundur. 

Tesisin emisyon 
değerlerei sınır 
değerlerin altında 
bulunmasına rağmen 
ek önlemler alması 
istenmiş 2006 yılı 
sonuna kadar 
çalışmalan 
tamamlattınlacaktır. 
Koku sorunu 
çözülmüştür. 



ESA KTMYA METAL 

SAN.veTİC.LTD. ŞTİ 

DİLER DEMİR ÇELİK 

END. TİC. A.Ş. 

DİLER DEMİR ÇELIK 

END.TİC.A.Ş. 

Fiber kablo hammaddesinin 
üretilmesi, medikal ve 
savunma amaçlı kullanılan 
ürünlerin preslenerek 
şekillendirilmesi, yalıtkan 
merdivenlerin montajı. 

Hurda demir eritilerek 
nervürlü inşaat demiri 
üretimi. 

Hurdalık alan 

Üretim esnasında oluşan 
emisyonların ortamdan 
uzaklaştıracak bir 
havalandırma sistemi olmalı 
ve toplanan gaz arıtılmahdır. 

Ek filtre sistemi yapması 
gerekmektedir. 

Hurdaların kesme ve elemesi 
sırasında, yükleme, taşıma ve 
boşaltma sırasında çıkan toz 
emisyonunun önlenmesi 
gerekmektedir. 

Medikal ve savunma 
amaçlı ürünlerin yapıldığı 
bölümde 
havalandırmanın açık 
kapı ve pencerelerden 
yapıldığı, pres makinesi 
üzerinde fan sisteminin 
olduğu, fiber kablo 
hammaddesi üretilen 
bölümde ise cam elyafın 
reçine ile kaplandığı, 
burada da 
havalandırmanın açık 
kapı ve pencerelerden 
sağlandığı, ısınma amaçlı 
LPG ile çalışan buhar 
kazanınm bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Ek filtre sistemine ait 
ekipmanların ana binaya 
montajı devam 
etmektedir. 
Tesisi kapalı alana geçene 
kadar eleme işlemi 
kaldırılmıştır. Boşaltma 
ve yükleme sırasmda toz 
devam etmektedir. 

12.10.2005 
tarihinde 
uyan 
yapılmıştır. 
22.11.2005 
tarihinde 
firmanın 
başvurusu 
üzerine 
16.01.2006 
tarihine kadar 
süre 
verilmiştir. 

24.10.2005 
tarihinde 
uyarı 
yapılmıştır. 
11.11.2005 
tarihinde 
uyan 
yapılmıştır. 

Şubat 2006 tarihli 
TÜBİTAK-MAM 
analiz raporuna göre 
sorun yok. 

Ağustos 2006 tarihine 
kadar sistem 
işletmeye alınacaktır. 

Alanda toz yayan 
makineler 
kaldırılmıştır. 



POLITEKS AMBALAJ ve 

İMALAT SAN.veTİC. 

A.Ş. 

IZOCAM TIC.veSAN. 

A.Ş. 

ATLAS BOYA LTD. ŞTİ. 

Düz kanefîçe çuval ve panel 
imalatı. 

Taşyünü, izopor, foamboard, 
sentetik reçine üretimi. 

Tesiste, plastik boya ve 
sentetik boya karışımı 
yapılmaktadır. 

Üretim esnasında 
oluşan emisyonların 
ortamdan 
uzaklaştıracak bir 
havalandırma sistemi 
olmalı ve toplanan gaz 
antılmalıdır. 

Karıştırma kazanlarının 
kapalı duruma 
getirilmesi 
gerekmektedir. 

Üretimde çuvalların kesiminde 
elektrik kullanıldığı, buhar 
çıkışının havalandırma 
bacasından yapıldığı, ısınma 
amaçlı kömür kullanıldığı, 
emisyon izin belgelerinin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Taşyünü tesisinde etüve giriş ve 
çıkışta yanma gazlarının tesis 
içine yayıldığı ve çatıdaki 
mazgalların açık olduğu tespit 
edilmiştir. 

Açık kazanlarda su, toz boya, 
tutkal, renk pigmentlerinin 
karıştırıldıktan sonra plastik kap 
ve teneke kutulara dolum 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

Emisyon izni 
almaları 
hususunda 
13.10.2005 
tarihinde 
uyarı 
yapılmıştır. 
Tesisi içine 
yayılan 
emisyonların 
önlenmesi 
için 
31.03.2006 
tarihine kadar 
süre 
verilmiştir. 
Karıştırma 
işleminin 
kapalı 
tanklarda 
yapılması 
için 
23.12.2005 
tarihine kadar 
süre 
verilmiştir. 

Tesiste emisyon 
olmayıp mevzuat 
gereği emisyon izni 
almaları konusunda 
uyarılmıştır. 

Emisyon izin 
başvurusu kabul 
edilmemiştir. 2006 
yılı sonuna kadar 
işlemleri 
tamamlattınlacaktır. 

Tesis fason olarak iş 
yapmakta olup son 
denetimde kapalı 
olduğu tespit 
edilmiştir. 



HEPŞEN KİMYA SAN. 

TİC. LTD. ŞTÎ. 

BORAL BORU SAN TİC. 
LTD. ŞTİ 

SENTAPOL SENTETİK 
ve TABİİ POLİMER 
SAN. ve TİC. A.Ş. 

Boru 
fabrikalarından 
kaynaklanan çinko 
cürufları almarak 
işlenmektedir. 

Demir boru üretimi 

Boya vernik ve cila 
alkit 

Baca gazı arıtım sistemi 
yapması gerekmektedir. 

Galvanizleme ve boru 
üretim ünitelerinin emiş 
sistemlerinin veriminin 
arttırılması gerekmektedir. 

Oluşan emisyonların iyi bir 
havalandırma ile 
uzaklaştırılması ve 
arıtıldıktan sonra atmosfere 
verilmesi gerekmektedir. 

İki adet ergitme 
potalarına ait bacaların 
emisyonlarının direkt 
olarak alıcı ortama 
herhangi bir arıtıma 
tabi tutulmadan 
verildiği, ancak baca 
gazı antım sisteminin 
montaj çalışmalarının 
devam ettiği tespit 
edilmiştir. 
Galvanizleme ve boru 
üretim ünitelerinin emiş 
sistemlerinin tadilatının 
ve imalatının devam 
ettiği tespit edilmiştir. 

Tesiste üretim hatlarının 
ve dolum işlemlerinin 
tesis içinde açıkta 
yapıldığı ve ortama 
verildiği, sadece akrilit 
ve dolum tesisinin 
havalandırma sisteminin 
mevcut olduğu ancak, 
bacaların zemine çıkışlı 
olduğu ve herhangi bir 
ölçümün mevcut 
olmadığı ve sisteminin 
yeterli olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Sistemin 
tamamlanması için 
06.01.2006'ya kadar 
süre verilmiştir. 

03.10.2005'e kadar 
süre verilmiştir. 

02.09.2005'te uyarı 
yapıldı. Emisyon 
azaltıcı önlemlerin 
alınması için Nisan 
2006'ya kadar süre 
verilmiştir. 

Firma emisyonu 
azaltıcı arıtma 
sistemlerini kurmuştur. 
Kontrole devam 
edilmektedir. 
ÇED nedeniyle 
kapatılmıştır. 

Emisyon azaltıcı 
gerekli tedbirleri 
almıştır. Kontroller 
devam edecektir. 
Emisyon izni için 
başvurmuştur. 
Tesis tozu önlemek 
için gerekli çalışmalar 
başlamıştır. 2006 
sonuna kadar 
tamamlayacaktır. 



TETÎK LOJİSTİK NAK. 
TİC. LTD.ŞTİ 

DYOBOYA 
FABRİKALARI SAN. 
TİC. A.Ş. 

MARSHALL BOYA ve 

VERNİK SAN. A.Ş 

Firmada, taşımacık 
işi yapılmaktadır. 
Tankerlerle kimyasal 
madde taşıması 
yapılmaktadır. 

Boya üretimi 

Solvent bazlı boya, su 
bazlı boya ve 
bağlayıcıları, tutkal, 
vernik, polyster 
üretimi 

Tankerlerin 
havalandırma işleminin 
önlenmesi 
gerkmektedir. 

Monomerlerin 
depolandığı tanklarda, 
tanktan kimyasal 
alınması / tankere 
kimyasal konması 
sırasında "yoğun bir 
koku" oluşmaktadu-. 
Bu nedenle emisyon 
azaltıcı önlemlerin 
alınması 
gerekmektedir. Mevcut 
scrubber 
sistemlerinin verimli 
çalışmalarının 
sağlanması 
gerekmektedir. 

Monomerlerin 
depolandığı 
tanklarda tanktan 
kimyasal alınması / 
tankere kimyasal 

Solvent kokusu 

BB17veBB18 16 adet 
emisyon kaynağı 
olduğu, tank içinde 
oluşan emisyonlarm 
nefesliklerden direkt 
atmosfere verildiği, 
BB04veBB05 kodlu 
emisyon kaynaklarına 
ait 2 adet bacanın çıkış 
noktasının toprağa 
doğru olduğu, 
emisyonların su ile 
yıkandıktan sonra dışarı 
verildiği, 
İmalat ünitesinde bazı 
emisyon 
kaynaklarından (BBl 6 
ve BB03 dışındaki) 
çıkan emisyonların 
scrubber gaz yıkama 
sisteminden geçtikten 
sonra atmosfere 
verildiği tespit 
edilmiştir. 

Boyahane ünitesinde 
karıştırıcılarından çıkan 
toz emisyonlarının torbalı 
fi litreden geçtikten sonra 
atmosfere verildiği, su 

Hiçbir şekilde 
tankerlerin 
havalandırmasının 
yapılmaması için 
06.10.2005 tarihinde 
uyarılmıştır. 
14.10.2005 tarihinde 2 
ay süre verilmiştir. 

18.10.2005 tarihinde 3 
ay süre verilmiştir. 

Kontroller devam 
etmektedir. Ceza 
kesilmiştir. 

Süre sonunda gerekli 
çalışmayı yapmaması 
nedeniyle ceza 
uygulanmıştır. 

Tesisin emisyon 
değerleri sınır 
değerlerin altında 
bulunmasına rağmen ek 
önlemler alması 



MOBEL KİMYA SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTÎ. LTD. 

ŞTİ 

MARMARA 

METALÜRJİ A.Ş. 

ELİT KİMYA 

Kapalı karıştırıcılarda 
hammaddelerin 
karıştırılarak 
selülozik ve sentetik 
tiner-vernik üretimi 

Döküm işlemleri 

Tanker yıkanması 

konması sırasında 
"yoğun bir koku" 
oluşmaktadır. Bu 
nedenle emisyon 
azaltıcı önlemlerin 
alınması 
gerekmektedir. 

Kapalı alanda yıkama 
işleminin yapılarak 

bazlı ve solvent bazlı 
boya üretiminde reaktör 
ve karıştırıcılardan çıkan 
emisyonların atmosfere 
direkt verildiği.bağlayıcı 
ünitesinde reaktör 
nefesliklerinden, çıkan 
emisyonlann atmosfere 
direkt verildiği, ortam 
havasının da fanlarla 
çekilerek direkt dışarı 
verildiği, 
diğer ünitelerde bulunan 
reaktör ve 
karıştırıcılardan çıkan 
emisyonların direkt 
atmosfere verildiği tespit 
edilmiştir. 
Depolama tanklarının ve 
tiner hazırlama 
tanklarının 
nefesliklerinden olan 
emisyon yayınımının 
önlenmesi gerekmektedir. 
3 endüksiyon ocağında 
5 ergitme potasının 
bulunduğu, yanma 
gazlarının iç ortama 
verildiği ve emisyonlann 
ortamdan uzaklaştırıcak 
bir havalandırma sistemi 
olmalı ve toplanan gaz 
arıtılmalıdır. 
Emisyon izin 
başvurusunda bulunulmuş 

Tesise ocak ve 
potalardan kaynaklanan 
emisyonlann 
toplanarak bir baca ile 
atmosfere verilmesi 
gerektiği konusunda 
tesis uyarılmıştır. 

Emisyon izin başvurusu 
bekleti lmekted ir .Gerekl 

istenmiş 2006 yılı 
sonuna kadar 
çalışmaları 
tamamlattırılacaktır. 

Tesis gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 
2006 yılı sonuna kadar 
çalışmaları 
tamamlattınlacaktır. 

Proje bitimine kadar 
gerekli önlemleri 
almaları sağlanacaktır. 
(2006 yılı sonu) 

Tesis gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 



GÜNSAN OTOMOTİV 
YEDEK PARÇA 
ÜRETİM TİC.A.Ş. 

EMİNİŞ AMBALAJ SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

AK POLlMER AKRİLİK 
LEVHA SAN. 
TİC.LTD.ŞTİ 

KÖRFEZ DÖKÜM SAN . 
VE TİC. A.Ş 

Otomobil yay üretimi 
hattı, Viraj çubuğu 
hattı, kalın yay üretim 

Plastik ve metal 
ambalaj üretimi 

Metil Metakrilat'tan 
döküm metodu ile 
akrilik levha üretimi 

Çelik dökümü 

havalandırma ile 
toplanan 
emisyonların 
arıtılması 
gerekmektedir. 

Üretim esnasında 
oluşan emisyonların 
ortamdan 
uzaklaştıracak bir 
havalandırma sistemi 
olmalı ve toplanan 
gaz arıtılmalıdır. 
Üretim esnasında 
oluşan emisyonları 
uzaklaştıracak 
havalandırma sistemi 
olmalı ve toplanan 
gaz arıtılmalıdır. 

olup, tankerler açık 
alanda yıkanmaktadır. 

Viraj çubuğu hattında 2 
adet fırın, kalın yay 
hattında 1 adet fırın, 
otomobil yay hattında 1 
adet fırının olduğu ve her 
birinin ayrı çıkışının 
olduğu tespit edilmiştir. 
Otomatik pres olarak 3 
sistemin olduğu ve tek 
çıkıştan atmosfere 
verildiği ayrıca 
havalandırma çıkışlarının 
da mevcut olduğu, 3 adet 
doğal gaz yakıtlı ısınma 
için kullanılan kazanların 
mevcut olduğu tespit 
edilmiştir. 
Tesiste yapılan uyanlar 
neticesinde bacaların 
yükseltildiği, çıkan 
organik gazların yıkama 
kolonunun yapıldığı, 
montaj aşamasının devam 
ettiği tespit edilmiştir. 
Tesiste reçineli sitem 
tozunun tutulduğu sistem 
Bentonitli kum toz 
sistemi(2 adet), 4 adet 
LPG li kurutma fırını, 
temizleme makinası toz 

i önlemler alınıncaya 
kadar süre verilmiştir. 

14.11.2005 tarihine 
kadar süre verilmiştir. 

14.11.2005 tarihine 
kadar süre verilmiştir. 

05.01.2006 tarihine 
kadar süre verilmiştir. 

2006 yılı sonuna kadar 
çalışmaları 
tamam 1 artırılacaktır. 

Tesis gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 

Tesiste yangın 
meydana gelmiştir. 

Tesis gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 
2006 yılı sonuna kadar 
çalışmaları 
tamamlattırılacaktır. 

Tesis gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 
2006 yılı sonuna kadar 
çalışmaları 
tamamlattırılacaktır. 



LEVER 

STANDART 
ALÜMİNYUM 

ÇOLAKOĞLU 

POLİPORT 

EZICI YAG 

EKOBİYODİZEL 

ALIŞAN NAKLİYAT 

Deterjan üretimi 

Alimünyum külçe ve 
ingotlarm eritilmesi 
ve alaşımlandırılması, 
rafine edilmesi, 
tavlanması 

Demir çelik tesisi 

Depolama 

Biyodizel üretimi 

Tanker içi yıkama 

Ergitme ve laklama 
sırasında oluşan 
emisyonlar bir 
havalandırma sistemi 
ile toplanmalı ve 
toplanan gaz 
arıtılmalıdır. 
Davlumbaz sistemi 
kurulmalı ve toplanan 
gaz arıtılmalıdır. 

Tesisin Emisyon 
İzninin olmadığı, 1 
adet buhar kazanının 
bulunduğu ve yakıt 
olarak % 1 Kükürtlü 
fuel-oil kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 

Tesisin Emisyon 
İzninin olmadığı, 1 
adet buhar 
kazanının 
bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

tutma sistemi, 3 adet 
ergitme potasının mevcut 
olduğu ve Emisyon izni 
Belgesinin olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Ergitme ve laklama 
sırasında oluşan 
emisyonlar tesis içine 
yayılmaktadır. 

Sistemi kurma çalışmaları 
devam etmektedir. 

Emisyonu azaltıcı 
arıtma sistemleri 
bulunmaktadır 
Tesis gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 
2006 yılı sonuna kadar 
çalışmalan 
tamamlattınlacaktır. 

2006 yılının eylül 
ayında sistemi devreye 
alacaktır. 
Emisyon iznine 
başvurmuştur. 
Lisans başvurusu 
devam ediyor 

Lisans başvurusu 
devam ediyor 

Emisyon başvurusu var 
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8. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince denetim teknesi ile yapılan rutin denetimler 

sonucunda; bugüne kadar 7 adet gemiye toplam 100.100.-YTL tutarında ceza kesildiği, 2005 

yılı içerisinde rutin denetimler sırasında ve gelen ihbarlar üzerine limanlarda yapılan 

incelemeler neticesinde ekipler tarafından tespit edilen ve cezai işlem gerektiren 5 adet 

çevresel faaliyetin, Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne yasal işlem yapılması 

amacıyla gönderildiği belirtilmiştir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006). 

İLÇE: KÖRFEZ 

ŞİKAYET KONUSU: DENİZ KİRLİLİĞİ 

ADRES: KROMAN ÇELİK LİMANI 

YAPILAN İŞ: Liman faaliyeti nedeniyle deniz yüzeyinde demir tozlarının oluşturduğu kirlilik 

tespit edilip 13.09.2005 tarih ve 813 sayılı yazı ile yasal işlem yapılması için İl Çevre ve 

Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

İLÇE.GEBZE 

ŞİKAYET KONUSU: DENİZ KİRLİLİĞİ 

ADRES: ÇOLAKOĞLU LİMANI / DİLİSKELESİ 

YAPILAN İŞ: Limana boşaltım sırasında hurda parçalarının denize ve limana döküldüğü 

tespit edilip 13.10.2005 tarih ve 905 sayılı yazı ile yasal işlem yapılması için İl Çevre ve 

Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

SONUÇ: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 3.575,00 YTL para cezası ile 

cezalandırılmıştır. 

İLÇE: GEBZE 

ŞİKAYET KONUSU: DENİZ KİRLİLİĞİ 

ADRES: POLİPORT LİMANI / DİLİSKELESİ 

YAPILAN İŞ: Poliport İskelesi batı yanı sahil kısmına kamyon ile pis koku salan,siyah 

renkli,naylon poşet,ambalaj malzemesi vb. materyal içeren çamurun döküldüğü tespit edilip 

13.10.2005 tarih ve 907 sayılı yazı ile yasal işlem yapılması için İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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İLÇE: KÖRFEZ 

ŞİKAYET KONUSU: DENİZ KİRLİLİĞİ 

ADRES: DİLER İSKELESİ / HEREKE 

YAPILAN İŞ: Limana kömür boşaltım sırasında kirliliği önleyici olarak alınan tedbirlerin 

yetersiz olduğu ve deniz kirliliği oluşturduğu tespit edilerek 02.12.2005 tarih ve 1073 sayılı 

yazı ile yasal işlem yapılması için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

İLÇE.GEBZE 

ŞİKAYET KONUSU: DENİZ KİRLİLİĞİ 

ADRES: ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ 

YAPILAN İŞ: ÇOLAKOĞLU firmasına ait tesisin alıcı ortama verdiği soğutma suyunun, 

alıcı ortama verildiği noktadan başlayarak deniz üzerinde kalıcılığını uzun süre sürdürerek 

köpük oluşturduğu tespit edilerek 20.01.2006 tarih ve 51 sayılı yazı ile yasal işlem yapılması 

için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

İLÇE: GEBZE 

ŞİKAYET KONUSU: HAVA KİRLİLİĞİ 

ADRES: Tavşancıl Köyü DOSB alanı / Dilovası 

YAPILAN İŞ: DİLER LİMAN İŞLETMESİ'ne ait depolama tesisinde hurda metal boşaltımı 

sırasında yoğun toz emisyonu tespit edilerek 31.03.2006 tarih ve 274 sayılı yazı ile yasal 

işlem yapılması için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

İLÇE: GEBZE 

ŞİKAYET KONUSU: HAVA KİRLİLİĞİ 

ADRES: ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ / DİLİSKELESİ 

YAPILAN İŞ: ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ tesislerinden farklı renk ve tonlarda yoğun 

emisyon çıkışı olduğu tespit edilerek 10.03.2006 tarih ve 195 sayılı yazı ile yasal işlem 

yapılması için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

İLÇE: GEBZE 

ŞİKAYET KONUSU: ATIK DÖKÜMÜ 

ADRES: DİLOVASI BELEDİYESİ DÜZENSİZ ÇÖP SAHASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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YAPILAN İŞ: Kapatılan düzensiz çöp sahasına Dilovası Belediyesi tarafından çöp dökümüne 

izin verildiği tespit edilerek 25.10.2005 tarih ve 949 sayılı yazı ile yasal işlem yapılması için 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

SONUÇ: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 2.145,00 YTL para cezası ile 

cezalandırılmıştır. 

Tablo 81'de deniz kirliliği denetim ekibince gerçekleştirilen yasal (cezai) işlemler, 

Tablo 82'de ise ekipler tarafından tespit edilip Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü'ne yasal işlem yapılması amacıyla gönderilen faaliyetler verilmektedir (Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi, 2006). 

Tablo 81. Deniz kirliliği denetim ekibince gerçekleştirilen yasal (cezai) işlemler 

Tarih 

16.08.2005 

26.08.2005 

06.09.2005 

04.10.2005 

11.10.2005 

25.10.2005 

26.10.2005 

Sıra 

No 

819771 

821281 

821750 

822230 

EFT 

827820 

828254 

Makbuz 

No 

568 

9329 

9797 

11066 

096986 

11756 

12192 

Gemi Adı 

STINA 

Şükran-S 

West 

Vorne 

Alican 

Deval 

Neptune 

Aura 

Volgo -

Balt 121 

Tmaztepe 

S 

Bandıra 

Antigua 

T.C. 

Antigua 

Barbudo 

T.C. 

Valetta 

Ukrayna 

T.C. 

Kirlilik 

Nedeni 

Balast 

Balast 

Balast 

Pissu 

Pissu 

Balast 

Balast 

Mevkii 

Derince 

Limanı 

ROTA 

Limanı 

Derince 

Limanı 

İGSAŞ 

Limanı 

Ford 

Yeniköy 

Limaş 

Limanı 

Çolakoğlu 

Limanı 

Gross 

Ton 

1546 

3996 

2035 

4600 

19200 

2457 

1900 

Ceza 

Miktarı 

14.300 

YTL 

14.300 

YTL 

14.300 

YTL 

14.300 

YTL 

14.300 

YTL 

14.300 

YTL 

14.300 

YTL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Tablo 82. Ekipler tarafından tespit edilip Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü'ne yasal işlem yapılması amacıyla gönderilen faaliyetler 

Sıra 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Evrak Tarih ve 

Sayısı 

13.09.2005/813 

13.10.2005/905 

13.10.2005/907 

25.10.2005/949 

27.10.2005/962 

02.12.2005/1071 

02.12.2005/1073 

20.01.2006/51 

10.03.2006/195 

16.03.2006/233 

31.03.2006/274 

Şikayet Konusu 

Deniz Kirliliği 

Deniz Kirliliği 

Çevre Kirliliği 

Atık Dökümü 

Çevre Kirliliği 

Deniz Kirliliği 

Deniz Kirliliği 

Çevre Kirliliği 

Çevre Kirliliği 

Çevre Kirliliği 

Hava Kirliliği 

İşlem Yapılması 

İstenen 

Firma Adı 

Kroman Çelik 

Limanı 

Çolakoğlu Met. 

A.Ş. 

Polisan 

Dilovası 

Belediyesi 

Hisar Çelik 

Döküm A.Ş. 

Çolakoğlu İskelesi 

Diler İskelesi 

Çolakoğlu Met. 

A.Ş. 

Çolakoğlu Met. 

A.Ş. 

Çolakoğlu 

Metalürji A.Ş. 

Diler İskelesi 

Yapılan İşlem 

3.575,00 YTL Ceza 

2.145,00 YTL Ceza 

Mayıs 2006 (süre 

verildi) 

3.575,00 YTL Ceza 

7.850,00 YTL Ceza 

Ayrıca, Dilovası'nda hava kirliliği ve kanser vakalarının ulusal ve yerel medyada 

sürekli gündeme gelmesi üzerine Çevre Koruma Daire Başkanlığı bölgede güncel ve sağlıklı 

hava kirliliği sonuçlanmn elde edilmesi konusunda bir çalışmanın planladığı, bu çalışmanın 

sağlıklı yapılabilmesi için Dilovası Belediyesi yetkilileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan Mobil Hava Kirliliği 

araçlanndan bir adetinin Kasım-Arahk aylannda Dilovası bölgesinde ölçüm yapabilmesi için 

ortak bir çalışma başlatıldığı ifade edilmiştir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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9. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

İSGÜM (iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) ülkenin ekonomik ve sosyal 

yapısına göre çalışma mevzuatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulannda uyulması 

gerekli standart ve normların saptanması için inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu standart 

ve normların çalışma ortamının şartları ile üretim teknolojisindeki gelişmelere uyumlu olarak 

yenilenmesini sağlamak, bu konuda ki mesleki teknik yaygın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek 

programlannın düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak ve teknik 

düzeyde yayın ve dokümantasyon yapmakla görevlidir. 

ÎSGÜM, amaçlarına ulaşmak için işçi, işveren ve resmi organlarla işbirliği içerisinde 

işyerlerinde; inceleme, araştırma, değerlendirme çalışmalan yapmakta, çalışma ortamı ve 

üretim süreçlerinin insan yeteneklerine en uygun duruma getirilmesi için çalışmakta, gereken 

durumlarda işbaşı eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Bölgede Çalışma Hayatına İlişkin Veriler 

İşyeri Sayısı ve Büyüklüğü: 

Dilovası bölgesinde faaliyet gösteren işyeri sayısı: 167 

Dilovası bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinden 50 ve üzeri işçi istihdam eden 

işyeri sayısı: 52 

Dilovası bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinden 50'den az işçi istihdam eden işyeri 

sayısı: 115 

Çalışan İsçi Sayısı; Dilovası bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan işçi 

sayısı: 13130 

Tablo 83'de Kocaeli ilindeki iş kazası ve meslek hastalığı dağılımlan verilmektedir 

(İSGÜM, 2006). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Tablo 83. Kocaeli ilinde ki iş kazası ve meslek hastalığı dağılımları 

Yıllar 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

iş Kazası 

6057 

5864 

5421 

6795 

7792 

Meslek Hst. 

37 

22 

11 

18 

12 

Ölümlü iş 

Kazası 

49 

47 

22 

32 

25 

Ölümlü Meslek 

Hastalığı 

Dilovası OSB' deki İskolları 

Bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerde 13130 kişi çalışmakta olup, bu 

sayı taşeron firmalar ile birlikte 15.000 kişiyi bulmaktadır. Bunun yanında yan sanayi ve 

hizmet sektörünün de katılımıyla bu sayı daha da yükselmektedir. Tablo 84'de sanayilerde 

istihdam edilen kişi sayısı verilmektedir (İSGÜM, 2006). 

Tablo 84. Sanayilerde istihdam edilen kişi sayısı 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

F İ R M A A D I 

A.S.D. MADENCİLİK PET. ÜRN. SAN.VE TİC.A.Ş. 

ABBASİSAPURDEPO 

ADASEL ENDÜSTRİ MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

AEC KİMYA SAN. TİC.LTD.ŞTİ ( DİNÇ KİMYA ) 

AHISKALI DİŞ TİC.VE İNŞ. LTD.ŞTİ. 

AKPOLMER AKRİLİK LEVHA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

ALIŞAN DEN HARTOGH KİM.TEM.VE TİC.A.Ş. 

ALIŞAN ULUSLARARASI TAŞM. VE TIC. A.Ş. 

ALTEK ALÜMİNYUM PİRİNÇ SAN. VE TİC. 

LTD.ŞTİ. 

ALTINTEL MELAMİN A.Ş. 

ANADOLU MADEN VE METAL 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

ARKEM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 

ARMAPLAST POLYESTER SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 

FALIYET KONUSU 

Kömür Eleme Paketleme 

Jüt Çuval imalatı 

Metal işleme 

Kimya Sektörü 

Kereste ve Tomruk İşleme 

Akrilik Levha 

Tanker Yılama Tesisi 

Nakliyat 

Alüminyum Profil 

Depolama 

Depolama (Sac) 

Kimya Sektörü 

Polyester ürünler imalatı 

İSTİHDAM 

7 

45 

75 

8 

2 

30 

11 

36 

60 

23 

13 

38 

36 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

ARSAN YENİ ÇİZGİ BANYO ve YAPI GEREÇ. 

OTO. SAN.TÎC.LTD.ŞTİ. 

ASKARBON MAD.INŞ.NKL.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

BARLAN METAL PAZ.SAN. 

(YENİ - ASSAN ALİMİNYUM - ESKİ NASAS) 

ASTİM ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT MONTAJ 

TAAH. A.Ş. 

ATABAY KIM.SAN.A.Ş. 

ATABAY TARIM VE VETERİNER İLAÇ. SAN. 

TİC.A.Ş. 

ATABAY KİM. MAK. SAN. A.Ş. 

ATILIM MAKİNA A.Ş. 

ATLAS BOYA VE VERNİK FABR. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

AYDIN PETROL 

AYPET AYHANLAR PETROL ÜRÜN. MAD. SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

AYTAŞLAR ITH.IHR.LTD.ŞTI. 

BASF TÜRK KİMYA SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. 

BATUSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 

BAYKUR GIDA SAN VE TIC. A.Ş. 

BEKAP METAL İNŞ.VE SAN.TİC.A.Ş. 

BEYZADE METAL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. 

BORAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A,Ş 

BORAL BORU PROFİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

BOYATAŞ BOYA DAĞITIM VE SAN. A.Ş. 

MERBOLİN 

CAVO METRO TEL SAN.PAZ.LTD.ŞTİ. 

CEYNAK - CEYHAN NAKLİYAT PET. TUR. İNŞ. 

Banyo Dolabı İmi. 

Kömür Eleme Paketleme 

Alüminyum Folyo ve 

Levha 

Metal Şekillendirme 

Paracetamol 

Reaktör, Kazan, Mikser, 

Komple tesis imalatı 

İnş.Boyaları 

Akaryakıt İstasyonu 

Kömür Eleme Paketleme 

Kereste ve Tomruk işleme 

Kimya Sektörü 

Küresel vana ve buhar 

armatürleri 

Gıda Depolama 

Elektro Galvaniz sac ve 

Çelik servis merkezi 

Metal İşleme 

Alüminyum Profil 

Boru Profil 

Galvaniz Boru Profil 

İnşaat ve Sanayi Boyaları 

Karanakil vasıtalarına ait 

kumanda kabloları 

Depolama 

35 

10 

220 

79 

40 

41 

5 

20 

325 

7 

260 

62 

5 

18 

7 

86 

105 

40 

127 

44 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ. 

ÇALIŞAL ÇELİK KONS.LTD.ŞTİ. 

ÇAVUŞOĞLU MAKİNE VE OTOMOTİV YAN. 

SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

ÇAYIROVA BORU A.Ş. 

ÇELEBİ KİMYA İÇ VE DIŞ TİC. SAN.LTD.ŞTİ. 

ÇELİKAYLAR ÜRT.PAZ. VE NAKL. LTD. ŞTİ. 

(KAPALI) 

ÇİMTA ÇELİK KONS. İML. MONT.İNŞ. PAZ. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇOBAN TUR NAKLİYAT TURİZM TİC.VE 

LTD.ŞTİ. 

ÇOLAKOGLU METALÜRJİ A.Ş. ( Fabrika = 1400 

Taşeron = 800) 

ÇORUHLAR METAL MAM.LTD.ŞTI. 

DEBANT PLASTİK SAN.A.Ş. 

DEMİRSAN HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 

DESKIM DESTILASYON KİMYA SAN. ve 

TİC.A.Ş. 

DİLER DEMİR ÇELİK END. VE TİC. A.Ş. 

DİLKON Diovası Konteyner 

Taş.İnş.İth.San.Tic.Ltd.Şti. 

DİVERSEY KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş. 

DOĞAN İNŞAAT VE PETROL SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

DOĞAN METAL MAK.TİC. ve SAN.LTD.ŞTİ. 

Metal Şekillendirme 

Motorsiklet Kumanda 

Kablosu 

Motorsiklet KarbüratÖrü 

ve Teker Göbekleri 

Depolama 

Biodizel Üretimi 

Metal Şekillendirme 

Metal Şekillendirme 

Nakliyat - Gümrük 

Antrepo 

Demirçelik 

(Fabrika 1400 - Taşeron : 

800) 

Metal Şekillendirme 

Polipropilen dikiş ipliği 

Polipropilen paket ipi 

Polipropilen kumaş 

Polipropilen laminasyon 

Kolan üretimi 

İnşaat Demiri 

Kimya Sektörü 

Kütük Demir 

yuvarlak Nervürlü Demir 

(Fabika: 485 - Taşeron : 

550) 

Nakliyat 

Deterjan Karıştırma 

İnşaat ve Petrol Ürünleri 

Metal Şekillendirme 

40 

54 

4 

19 

3 

8 

6 

2200 

8 

404 

200 

25 

1035 

5 

103 

2 

17 
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51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

"62" 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. 

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. Genoto İmalat San.A.Ş. 

DOW TÜRKİYE KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

DÖKPAR DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

DYO BOYA FAB. A.Ş. 

ECOMELT ALÜMİNYUM GERİ KAZANIM ÜRT. 

VE PAZ. A.Ş. 

EDA METAL İÇ ve DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. 

EKOBİODİESEL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ELİT KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

EMİNİŞ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. 

PLASKAP AMB. SAN. VE TİC. A.Ş. 

UZUNYOL AMBALAJ KİM.SAN.VE.TİC.A.Ş. 

ENELSAN ELEKTRONİK SAN.A.Ş. 

ENER DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

ER MADENCİLİK NAKLİYAT VE TİC. A.Ş. 

ERTUĞ REKLAM SAN.VE TİC.A.Ş. 

ESA KİMYA METAL SAN. VE TÎC.LTD.ŞTİ. 

ESAS AKARYAKIT 

DAĞ.GID.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

EZİCİ YAĞ SANAYİ TİC. A.Ş. 

FORSEN MAKİNE SERVİS VE TİC. A.Ş. 

GALMAK ALÜMİNYUM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

GEREDELİ DIŞ TİC. TURZ. PAZ. A.Ş. 

Alüminyum Profil Iml. 

Nakliyat 

Kimya Sektörü 

Pik Döküm 

İnş.Boyaları, Plastik 

Emülsiyon Boyalar, 

Vernik,Tiner,Tutkal 

Alüminyum Geri Kazanım 

Metal Şekillendirme 

Biodizel 

Yıkama Yağlama Bakım 

Teneke Kutu 

Plastik Kutu 

Plastik Kapak 

Plastik Kap ve Kapak 

Endüstriyel Elkt.Cihaz İth. 

(Otomasyon) 

inşaat Demiri Depolama 

Tic. 

Kömür Eleme Paketleme 

Işıklı ışıksız reklam 

panoları 

Çelik Kontrüksiyon imalatı 

Akaryakıt istasyonlrı 

Hige rise 

Kompozit Malzeme 

Üertimi 

Akaryakıt İstasyonu 

Karma Yağ İmalatı 

iş Makinaları Bakım 

Servisi 

Alüminyum Profil İmi. 

İnşaat Demiri ve Otomotiv 

Depolama 

46 

48 

86 

20 

317 

10 

16 

-
29 

116 

17 

10 

83 

200 

23 

6 

17 

12 

34 

7 
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71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

GÖKTAŞ YASSI HADDE MAMULLERİ 

SAN.TİC.A.Ş. 

GÖRHAN İNŞ.VE MALZ.SAN.TİC.A.Ş 

GÖZE TARIM ÜRÜNLERİ VE PAZ. SAN. TİC. A.Ş. 

GRUP METAL SAC SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş. 

GRUP ORM. ÜRN. İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

GÜLSAN İNŞ. SAN. TURİZM NAKLİYAT VE TİC. 

A.Ş. 

GÜNERİ MAKtNA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

GÜNSAN ÇELİK MAMULLERİ PAZARLAMA VE 

TİCARET A,Ş 

GÜRDESAN GEMİ MAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

GÜVENÇ NAKLİYAT SU SAT. PAZ.LTD.ŞTİ. 

HEPŞEN KİMYA SAN. TİC LTD.ŞTİ. 

HİLAL PETROL VE YALÇINKAYA NAKLİYAT 

PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. 

İNCO END. İNŞ. MÜH.VE MÜTH.LTD.ŞTİ. 

İPEKÇİ KİMYA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. (KAPALI) 

İSTANBUL DEMİR ÇELİK FAB. A.Ş. 

İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. 

JOKEY PLASTİK İST.SAN.TİC.A.Ş. 

KABACA PETROL ÜRN. GIDA İNŞ. NAK. SAN. 

TİC. LTD. ŞTt. 

KARSAN KARDENİZ KİMYA VE GID. 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

KARTAL BOMBE ÜNİTELERİ SAN. LTD.ŞTİ. 

Demirçelik -Boru Profil 

İmlatı 

Mobilya imalatı 

Tarım Ürünleri Depolama 

ve Paketleme 

Her Türlü Sac Tic. 

Kereste ve Tomruk İşleme 

İnşaat Malzemeleri 

Kanal Temizleme 

Mak.İmal 

Otomotiv San.İçin Helozon 

Yay ve Viray Çub. 

Gemi Makinaları Yedek 

Parçaları 

Nakliyat 

Çinko Seçme Ayırma ve 

Eğritme tes. 

Akaryakıt İstasyonu 

Çelik Konstrüksiyon 

Kimya Sektörü 

Demirçelik Üretimi -

Liman İşletmesi 

Taş Yünü - Foamboard 

(xps) 

Styropor (eps) Şişirilmiş 

Polistiren yalt. plakası 

ve şişirilmiş polistiren 

kalıplanmış 

Ambalaj San. 

Akaryakıt İstasyonu 

Kimya Sektörü 

Metal Şekillendirme 

130 

93 

28 

28 

28 

82 

42 

14 

113 

10 

3 

63 

15 

-

110 

350 

50 

11 

15 

22 
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91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

KARTAL TENEKE KUTU SAN.A.Ş. 

KASK İNŞ. MAK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 

KENFÎKAL TAVUK BES. VE YUMURTA 

İŞLETMECİLİĞİ 

KAV MADENCİLİK tÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 

KLORA GRES VE YAĞ SANAYİ A.Ş 

KONNAK NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

KORAŞ MAK.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

KÖRFEZ DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. 

KTM KİMYEVİ MAD. İTH. ÎHR. SAN. TİC. A.Ş. 

KUROĞLU İNŞ.ORM. ÜRÜNLERİ TİC.VE 

SAN.A.Ş. 

KUTSAN TENEKE AMBALAJ SAN.LTD.ŞTİ. 

M.P.S. METAL PLS.SAN.ÇEMBER ve PAK. SİS. 

İML. ve TİC.A.Ş. 

MARDAV YALITIM VE İNŞ.MAL.SAN.TİC.A.Ş. 

MARMARA METALÜRJİ DÖKÜM VE 

MAK.SAN.A.Ş. 

MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN.A.Ş. 

MAT MADENCİLİK İNŞAAT TEKSTİL VE 

TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

MEDEKS LOJİSTİK TAŞ. VE TİC. A.Ş. 

MES MAK. ELEKTRİK KİMYA SAN. A.Ş. 

MESTAŞ METAL MAM. VE MAK.SAN.TİC. A.Ş. 

MEŞA ORMAN ÜRN.GID. İNŞ. MLZ. NAKL. 

Teneke Kutu 

Çelik Konstrüksiyon 

Tavuk Besiciliği ve 

Yumurta işeltmeciliği 

Kömür Eleme Paketleme 

Makine Motor ve San. Yağ. 

Gres 

Müstahzarlar 

Nakliyat 

Paslanmaz ve Çelik 

Konstrüksiyon 

Alaşımlı Çelik Döküm 

Kimyevi Depolama 

MDF imalatı ve Orman 

Ürn.Satışı 

Levha teneke üzerine fason 

baskı 

Çember ve Paketleme 

Panel Üretimi 

Çelik Konstrüksiyon 

Boya, vernik ve Boya Yan 

Maddeleri 

İthal Köümür Eleme 

Paketleme 

Depolama ve Nakliyat 

Alüminyum Ekstrüzyon 

MamülAlüminyum Sıcak 

Dövme MamülAlüminyum 

Palstik Şekillendirme 

Mamul Trafolu Ark 

Kaynak Makinası 

Aliminyum ve Galvaniz 

Sac Kaplama 

Keresete ve Tomruk 

300 

70 

8 

35 

42 

18 

13 

129 

18 

10 

9 

59 

26 

13 

448 

20 

20 

138 

9 

10 
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111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

MOBEL KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

MOR RAF MAĞAZA DONATI SİSTEMLERİ 

METAL SAN. VE TİC.A.Ş. 

MUTAŞ MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 

NAMER MADENCİLİK AMB.SAN. VE 

NAKL.TİC.LTD.ŞTİ. 

OLMUKSA İNTERNATİONAL PAPER SABANCI 

AMBALAJ SAN. Ve TİC. A.Ş 

OMSAN ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

ÖZMETAL DEMİRÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş. 

ÖZVAR METALÜRJİ SAN. A.Ş. 

PAK TAVUK GIDA SAN.TIC.A.Ş. (FAB.-119 -

TAŞERON=200) 

PALKESAN AHŞAP İNŞ. VE İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ. 

PARK PANEL İTH.İHR.İNŞ.TAAH.TİC.A.Ş. 

PİRİMER DIŞ TİC. VE MAKİNA A.Ş. 

POLER POLYESTER SAN. LTD. ŞTİ. 

POLİKROM YAPI MALZ. BOYA İNŞ. SAN. VE 

TİC. A.Ş. 

POLİPORT KİMYA SANAYİ TİC. AŞ. (POLİSAN) 

POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş. 

POLİTEKS AMBALAJ VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 

PORLAND PORSELEN TİC. A.Ş. 

RAMSA TURİZM İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 

Tiner - Vernik - Alkol - Pet 

Şişe 

Raf ve Mağaza Ürünleri 

Demirçeiik 

Kömür Eleme Paketleme 

Oluklu Mukavva Üretimi 

Asansör İmalatı 

İnşaat Demiri Depolama 

Tic. 

Otomotiv ve Mak. Sektörü 

Broiler Entegrasyonu 

Fab.:119-Tasr.: 200 

Kereste ve Tomruk İşleme 

Sandoviç Panel - Tarpez -

Profil 

Struckturk - Alüminyum 

Kompozit Panel 

İşmakinaları Yedek 

Parçaları 

Fiberglass Kaset-Nervür 

Döşeme Kalıpları 

İnşaat Malzemeleri 

Depolama ve liman 

işletmeleri 

Boya - Emülsiyon 

Reçineleri 

Formaldehit Reçineleri -

Alkid 

Jüt Çuval İmalatı 

Porselen İmalatı ve Satışı 

Keresete ve Tomruk 

Pazarlama 

52 

3 

3 

30 

174 

12 

3 

32 

319 

18 

92 

13 

11 

3 

98 

700 

28 

131 

5 
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130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

SAFMAK -SAF MAK.SAN. VE TİC.A.Ş. 

(SAF DOLUM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) 

SAFRAN BOYA VE KİM.SAN.A.Ş. -AYSAN-

TOPRAKÇIOĞLU 

SAĞLAM TÎC. HURDA ALIM SATIMI Ahmet 

SAĞLAM 

SANİCOR YAPI GEREÇLERİ ÜRETİM VE PAZ. 

A.Ş. 

(ALUSET METAL SAN.VE TİC.A.Ş.) 

SENTAPOL SENTETİK VE TABİİ POLİMER SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

SEV-BAL MADEN A.Ş. 

SİYAR İNŞAAT VE SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA A.Ş. 

SÖZER ÇELİK YAPI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

SÜPERYAK KÖMÜR SANAYİİ 

TANRTVERDİ ORMAN ÜRÜNLERİ 

TANTAOGLU ULUSLARARASI 

TAŞ.İNŞ.PET.ÜRN.PAZ.SAN.VE LTD.ŞTİ. 

TARHAY TARIM VE HAY. IŞL.A.Ş. ( KAPALI) 

TAR-KAR MADENCİLİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

TAYGA ORM.ÜRN.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş ( KAPALI ) 

FASON DOLUM 

FASON EMULGATOR 

ÜRETİM 

FASON TOZ ÜRETİM 

Boya İmalatı 

Hurda Ticareti 

küvet, duskabini, buhar 

kabini üretimi 

inşaat Boyaları ve Sentetik 

Tiner 

Kömür Eleme Paketleme 

Hazır Renkli Doğal Sıva 

Likit Kim.Mad.Dep.- Tiner 

İmali 

Yağ Katkı Mad.İmali 

Vınıl Aseton Monomer ve 

Benzeri 

Monomentlerin Katkı 

İlaveleri - Antifıriz İmali 

Tekstil Yağlama 

Müstahzaraları İmali 

Trafo Yağı İyileştirmesi -

Naftanik Yağ İyileştirmesi 

Demir Ticareti 

Kömür Eleme Paketleme 

Keresete ve Tomruk 

Pazarlama 

Akaryakıt İstasyonu - ve 

Nakliyat 

Kömür Eleme Paketleme 

Kereste ve Tomruk İşleme 

12 

3 

2 

90 

95 

85 

7 

78 

17 

3 

37 

-
48 

5 

-
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146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

TEL METAL SOĞUK HADDECİLİK 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

TİMKA SAN. VE MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ. 

TOTAL OİL TÜRKİYE A.Ş. 

TUZLA GEMİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 

TÜGMAD TÜRKKAN GID.MAD.SAN.ve TİC.A.Ş. 

TUM METAL TURİZM VE YATÇILIK A.Ş. 

UĞUR HİDROLİK MAK. SAN. TİC. A.Ş. 

UĞUR TENEKE AMBALAJ ve PLASTİK SAN A.Ş. 

UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK .A.Ş. 

(MUALLİM KÖY MEVKİİ) 

UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK .A.Ş. 

(LEVERELİDA A.Ş.) 

ÜÇORMAN İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 

ÜNLÜER MAKİNA SAN. 

VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş. 

VİZYON ANTR. OTOPARK İŞL.NAK.TUR.İNŞ. 

SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. 

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş 

YENİ AKIN NAK. MET. VE OTOMOTİV 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

YENİ MADENÎ YAĞ. VE KİM. ÜRN. İTH. VE İHR. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

YETKİN PALA ORMAN ÜRÜNLERİ DIŞ TİC.SAN. 

VE TİC.LTD.ŞTİ. 

YILDIRIM METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

YILKARBON YAKIT PAZARLAMA 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

Alaşımlı Alaşımsız Çelik 

Tel 

Metal İşleme 

Kimyasal Depo 

Gemi Yan Sanayii 

Bitkisel Ham Yağ 

Metal İşleme 

Elektrikli Ev Gereçleri 

İmalatı 

Ambalaj Sanayii 

Deterjan Kozmetik Gıda 

Paketleme ve Etiketleme 

Deterjan Kozmetik Gıda 

Stoklama 

Deterjan Kozmetik Gıda 

Dağıtım 

Deterjan Kozm.Gıda 

Paketleme ve Etiketleme 

Keresete ve Tomruk 

Pazarlama 

Cam İmalatı ve Depolama 

Gözetim Analiz Hizmetleri 

Hizmet Sektörü 

Çamaşır Makinalan Yedek 

Parçaları 

İnşaat Demiri ve Otomotiv 

Depolama 

Madeni Yağ 

Orman Ürünleri 

Metal İşleme 

Kömür Eleme Paketleme 

30 

17 

35 

12 

47 

3 

50 

77 

200 

433 

5 

4 

18 

2 

13 

10 

5 

2 

2 

50 
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166 

167 

YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMAN 
İŞL. A. Ş. 
YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMAN 

İŞL. A. Ş. 

Liman İşletmesi 

Liman İşletmesi 

TOPLAM 

118 

36 

13.130 

Tablo 85 İSGÜM tarafından Dilovası bölgesinde yapılan ölçümleri, Tablo 86 ise 

Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan ölçümleri vermektedir (İSGÜM, 2006). 

Tablo 85. İSGÜM Tarafından Dilovası bölgesinde yapılan ölçümler 

Mevkii 

Dilovası 2004 

Dilovası 2005 

işyeri 

Lever Elida 

Tem.Bak. 

İzocam 

Tic.San.A.Ş 

İşçi 
Sayısı 

318 

159 

Talep 

Türü 

İşyeri 

Talebi 

İşyeri 

Talebi 

Analiz Ve 

Ölçümler 

5 Gürültü 

8 Gürültü 

4 gaz (Fenol, 

Formaldehit) 

4 Toz (Mmml) 

Tablo 86. Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan ölçümler 

Mevkii 
Dilovası 
2004 

Dilovası 
2005 

GOSB 
2004 

işyeri 
Lever Elida 
Tem. Bak. 

İzocam Tic. 
San.A.Ş 

Farplaso 
Yed. A.Ş 
AKAY 
PLASTİK A.Ş 

Sektör 

Kozmetik 

Mmml 

Otomotiv 

Plastik 

İşçi Sayısı 

318 

159 

340 

24 

Talep Türü 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

Analiz ve Ölçümler 

5 Gürültü 

8 Gürültü 
4 Gaz 
(Fe noI,Formaldeh it) 
4 Toz (Mmml) 
6 Gürültü 
7 Aydınlatma 

1 Gürültü 
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GOSB 
2005 

Gebze 
2004 

Gebze 
2005 
Çayırova 

Gebze 
2005 

Flormar Ltd.Şti. 

FARPLAS 
YED. A.Ş 

E-KART 

FLORMAR 
LTD.ŞTİ. 

LA-FARGE 
Çatı Şist. 

ÜRETEN 
Kimya 

Yapkim 

Sunchemical 

KALE OTO 

DEKA 

Atermit 

Kozmetik 

Plastik 

El-
Elektronik 

Kozmetik 

Hazırbeton 

Kimya 

Kimya 

Kimya 

Otomotiv 

Elektronik 

Asbest 

168 

356 

107 

157 

33 

42 

44 

61 

159 

87 

114 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

1 Gaz(l Butilasetat) 
2 Toz (Pigment) 

15Gaz(Etilasetat, 
Aromatik Benzen, 
Metilizobutilketon.K 
olven Ksilen, Bütan 
Bütadien, 
Akronilitsil, Stiren) 

5 Gürültü 

5 Gürültü 

9 Gürültü 
9 Aydınlatma 
4 Toz (Silis) 
3 Gürültü 
6 Gaz 
(Etilasetat,Etilalkol) 
3 Toz (Pigment) 

4 Gürültü 

3 Gürültü 
1 Gaz(Krilol) 
Toz (Pigment) 

6 Gaz MAK Altında 
2 Toz MAK Altında 
1 Termal Konfor 
6 Gürültü 
6 Aydınlatma 
1 Gaz (Vinilklorid) 
MAK Altında 
1 Toz MAK Altında 
5 Gürültü 
5 Aydınlatma 
5 Toz (Asbest) Mak 
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Gebze 

2005 

Şekerpınar 

Gebze 

2006 

Gebze 

2006 

Ören 

Kulver Kimya 

Elastron Kimya 

2004 Yılı İş Kazası Sayısı: 

2004 Yıh Meslek Hastalığı 

Sayısı 

2005 Yılı İş Kazası Sayısı 

2005 Yılı Meslek Hastalığı 

Sayısı 

Tekstil 

Kimya 

Kimya 

3098 

8 

3020 

13 

35 

104 

27 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

İşyeri Talebi 

Altında 

5 Gürültü 

2 Toz (Pigment) 

Mak Altında 

2 Gaz 

(Butadien.Vinilklori 

d) 
Mak Altında 

2004 Yılı İş Kazası Sayısı: 

2004 Yılı Meslek Hastalığı Sayısı 

2005 Yıh iş Kazası Sayısı 

2005 Yılı Meslek Hastalığı Sayısı 

9.1 17 Temmuz-14 Eylül 2006 Tarihleri Arasında Yapılan İnceleme 
Çalışmaları 

Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarında değerlendirilmek üzere Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz 

etkileyebilecek kimyasal ve fiziksel faktörlerin açığa çıkma riski yüksek bulunan 34 

işyerinde; 17 Temmuz-14 Eylül 2006 tarihleri arasında inceleme, araştırma, ölçüm ve analiz 

projesi yürütülmüştür. Bu işyerlerinin tespitinde TÜBİTAK, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda belirtilen hususlar 

esas alınmıştır. 

Tespit edilen 34 işyerinden 25'inde ölçüm yapılmıştır. Ölçüm yapılan bu 25 

işyerinden, 2 metalürji, 1 metal sektörü olmak üzere 3 İşyerinde ağır metal ölçüm ve analizi; 7 

kömür, 4 boya, 3 metal, 1 kimya, 2 MMMF-kağıt sektörü olmak üzere olmak üzere 17 

işyerinde toz ölçümü ve gravimetrik analizi; 5 boya, 6 metal, 4 kimya, 2 MMMF-kağıt, 1 

depolama olmak üzere 18 işyerinde gaz ölçümü ve analizi; metalürji sektöründe de 2 
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işyerinde gürültü ölçümü yapılmıştır. İşyeri ortamından alınan ağır metal numunelerinde 

kurşun, kadmiyum, krom ve nikel analizi; toz numunelerinde gravimetrik toz analizi; gaz 

numunelerinde gas kromatografısi ile toluen, ksilen izomerleri, etilbenzen, isopropilbenzen 

(kümen), benzen, stiren analizi; sıvı kromatografısi ile de formaldehit analizi yapılmıştır. 

Dokuz işyerinde, işyerlerinin kapalı olması ya da yapılan ön incelemede bölgede öncelikle 

ölçülmesi kararlaştırılan kimyasal ve fiziksel faktörlerin açığa çıkabileceği prosesler 

gözlemlenmediğinden ölçüm yapılmamıştır. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerlerinin % 30' u 50 ve daha fazla 

işçi çalıştıran işyerleridir. îki işyerinde binden fazla işçi, iki işyerinde 500-1000 işçi, 12 

işyerinde 250-500 işçi, 25 işyerinde 50-250 işçi çalışmaktadır. Binden fazla işçi çalıştıran iki 

işyeri metal iş kolunda faaliyet göstermektedir. Yüksek kirlilik potansiyeli taşıyan ve 

inceleme kapsanma alman 34 işyerinin % 62 si 50'den fazla işçi çalıştırmaktadır (İŞGÜM, 

İnceleme Raporu, 2006). 

Dilovası Orgaize Sanayi Bölgesi'nde işletme belgesi alma zorunluluğu bulunan 116 

işyerinin % 65'inin işletme belgesi bulunmamaktadır. 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve inceleme kapsamına alınan 

34 işyerinden % 62'si 50'den fazla işçi çalıştırmaktadır. 4857 Sayılı İş kanununun 81. 

maddesine göre 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimi istihdam etme 

zorunluluğu bulunmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde 50 ve daha fazla işçi 

çalıştıran işyerlerinin % 65 'inde işyeri hekimi bulunmaktadır. İncelemeye alınan 34 işyerinin 

sektörlere göre dağılımı Şekil 22'de verilmektedir (İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 
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Şekil 22. İncelemeye Alınan 34 işyerinin Sektöre Göre Dağılımı 
Kirlilik Potansiyeli Yüksek 34 İşyerinde Yapılan Ölçümler 

ÎŞGÜM tarafından Dilovasi Sanayi Bölgesi'nde belirlenen 34 işyerinde toz, gaz, ağır 
metal ve gürültü ölçümleri yapılmıştır. Sektöre göre yapılan ölçümler Tablo 87'de 
verilmektedir. 

Tablo 87. Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işyerlerinden kirlilik 
potansiyeli yüksek 34 işyerinde yapılan ölçümler 

Sektör 

Kömür Sanayi 

Boya Sanayi 

Metal ve Metalürji Sanayi 

Kimya Sanayi 

MMMF-Kağıt Sanayi 

Depolama 

Ölçüm Yapılan 

İşyeri Sayısı 

7 

5 

6 

4 

2 

1 

Yapılan Ölçümler 

Toz 

Gaz+Toz 

Gaz+Toz+Ağır Metal+Gürültü 

Gaz + Toz 

Gaz+Toz 

Gaz 

İş yerlerinde yapılan ölçüm ve sonuçlan ile ilgili bilgiler raporun ilerleyen 
bölümlerinde tablolar halinde düzenlenmiştir. 3 iş yerinin inceleme sürecinde gayri faal 
olması, 2 iş yerinin açık hava deposu olması nedeni ile çalışanların sağlığım olumsuz 
etkileyecek konsantrasyonlann oluşmasını sağlayacak kapalı ortamların bulunmaması, 4 iş 
yerinin ise ön görüşmeler ve iş yerine yapılan ziyaretler neticesinde proje kapsamında ölçülen 
gaz ve toz konsantrasyonlanna yol açacak prosesler bulunmaması sebebi ile toplam 9 iş 

yerinde ön inceleme ile yetinilmiş ve numune alma ve analize gerek duyulmamıştır (İŞGÜM, 

İnceleme Raporu, 2006). 

Dilovasi sanayi bölgesinde yapılan ağır metal numune örneklemeleri metal boyama, 
metalürji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda gerçekleştirilmiştir. Hava örneklemesi 
yapılırken dikkat edilen en önemli faktör örneklemenin çalışanlarm yoğun olarak kimyasal 
maddelere maruz kaldıklan ünitelerde yapılmış olmasıdır. Bu üniteler üretim, metal boyama, 
metal eritme ve zenginleştirme gibi direk olarak kimyasallara maruz kalınan yerlerdir. İş 
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yerlerinde alman metal numunelerinde kurşun, kadmiyum, krom ve nikel tayini yapılmıştır. 

Numune 
Alınan 

Yer 

Hava | Hava 
Çekiş I Çekiş 
Hızı U Süresi 

(1/dk) 1 (dk) 
Tespit edilen değerler (mg/m3) 

Pb Cd Cr Ni 

120 0,001 0,009 

Sınır Değerler 

Ağır metal analiz sonuçları Tablo 88-90'da verilmektedir (İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 

Tablo 88. Kartal Teneke ağır metal analiz sonuçları (ölçüm Tarihi: 01/08/2006) 
Sınır Değerler 

OSHA 
0,05 0,005 0,5 

NIOSH 0,05 mümkün olan en 
küçük, Ca 0,5 0,015, Ca 

ACGIH 
0,05 0,01 (toplam),Ca 

0,002 (toz).Ca 0,5 
0,1 (çözünebilir) 
1 (çözünemeyen, 

metal) 
Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağ. ve Gttv. 
Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

0,15 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli 
ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve 
İşlerde Alınacak Tedbirler 
Hakkında Tüzük 

0,2 

Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği 2 

Hg/m3 0,04 ug/m3 

Kanserojenlik Tehlikesi 
(IARC) 2B 

( - ) : Numune alman bölgede ağır metal varlığına rastlanmadı 

IARC Kanserojen Sınıflandırması 

1 : İnsana kanserojen 

2A: Muhtemelen insana kanserojen 

2B: İnsana kanserojen olabilir/olmayabilir 

2B 
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3: İnsana kanserojen özelliği vardır şeklinde sımflandınlamaz 
4: İnsana kanserojen değildir 
( - ) : İnsana kanserojen olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır 

Ca: Kanserojen 
Tablo 89. Çolakoğlu Metalürji ağır metal analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 01/08/2006) 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük 

Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği 
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Kanscrojenlik Tehlikesi 
(IARC) 

( - ) : Numune alınan bölgede ağır metal varlığına rastlanmadı 

Tablo 90. Diler Demir-Çelik ağır metal analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 02/08/2006) 

( - ) : Numune alınan bölgede ağır metal varlığına rastlanmadı. 
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Sektör incelemenin yapıldığı Temmuz-Ağustos aylarında, kış aylarına nispeten düşük 
kapasitede çalışmasına rağmen, piyasa talebi devam ettiğinden kapalı olan bir işyeri hariç 
diğer işyerlerinde toz ölçümü yapılmıştır (ÎŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 

• paketlerrm+dikis İsafta O elem» 

Şekil 23. Kömür tesislerinde toz konsantrasyonlarının işlem basamaklarına göre dağılımı 

Kömür dağıtım işletmelerinde solunabilir toz miktarı, işçilerin toz kaynağına yakın 
çalıştıkları dikiş ve paketleme bölümlerinde daha fazla olup, saha ve eleme de daha azdır. 
Şekil 24'de kömür tesislerinde toz konsantrasyonlarının iş yerlerine göre dağılımı 
verilmektedir (İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 
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Şekil 24. Kömür tesislerinde toz konsantrasyonlannm iş yerlerine göre dağılımı 

Toz ölçüm sonuçlan Tablo 91-94'de verilmektedir (ÎŞGÜM, inceleme Raporu, 2006). 

Tablo 91. Kömür sanayindeki toz analiz sonuçlan 
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ESD (Eşik Sınır Değer): Uzun süre (meslek yaşamı boyunca) olağan günlük çalışma 

işletme 

KAV Madencilik 
(Ölçüm Tarihi: 25/07/2006) 

1 Tar-Kar Madencilik 
(Ölçüm Tarihi: 25/07/2006) 

Er Madencilik 
(ölçüm Tarihi: 26/07/2006) 

Yılkarbon Yakıt Paz. 
(Ölçüm Tarihi: 26/07/2006) 

ASD Madencilik 
(Ölçüm Tarihi: 27/07/2006) 

Askarbon Madencilik 
(Ölçüm Tarihi: 27/07/2006) 

NAMER Madencilik 
(Ölçüm Tarihi: 28/07/2006) 

KÖMÜR SANAYİ 

alındığı bölge 

paketleme 

saha 

paketleme 

paketleme 

dikiş 

saha 

paketleme 
dikiş 

paketleme 
dikiş 

paketleme 
saha 

paketleme 

dikiş 
saha 

saha 

paketleme 

dikiş 
saha 

paketleme 
dikiş 
saha 

eleme 

paketleme 
dikiş 

toz oranı 
mg/m3 

0,29 

2,84 

3,82 

2,26 

6,18* 

1,08 

2,94 

4,90 

1,08 

2,35 
3,24 

0,72 
3,53 

1,18 

1,08 

0,20 

2,75 

3,92 
3,24 
0,86 
3,26 

4,02 

1,18 

3,80 
2,45 

Türkiye ESD 
mg/m3 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 
5,00 

5,00 

5,00 
5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 
5,00 

5,00 
5,00 | 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 1 
5,00 

5,00 
5,00 

sürelerinde maruziyete rağmen sağlık açısından sakınca yaratmayan ve m de mg olarak 
hesaplanan gravimetrik toz yoğunluğu miktarıdır. 

Tablo 92. Boya sanayindeki toz analiz sonuçlan 
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Marshall Boya 
(Ölçüm Tarihi: 28/07/2006) 

Boyataş Boya 
(Ölçüm Tarihi: 27/07/2006) 

Dyo Boya 
(Ölçüm Tarihi: 03/08/2006) 

Sentapol Boya 
(Ölçüm Tarihi: 02/08/2006) 

BOYA SANAYİ 

alındığı bölge 

1 nolu ambar hammadde 
yükleme 

1 nolu ambar temizlik, 
forklift 

4 nolu ambar hammade 
tartım 

4 nolu ambar temizlik 

4 nolu ambar forklift 

pasta 

forklift 

boya mikser 

boya mikser 

ilk kanştıma (su bazlı) 
ilk kanştıma (sentetik 

bazlı) 
ilk kariştırma (sentetik 

bazlı) 

besleme ünitesi 

Pasta hammadde 
yükleme 

toz oranı 
mg/m3 

2,16 

1,77 

12,16* 

4,41 

2,06 

3,99 

0,39 

6,08" 

3,92 

1,06 

0,69 

0,39 

1,08 

11,76* 

Türkiye ESD I 
mg/m3 | 

5,00 1 

5,00 

5,00 1 

5,00 I 

5,00 

5,00 I 

5,00 

5,00 1 

5,00 

5,00 I 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

*ölçüm yapılan ortamda boya hammaddeleri bulunmaktadır. 

**ölçüm yapılan ortamda karbon siyahı bulunmaktadır. Karbon siyahı 2B kanserojen 

sınıfında bulunmaktadır. 

2B: İnsana kanserojen olabilir/olmayabilir 

Tablo 93. MMMF-Kağıt ve Kimya sanayindeki toz analiz sonuçlan 
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MMMF-KAĞIT-KİMYA SANAYİ 

İşletme 

lzocam 
(Ölçüm Tarihi: 03/08/2006) 

Olmuksa 
Ölçüm Tarihi: (02/08/2006) 

BASF Kimya 
(Ölçüm Tarihi: 26/07/2006) 

i 

alındığı bölge 

beyaz strafor kalıp mak 

beyaz strafor atık 
değirmeni 

bazalt sahası-traktör yük. 

pembe strafor kesme-
pak. 

pembe strafor 2. hurda 
değ. 

beyaz strafor kesme-pak. 

beyaz strafor kesme mak. 

ares kırpıntı 

konfeksiyon 

kutulama mak. Besleme 

toz ünitesi 

toz ünitesi 

toz ünitesi 

toz oranı 
mg/m3 

1,86 

0,78 

0,88 

0,49 

2,02 

0,59 

2,65 

2,55 

1,16 

0,98 

0,98 

0,42 

1,57 

Türkiye ESD 
mg/m3 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

Tablo 94. Metal sanayindeki toz analiz sonuçlan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 2 2 7 -

METAL SANAYİ 

İşletme 

Assan Alüminyum 
(ölçüm Tarihi: 31/07/2006) 

Çolakoğlu Demir-Çelik 
(ölçüm Tarihi: 01/08/2006) 

alındığı bölge 

1 nolu döküm hattı 
1 nolu döküm hattı-fırın yük. 

Al. Levha kesme 
forklift 

Levha mal. Yük. 
folyo ayırma 

soğuk haddeleme işçisi 
folyo 2 hattı 

haddehane ltorna-taşlama 
haddehane lhaddeci 

çelikhane 2 nolu ark ocağı 
çelikhane 2 nolu ark ocağı 

haddehane 2 paketleme 
Haddehane 2 merdaneler 

haddehane 2 yollukçu 
haddehane 1 paketleme 
haddehane 1 haddeci 

3 nolu ark ocağı 
4nolu ark ocağı 

1 nolu fırın 
4 nolu fırın 

2. haddane-fırıncı 
1 .haddane-fırıncı 

toz oranı mg/m3 

4,07 
2,01 
0,39 
2,60 
2,40 
1,62 
0,10 
0,68 
0,29 
1,76 
4,22 
3,73 
1,80 
3,33 
1,06 
0,49 
2,16 
1,37 
1,18 
1,96 
1,47 
1,08 
3,04 

Türkiye ESD 
mg/m3 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

-•' işletme 

Diler Demir-Çelik 
(ölçüm Tarihi: 02/08/2006) 

alındığı bölge 

çelikhane 
haddehane paketleme 
haddehane ayar işçisi 

Haddehane sapancı işçisi 
pota ocağı 

sürekli döküm mak. 
haddehane tav fırını 

refraktometre hurda sahası 
refraktometre refraktör 

Refraktometre hurda sahası-
vinç op 

refraktometre tavan vinç 
operatörü 

ark ocağı-izabeci 

toz oranı mg/m3 

5,97 
0,00 
2,05 
2,31 
6,08" 
2,55 
1,76 
0,78 
4,46 

1,82 

2,26 

1,75 

Türkiye ESD 
mg/m3 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5,00 

5,00 

5,00 
*ölçüm yapılan ortamda metal tozları bulunmaktadır. 

Dilovasi sanayi bölgesinde yapılan gaz numune örneklemeleri boya, metal boyama, kimya, metalürji, 
depolama sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda gerçekleştirilmiştir. Ortamdan hava numunesi alınırken 
çalışanların yoğun olarak kimyasal maddelere maruz kaldıkları üniteler tercih edilmiştir. Bu üniteler, üretim, 
dolum, boyama, depolama, yıkama gibi kimyasallara en yüksek seviyede maruz kalınan ünitelerdir. İş yerlerinde 
alınan gaz numunelerinde toluen, etilbenzen, benzen, stiren, ksilen (izomerleri), izopropil benzen (Kümen) tayini 
yapılmıştır. Tablo 95'de Dilovası Sanayi Bölgesi Analizi Yapılan Kimyasalların İş Yeri Havasında Bulunmasına 
Müsaade Edilen Azami Miktarları verilmektedir. Gaz analiz sonuçlan Tablo 96-111'de verilmektedir (İŞGÜM, 
tncelemeRaporu,2006) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



Tablo 95. Dilovası Sanayi Bölgesi Analizi Yapılan Kimyasallann İş Yeri Havasında Bulunmasına Müsaade Edilen Azami Miktarları 

Toluen 

Etilbenzen 

Ksilen 

(bütün izomerleri) 

Benzen 

Stiren 

(Stiren monomer-

stirol) 

Izopropil benzen 

(İzo propil 

benzen) 

ParJPat. 
Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAK 
(mg/m1) 
mg/rtt3 

750 

-

420 

-

tlgiliİSG 
yönetmeliği 

(mg/m3) 

mg/m3 

-

442a 

221 a 

3.25b 

-

100a 

OSHA 
TWA 

mg/m 

754 

434 

434 

3.19 

426 

245.5 

NIOSH 
TWA 

mg/m3 

377 

434 

434 

0.319 

213 

245.5 

Kanserojenlik 
Tehlike 
Sınıfı 
IARC 

3 

2B 

3 

1 

2B 

-

Tanımı 

İnsana kanserojen özelliği vardır şeklinde 

sınıflandınlamaz 

İnsana kanserojen olabilir/olmayabilir 

İnsana kanserojen özelliği vardır şeklinde 

sınıflandınlamaz 

İnsana kanserojen 

İnsana kanserojen olabilir/olmayabilir 

Kanserojen olduğuna dair bilgi 

bulunmamaktadır. 

8 : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
b : Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

MAK : Müsaade Edilebilir Azami -Konsantrasyon, TWA : Zaman Ağırlıklı ortalama, IARC Kanserojen Sınıflandırması; 1 : İnsana 
kanserojen, 2A: Muhtemelen insana kanserojen, 2B: İnsana kanserojen olabilir/olmayabilir, 3: İnsana kanserojen özelliği vardır şeklinde 
sınıflandınlamaz, 4: İnsana kanserojen değildir, ( - ) : İnsana kanserojen olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır 



Tablo 96. Uğur Teneke Ambalaj gaz analiz sonuçları (Ölçüm Tarihi: 28/07/2006) 

1 

2 

3 

4 

5 

GC ANALİZ SONUÇLARI 

Bölüm 

Forklift işçisi 1 

Metal Offset (çift renk) 
Kapalı Alan 

Metal Offset Sabit İşçi (tek 
renk) Açıkta 

Metal Offset Sabit İşçi (çift 
renk) Kapalı alan 

Forklift İşçisi 2 

Toluen 

mg/m3 

-

• 

• 

* 

-

Etilbenzen 

mg/m3 

-

3.1365 

-

-

-

Ksilen 

mg/m3 

-

12.187 

-

2.184 

-

Benzen 

mg/m3 

-

5.327 

-

-

-

Stiren 

mg/m3 

0.0005 

0.4275 

0.00025 

-

0.00075 

Izopropil benzen 

mg/m3 

-

-

1.028 

-

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

Par.Pat. Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAK(mg/m3) 
Kim.Mad. ÇaKAİınacak Sağ. 
G0v.Ted.Hk. Yönetmelik 
(mg/m3) 

OSHA 
TWA((mg/m3) 

NIOSH 
TWA ((mg/m3) 

Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

750 

-

754 

377 

3 

-

442 

434 

434 

2B 

-

221 

434 

434 

3 

-

3.25 

3.19 

0.319 

1 

420 

-

426 

213 

2B 

-

100 

245.5 

245.5 

-

http://G0v.Ted.Hk


H 
C: 

^' 
a 
03 

Tablo 97. Kutsan Teneke am 

: 

1 

t t 

?alaj gaz analiz sonuçlan(Ölçüm Tarihi: 25/07/2006) 

Bölüm 

Metal Offset 1 

Metal Offset 2 

Toluen 

mg/m3 

0.663 

Par.Pat.Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAKOng/m3) 

Kim.Mad.Çal.Ahnacak 
Sağ.Güv.Ted.Hk. 
Yönetmelik (mg/m3) 

OSHA 
TWA((mg/mî) 

NIOSH 
TWA ((mg/m3) 

Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

750 

754 

377 

3 

:::i-GG:Â^AtİZ SONUÇLARI 

Etilbenzen 

mg/m3 

35.251 

-

Ksilen 

mg/m3 

316.519 

-

Benzen 

mg/m3 

18.809 

_ 
MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

-

442 

434 

221 

434 

434 434 

2B 3 
1 

' 

3.25 

3.19 

0.319 

1 

1 

Stiren 

mg/m3 

-

420 

426 

213 

2B 

Izopropil benzen 

mg/m3 

2.629 

-

,11 

100 

245.5 

245.5 

-

http://Par.Pat.Zar.Teh.Mad


Tablo 98. Kartal Teneke gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 01/08/2006) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

[:-:'^ 

Bölüm 

Metal Offset 1 

MetalOffset2 

Metal Offset 3 

Metal Offset 4 

Mürekkep Hazırlama 

Yan Dikiş Verniği 
i 1 

Forkhft 1 

Toluen 

mg/m1 

• 

2.003 

1.224 

14.656 

2.706 

18.258 

-
8 1 1 Forklift 2 J 

Etilbenzen 

mg/m3 

-

1.127 

-

10.018 

2.672 

-

-

" 

Ksilen 

mg/m3 

0.615 

4.109 

2.727 

33.542 

6.974 

-

-

' 

Stiren 

mg/m3 

" 

-

• 

-

0.00025 

-
0.00025 

Izopropil benzen 

mg/m3 

" 

0.888 

0.141 

7.056 

1.493 

. 
-

0.188 

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 
Par.PatZar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAK (mg/m3) 

Kim.Mad.ÇaLAIınacak 
Sağ.Güv.Ted.Hk. 
Yönetmelik (mg/m3) 
OSHA 
TVVAKmg/m3) 
NIOSH 
TWA ((mg/m3) 
Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

750 

• 

. 

442 

754 I 434 

377 I 434 

3 2B 

. 

221 

434 

434 

3 

420 1 

1 100 

426 1 245.5 

213 1 245.5 

2B 1 
11 



Tablo 99. Sentapol gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 02/08/2006) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

GC ANALİZ SONUÇLARI 
1 "™' " 

Bölüm 

Renklendirme Bölümü 

Endüstriyel Boya Dolumu 

Alkid Bölümü 

Alkid Depolama Bölümü 

Selülozik tiner Dolum 

Boya Dolum 

Cila Dolum 

Toiuen 

mg/m3 

70.328 

3074.002 

45.933 

4.274 

119.637 

40.443 

7.774 

Sentetik Boya Dolum | 46.991 

Etilbenzen 

mg/m3 

0.85 

0.641 

. 

0.617 

3.640 

1.593 

1.281 

Ksilen 

mg/m3 

1.703 

2.477 

. 

2.179 

3.957 

4.619 

2.474 

1.703 

Benzen 

mg/m3 

-

• 

-

. 

-
-

Stiren 

mg/m3 

-

-
-

. 

-
-
-

-

Izopropil benzen 

mg/m3 

0.485 

0.162 
-

0.316 

2.142 

1.309 

0.207 
MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

Par.PaL Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğfl 
MAK (mg/m3) 
Kim.Mad. ÇaLAlınacak Sağ. 
Güv.Ted.Hk.Yönetmelik 
(mg/m3) 
OSHA 
TVVAftmg/m3) 
NIOSH 
TWA((mg/m3) 
Kanserojeniik Tehlike 
Sınıfı (IARQ 

750 

754 

377 

3 

-

442 

434 

221 

434 

434 434 

2B 1 3 

. 

3.25 

3.19 

0.319 

1 

420 

426 

213 

2B 

• 

100 

245.5 

245.5 

-



Tablo 100: DYO Boya gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 03/08/2006) 

Bolüm T 
GC ANALIZ SONUÇLARI 

Toluen 

mg/m3 

Etilbenzen 

mg/m3 

Ksilen 

mg/m3 

Benzen 

mg/m3 

Stiren 

mg/m3 

Izopropil benzen 

mg/m3 

H 
C: 
• i 

rt 

Boya Bağlayıcıları 1 0.00025 0.15 

Boya Bağlayıcılan 2 

Küçük tik Karıştırma 3491 2.563 23.736 0.00075 10.100 
Forklift Hammadde 
Depo 
Sentetik Tiner Dolum 0.503 0.241 
Stiren Dolumu Tank 
Platformu 

00 

S» 

İlk Karıştırma (Sentetik 
Bazlı) 

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

Par.Pat.Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAK(mg/m3) 
Kim.Mad. 
ÇaLAlınacak 
Sağ.Güv.Ted.Hk. 
Yönetmelik (mg/m3) 
OSHA 
TWA((mg/m3) 
NIOSH 
TWA ((mg/m3) 
Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

750 

442 

754 

377 

434 

434 

2B 

221 

434 

434 

420 

.25 

3.19 

0.319 

426 

213 

2B 

0.265 

100 

245.5 

245.5 

http://Par.Pat.Zar.Teh.Mad


Tablo 101. Boyataş gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 27/07/2006) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

GC ANALİZ SONUÇLARI 

Bölüm 

Solvent dolum 1 

Solvent dolum 2 

1 No' lu Mikser 

3 No'lu Mikser 

4 No 'lu Mikser 

AR-GE Lab. 
Enzim Bölümü 

§ I Hammadde Üretim Arası 
8 Forklift işçisi 

Toluen 

m g/m3 

18.170 

16.969 

211.768 

56.967 

46.627 

9.888 

155.838 

16.912 

Etilbenzen 

mg/mJ 

-

-

3.544 

3.330 

2.814 

2.299 

3.169 

2.265 

Ksiien 

mg/m3 

2.553 

3.017 

22.804 

6.888 

5.944 

10.005 

5.809 

2.156 

Benzen 

mg/m3 

-

-

-

-

-

-

4.073 

Stiren 

mg/m3 

-

-
-

-

-

-

-

Izopropil benzen 

mg/m3 

0.649 

0.339 

2.146 

1.443 

1.448 

0.145 

1.651 

0.457 
MÜSAADE EDİLEN AZAMÎ MİKTARLARI 

Par.PatZar.Teh.Mad. Tüzüğü 
MAK(mg/m3) 
Kim.Mad.ÇaLAlınacak 
Sag.GQv.Ted.Hk. Yönetmelik (mg/m3) 
OSHA 
TWA((mg/m3) 
NIOSH 
TWA ((mg/m3) 
Kanserojenlik Tehlike Sınıfı (IARC) 

750 

-

754 

377 

3 

-

442 

434 

434 

2B 

-

221 

434 

434 

3 

-

3.25 

3.19 

0.319 

1 

420 

-

426 

213 

2B 

-

100 

245.5 

245.5 

-

http://Par.PatZar.Teh.Mad
http://Sag.GQv.Ted.Hk


Tablo 102. Polisan gaz analiz sonuçlan (ölçüm Tarihi: 26/07/2006) 

GC ANALİZ SONUÇLARI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Bölüm 

PVA dolum 1 

PVAdolum2 

PVA homopolymer 

PVA akrilik 

Boya2 Toz imalat işçi 

Boya2 orta kat su bazlı 

Boya2 orta kat işçi 2 

Boya2 zemin kat dolum işçi 
002 nolu toluen dolum tankı 
(polisan poliport 2 nolu 
pialLKJılil) 

Toluen 

mg/m3 

0.435 

0.75 

0.472 

Etilbenzen 

mg/m3 

-
-
-

Ksiien 

mg/m3 

-
-
-

Benzen 

mg/m3 

-
-
-

Stiren 

mg/m3 

-
-
-

Izopropil benzen 

mg/m3 

-
-
-

"MetilmetakrilaKlO ppm, vinil asetat<10 ppm, butilasetat: 10 ppm 
| - | 1.907 | - | - | 

"Metilmetakrilat<2 ppm, vinil asetat: 10 ppm, butilasetat:5 ppm 

2.935 

4.536 

15.196 

124.98 

1.284 

1.673 

1.584 

2.656 

1.583 

-

10.391 

4.552 

8.490 

5.248 

-

-
• 
-
-

-

-
-
-
-

-

0.151 

0.367 

-
0.682 

-

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

D A * D a 4- 1 ı%m T V k \<fas4 Tn»HJUl 

rar.raL ẑ ar. ı en.Mao. luzugtı 
MAK(mg/m3) Kim.Mtd.Çal.Alınacak Sag. 
Güv.Ted.HU. Yönetmelik 
(mg/m3) 
OSHA 
T^Aame/m1) 
NIOSH 

ımanuM 
Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

750 

-

754 

377 

3 

-

442 

434 

434 

2B 

-

221 

434 

434 

3 

-

3.25 

3.19 

0.319 

1 

420 

-

426 

213 

2B 

-

100 

245.5 

245.5 

-

: Bu noktalardaki ölçümler Gastec tüpleri ile anlık olarak yapılmıştır. 



Tablo 103. Mobel Kimya gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 27/07/2006) 

H 
fi: 
" 1 

a 

C/î 
fa 

9\ 



Tablo 104. Elit (Dilmak) Kimya gaz analiz sonuçlan 

Par.Pat.Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAK (mg/m3) 

750 

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

420 

Kim.Mad.Çal.Alınacak 
Sağ.Güv.Ted.Hk. 
Yönetmelik (mg/m3) 

442 221 3.25 100 

OSHA 
TWA((mg/m3) 

754 434 434 3.19 426 245.5 

NIOSH 
TWA((mg/mî) 

377 434 434 0.319 213 245.5 

Kanserojenlik Tehlike 
Sımfi(IARC) 

2B 2B 

http://Par.Pat.Zar.Teh.Mad


Tablo 105. Akpolymer Akrilik Levha Sanayi gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 26/07/2006) 
Methylmetakrilat (MM A) 

Bölüm 

Mı Mikser yanı 

1 
(ppm) 

<10 
Dolum yeri 25 

Sİ 
rr •< 
n 
W 
C: 

Boyahane 20 
MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

Par.PatZar.Teh.Mad. Tüzüğü 
MAKOng/m3) 

Kim.Mad.ÇaLAhnacak 
Sag.GOv.Ted.Hk. Yönetmelik (mg/m3) 

OSHA 
TWA((mg/mî) 

100 

NIOSH 
TVVAarog/m3) 

100 

Kanserojenük Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

Bu noktalardaki ölçümler Gastec tüpleri ile anlık olarak yapılmıştır. 

Tablo 106. Basf Türk Sanayi gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 26/07/2006) 

Toluen 
mg/m3 

Etilbenzen 
mg/m3 

http://Par.PatZar.Teh.Mad
http://Sag.GOv.Ted.Hk


Tablo 107. Assan alüminyum gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 31/07/2006) 

H 

fi: 

O 
od 
d: 

j/j 
t/3 

: Bu noktalardaki ölçümler Gastec tüpleri ile anlık olarak yapılmıştır. 

Tablo 108. Diler Demir-Çelik gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 02/08/2006) 

SO,"(ppm) 

ve 
I 



H 
fi: 
S* 
•<' 
n 
tu 
C: 

: Bu noktalardaki ölçümler Gastec tüpleri ile anlık olarak yapılmıştır. 

Tablo 109. Çolakoğlu Metalürji gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 01/08/2006) 

: Bu noktalardaki ölçümler Gastec tüpleri ile anlık olarak yapılmıştır. 

Tablo 110. Solventaş Depolama gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 03/08/2006) 

GC ANALİZ SONUÇLARI 

Ksilen I Benzen •~ı 
Bölüm 

Toluen 
mg/m3 

1 I Stiren Dolum Platformu 
2 V Toluen Dolum 

Platformu 
19.352 

Par.Pat.Zar.Teh.Mad. 
Tüzüğü 
MAK (mg/m3) 

750 

Kim.Mad.Çal. Alınacak 
Sağ.Güv.Tcd.Hk. 
Yönetmelik (mg/m3) 
OSHA 
TWA((mg/m3) 

754 

NIOSH 
TWA ((mg/m3) 

377 

| Kanserojenlik Tehlike 

http://Par.Pat.Zar.Teh.Mad


— 241 — 

Tablo 111. Marshall boya gaz analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 28/07/2006) 

GC ANALİZ SONUÇLARI 

Bölüm 
Toluen 

mg/m3 

Etilbenzen 

mg/m3 

Ksilen 

mg/m3 

Benzen 

mg/m3 

Stiren 

mg/m3 

İzopropil benzen 

mg/m3 

1 nolu ambar 

Pasta 0.52 

Solvent bazlı boya 
dolum 

0.933 0.814 3.121 

Sentetik boya 
dolum forLişçi 

PVA dolum 1 
PVA 2 ester 
plastifıyen 

1.67 

AR-GE l.kat 

Teknikum boya 1.005 

5 nolu ambar 0.694 

Sentetik Dolum 
Yıkama Odası 

1.724 

Tiner dolum 1.841 

Dış Cephe Manuel 1.537 0.650 4.156 

Renk Ayarlama 2. 
kat 

0.576 0.724 1.646 

Kalite 

Par.Pat. 
Zar.Teh.Mad. Tüzüğü 
MAK (mg/m3) 

0.508 

750 

3.306 

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

420 

Kim.Mad. 
Çal.Alınacak 
Guv.Ted.Hk. 
Yönetmelik (mg/m3) 

Sağ. 442 221 3.25 

OSHA 
TWA((mg/m*) 

754 434 434 3.19 426 

NIOSH 
TWA ( ( • » / • £ _ 

377 434 434 0.319 213 

Kanserojenlik 
Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

2B 2B 

Dilovasi sanayi bölgesinde alınan gaz numunelerinden sıvı kromatografisi ile analiz 

edilen numuneler MMMF - kağıt ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan 

alınmıştır. Ortamdan hava numunesi alınırken çalışanlann yoğun olarak kimyasal maddelere 
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maruz kaldıkları üniteler tercih edilmiştir. Bu üniteler, üretim, dolum, depolama gibi 

kimyasallara en yüksek seviyede maruz kalınan ünitelerdir. İş yerlerinde alınan gaz 

numunelerinden sıvı kromatografisi ile analiz edilen numunelerde formaldehit tayini 

yapılmıştır. Sıvı gaz kromatografisi ile yapılan ölçümler Tablo 112-114'de verilmektedir 

(İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 

Tablo 112. Olmuksa formaldehit analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 14.09.2006) 

HPLC ANALİZ SONUÇLARI 

Oluklu Makine Modül Facer 
Ünitesi 

Tutkal Hazırlama Ünitesi 

1.11 

1.67 

Par.Pat.Zar.Teh.Mad. Tüzüğü 
MAK (ppnı) 

OSHA 
TVVA(ppm) 0.75 

NIOSH 
TWA (ppm) 0.016 

Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 
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Tablo 113. IZOCAM formaldehit analiz sonuçlan (Ölçüm Tarihi: 13.09.2006) 

1 

2 

3 

T" 

HPLC ANALİZ SONUÇLARI 

Bölüm 

Bakalit dairesi 

Bakalit hazırlama 

Elyaflama bölümü 

Etüv çıkışı 

Formaldehit 
ppm 

1.14 

0.85 

0.62 

0.98 

MÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARI 

Par.Pat.Zar.Teh.Mad. Tüzüğü 
MAK (ppm) 

OSHA 
TWA(ppm) 

NIOSH 
TWA (ppm) 

Kanserojenlik Tehlike 
Sınıfı (IARC) 

5 

0.75 

0.016 

1 
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Tablo 114. POLİSAN formaldehit analiz sonuçları(Ölçüm Tarihi: 14.09.2006) 

HPLC ANALİZ SONUÇLARI 

İnceleme günü işyerinde yapılan iş gereği meydana gelen muhtelif seviyelerdeki 

gürültü çalışan işçilerin kulak hizasında ses düzey ölçer (Svantek 947) ile (Leq) dB(A) olarak 

ölçülmüştür. Kararsız gürültünün değerlendirilmesinde; ses seviyesinin zamanla değişiminin 
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incelenmesi yerine sesin "Eşdeğer Sürekli Ses Seviyesi" kullanılır. Eşdeğer sürekli ses 

seviyesi (Leq) ile gösterilir ve verilen bir zaman aralığında, söz konusu sesle aynı toplam 

enerjiye sahip, sabit seviyedeki sesin ses seviyesi olarak tanımlanır. İşyerinde tespit edilen 

gürültü değerleri Tablo 115'de verilmektedir (İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 

Tablo 115. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde Gürültü Düzeyi Yüksek İş Kollarında 

ölçüm Sonuçları 

ÇOLAKOGLU (Ölçüm Tarihi: 01/08/2006) 

1. Haddehane (Fırın Bölgesi) Leq 89,8 

| Hadde Grubu (0 3 60 - 0320 Grubu) Leq 90,9 

Redüktör Bölümü (0320 Grubu ) Leq 89,5 

Contilever Grubu 

3/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ancak belirli bir geçiş 

süreci öngörüldüğünden, 24 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girecek olan Gürültü 

Yönetmeliğinin 5.maddesi gereği en yüksek maruziyet etkin değerinin 85dB(A) olması 
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öngörülmüştür. Ancak, halihazırda yürürlükte olan 11/1/1974 tarih ve 14765 sayılı İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 22. maddesinde ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı 

yerlerde, gürültü derecesinin 80 desibeli geçmeyeceği, daha çok gürültülü çalışmayı 

gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesinin en çok 95 desibel olabileceği, 

ancak bu durumda işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve 

gereçler verileceği belirtilmektedir (İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 

İŞGÜM tarafından yapılan ölçüm ve analizler sonucunda; 

• Metalürji sektöründe faaliyet gösteren firmalardan birinde 2 noktada kurşun 

konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu, 

• Metalürji sektöründe faaliyet gösteren bir diğer firmada 1 noktada toz 

konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu, 

• Metal sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalardan birinde 1 noktada ksilen 

konsantrasyonunun, 1 noktada benzen konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır 

değerin üstünde olduğu, 

• Metal sektöründe faaliyet göstermekte olan bir diğer firmada 1 noktada benzen 

konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu, 

• Boya sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalardan birinde 1 noktada toluen 

konsantrasyonunun, 1 noktada toz konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır 

değerin üstünde olduğu, 

• Boya sektöründe faaliyet gösteren bir başka firmada 1 noktada toz konsantrasyonun 

mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu, 

• Boya sektöründe faaliyet gösteren bir diğer firmada 1 noktada benzen 

konsantrasyonun mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu, 

• Boya sektöründe faaliyet gösteren firmalardan ikisinin birer noktalarında da toz 

konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu, 

• Boya sektöründe faaliyet gösteren firmalardan birinde 2 noktada formaldehit 

konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen smır değerin üstünde olduğu, 

• Kömür sektöründe faaliyet gösteren firmalardan birinde 1 noktada toz 

konsantrasyonunun mevzuatta belirtilen sınır değerin üstünde olduğu tespit edilmiştir 

(İŞGÜM, İnceleme Raporu, 2006). 
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10. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ 

Çevre sağlığının tanımı fiziki gelişme, sağlık ve yaşamda kalmayı etkileyen veya 

etkilemesi muhtemel fiziki çevredeki bütün faktörlerin kontrolü olarak verilmektedir. 

Çevresel etkiler giderek halk sağlığında daha büyük önem kazanmaktadır. Çevre ile ilgili 

olumsuz davranışlar başkalarımn da sağlığım tehlikeye düşürmektedir. Çevre kişi üzerinde dış 

etkilerin bütünüdür. Çevrede sağlığı doğrudan veya dolaylı etkileyen önemli etkenler 

bulunmaktadır. 

Sağlık açısından çevre üç ana grupta incelenmektedir. Bunlar, fiziki, biyolojik, ve 

sosyo-kültürel çevredir. Hastalık nedenleri ise, bünyesel ve çevresel nedenler olmak üzere iki 

grupta incelenebilir. Bünyesel nedenler, gen, hormon ve metobolik kaynaklı olabilir. 

Çevresel nedenlerden birincisi olan fiziki nedenler; sıcaklık, soğuk, ışm, travma, içme 

ve kullanma suyu, atıklar, konut sağlığı, iklim koşulları, hava ve su kirliliği, kamuya açık 

yerler, gayri sıhhi müesseseler, mezarlıklar, kamuya açık yerler olarak sayılabilir. İkincisi, 

kimyasal nedenler; zehirler, kanser oluşuna neden olan bazı etkenler örnek olarak verilebilir. 

Üçüncüsü temel madde eksikliği buna örnek olarak, insanın sağlıklı olabilmesi ve yaşamsal 

olayları yürütülebilmesi için dışardan alması gereken maddeler (insan bunları vücudundaki 

temel yapı taşlarından sentez yapamaz) vitaminler, yağ asitleri, mineralleri örnek verilebilir. 

Dördüncüsü biyolojik etkenler, bunlara, mikroorganizmalar, mantarlar örnek verilebilir. 

Çağdaş yaşamda sık rastlanan stres vb. durumların da dahil olduğu psikolojik etmenlerle, 

sosya kültürel ve ekonomik etmenler de çevresel etkenler arasında sayılabilir. 

Çevre hastalıklar için zemin hazırlayan, doğrudan hastalık nedeni olabilen, bazı 

hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyen, bazı hastalıkların da yayılmasını kolaylaştıran 

bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün çevresel olumsuzluklar her dört etkiye de 

neden olabilir. Hava, su ve toprak kirlenmesi doğrudan hastalık nedeni olabildiği gibi, bir 

kısım hastalıkların yayılımını kolaylaştırabilir ya da bir kısım hastalığını gidişini etkileyebilir. 
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Hava kirliliğini oluşturan S02 , asılı partikül madde, azot oksitler, karbon monoksit, 

ozon ve diğer kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olması nedeni ile 

bu parametreler için limit değerler konmuştur. Limit değerlerinin konmasının nedenlerinden 

biri de hava kirleticilerinin insan sağlığına etkilerden kaçınmak, önlemek veya azaltmaktır. 

Hava kirleticileri birden fazla olması durumunda bu olumsuz etki katlanarak büyümektedir. 

Dünya Sağlık Örgütünün hava kirleticilerin sağlık risk değerlendirmesi konusunda çalışmaları 

ve yayınlan bulunmaktadır. Karbon monoksit için 100 mg /m3 için 15 dakika maruziyet süresi 

tavsiye edilmektedir. Yüksek konsantrasyonlarda karbon monoksit zehirlidir ve özellikle kaza 

sonucu maruz kalmada bir çok ölüme neden olmaktadır. Tablollo'da limit değerler 

verilmektedir. 

Tablo 116. Limit değerler 

Parametre 

Toz 

Kükürt 
Dioksit 

Karbon 
monoksit 

Azot oksit 

Ozon 

Benzol 

Dünya Sağlık 
Örgütü 
(WHO) 

10 dakika 50, 
yıllık 50 
mikro gram / 
m3 

15 dakika 100 
mili gram / m3 

Saatlik 200 
mikro gram / 
m3 

8 saat 120 
mikro gram / 
m 

EPA 
Amerika 

Günlük 150 
mikro gram / 
m3 

Yıllık 
aritmetik 
ortalama 80 
mikro gram / 
m3 

Hava 
Kalitesini 
Korunması 
Yönetmeliği 
m.7 

Genel, uzun 
vadeli sınır 
150 mikro 
gram / m3 

Genel, uzun 
vadeli sınır 
150 mikro 
gram / m3 

Kısa Vadeli 
Sınır 30 mili 
gram / m3 

Kısa Vadeli 
Sınır 600 mili 
gram / m3 

240 mili gram 
/m3 

10 mili gram 
/m3 

9 6 / 6 2 / E C 
Hava Kalite 
Çerçeve 
Direktifi 

50 mikro 
gram / m3 

Saatli 350 
mikro gram / 
m3 

50 mili gram / 
m3 

N02, Saatlik 
200 
mikro gram / 
m3 

8 saat 120 
mikro gram / 
m3 

5 mikro gram 
/m3 
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İş yeri ortamındaki kimyasal madde limit değerleri ile ilgili olarak örnek vermek 

gerekirse; kanserojen madde olan kadmiyum ile ilgili çalışma ortamında maruziyet sının; 

• İngiltere 8 saat ortalama 0.025 mg / m3 

• Amerika 0.005 mg / m3 

• Fransa 15 dakika 0.05 mg / m3 dür. 

Çevresel kirlilik ve risk faktörleri kaynaklı hastalık oranlannın OECD ülkelerinde % 

5-8 olduğu, OECD üyesi olmayan ülkelerde %13'ün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Yine Avrupa Bölgesi "Çocuk Çevresel Hastalık Yükü" çalışması, doğumdan 18 yaşına kadar 

çocuklann karşılaştıkları hastalıklann 1/3' ünün olumsuz çevre koşullanna bağlı olduğunu 

ortaya konmuştur (Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2006). 

Tablo 117 çevresel etkilenim ve sağlık sorunlan arasındaki ilişkileri, Tablo 118 ise 

geleneksel ve modern toplumlarda çevre sağlığı sorunlarını göstermektedir (Sağlık Bakanlığı 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2006). 

Tablo 117. Çevresel etkilenim ve sağlık sorunları arasındaki ilişkiler 
Sağlık 
Sorunlan 

Akut solunum 
enfeksiyonlan 
ishalli 
hastalıklar 
Diğer 
enfeksiyonlar 
Vektörlerle 
taşınan 
hastalıklar 
Ruh sağlığı 
şartlan 
Kalp damar 
hastalıkları 
Kanser 

Kronik 
solunum yolu 
enfeksiyonlan 

Hava 
kirliliği 

* 

* 

* 

* 

Evsel 
atık 
kirliliği 

* 

* 

* 

Su temininde 
yetersizlik 
veya su 
kirliliği 

* 

* 

* 

* 

* 

Kirlenmiş 
gıda 

* 

* 

* 

Sağlıksız 
konutlar 

* 

* 

* 

* 

Global 
çevresel 
değişiklikler 

* 

* 

* 

* 

* 
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Tablo 118. Geleneksel ve modern toplumlarda çevre sağlığı sorunları 

Ortam veya 
yer 

Su, gıda ve 
sağlığın 
korunması 

Hava 

Çalışma 
Ortamı 

Diğer çevresel 
dış ortam 

Geleneksel 
(esas olarak gelişmekte olan 
ülkelerde) 
Güvenli içme suyuna ulaşım eksikliği 
Gıdaların patojenlerle kontaminasyonu 
Hastalık taşıyıcı vektörler 
Yetersiz temel sağlık bilgisi 
İçme suyu patojen salgınları 

Modern 
(esas olarak gelişmiş ülkelerde) 

Nüfus yoğunluğundan, endüstriden 
ve yoğun tarımdan kaynaklanan su 
kirliliği, 
Gıda katkıları ve modern koruma 
teknikleri 

Kirli yakıttan kaynaklanan iç ortam hava İnşaat malzemeleri ve boyalar, 
kirliliği solventler. Kentlerde motorlu 
Kentlerde motorlu taşıtlardan, kömür taşıtlardan, kömür kullanan enerji 
kullanan enerji santralleri ve endüstriden santralleri ve endüstriden 
kaynaklanan hava kirliliği kaynaklanan hava kirliliği, 

tekrar ortaya çıkan enfeksiyon 
hastalıkları 

Biyolojik, kimyasal, radyasyon, 
mekanik ve fiziksel tehlikeler (tarım ve 
ağaç endüstrisi) 
Yetersiz katı atık bertarafı 
Trafik kazaları 
Doğal felaketler, sel, kuraklık, deprem 

Kimyasal, radyasyon, mekanik ve 
fiziksel tehlikeler (üretim bantları, 
modern ürünler) 
Katı ve tehlikeli atıkların 
biriktirilmesi, 
Ormansızlaşma (çölleşme) ve 
toprak azalmasıjklim değişikliği 
ve ozon tabakasının delinmesi, 
Trafik kazaları 

Dünya sağlık örgütü, tüm kanserlerin %80'ninin doğrudan veya dolaylı olarak 

çevresel faktörlere bağlı olduğunu belirlemiştir. Kanser; diyet, genetik faktörler, yaşam tarzı 

ve diğer çevresel kirlenmelerden (gıda maddelerinin üzerindeki pestisit kalıntılar, su kirliliği, 

iç hava kirliliği) kaynaklanmaktadır. Genelde ortam havası kirliliği tüm bu faktörler arasında 

%1'den daha az riske sahiptir. Ancak yoğun kirlilik olan bölgelerde bu ortalama risk değeri 

büyük farklılık gösterebilir (Karpuzcu, 2006). Tablo 119'da olumsuz sağlık etkilere sahip 

olan ve kanser riskini artıran başlıca hava kirleticileri verilmektedir. 

Tablo 119. Olumsuz sağlık etkilere sahip olan ve kanser riskini artıran başlıca hava 
kirleticileri 

Kirletici 
Benzene 
1,3-Butadiene 
Polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) 

Derece 
9 
8 

8 

Sağlık Etkileri 
Kanserojen 
Kanserojen 

Kanserojen, çevrede uzun süre kalıcı 
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Arsenik ve bileşikleri 

Krom ve bileşikleri 

Nikel ve bileşikleri 

Kadmiyum ve bileşikleri 

Dioksinler ve turanlar 

Civa 

Dichloromethane 

Formaldehit 

Styrene 

1,4-Dichlorobenzene 

Tetrachloroethylene 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

5 

5 
3 

3 

Kanserojen, çevrede uzun süre kalıcı 
Kanserojen, solunum sistemini etkiler, burun, boğaz, 
ciğerler ve mide ve bağırsağa zarar verebilir. Astım ve 
diğer alerjik durumlara yola açabilir, çevrede uzun süre 
kalıcı 
Kanserojen, solunum sistemini etkiler, çevrede uzun süre 
kalıcı 
Kanserojen, insanlarda prostat ve böbrek kanseri 
hayvanlarda akciğer kanseriyle bağlantılı, kadmiyum 
iyle ilgili, solunum sistemini etkiler, çevrede uzun süre 
kalıcı 
Kanserojen, deri hastalıktan, çevrede uzun süre kalıcı, 
bioakümülasyon 
Üreme sisteminde zararlar, çevrede uzun süre kalıcı, 
bioakümülasyon 
Olası kanserojen, Yüksek konsantrasyonda bilinç kaybı 
ve ölüme neden olur, maruz kalındığında ciğerleri 
rahatsız eder, düzensiz kalp atışına neden olur, uzun 
sürede karaciğer ve beyine zarar verebilir 
Kanserojen, deriyi tahriş eder, göz ve solunum sistemini 
etkiler, 
Olası kanserojen 

Olası kanserojen, 

Kanserojen olabilir 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD- tarafından yapılan çalışmanın 

amacı Kocaeli'nde, özellikle kimya, metal ve metal ürünleri, enerji ile makine ve endüstriyel 

ürünler sektörünün ağırlıklı olarak üretim, depolama ve transfer alanı olarak kullanmakta 

olduğu Dilovası Beldesi'ndeki 2004 yılı ölümlerinin nedenlerinin saptanmasıdır. Bu 

çalışmada 4 kamu kurumuna ait, 8 ayn belge/kayıt taranarak 109 ölüm saptanmıştır. Söz 

konusu çalışmada ölüm kayıtlarının saptandığı veri kaynaklan şunlardır: 

- Dilovası Belediyesi 

Belediye defin kayıt defteri (bakınız Ek-3), 

Belediye ölüm defteri, 

Mezarlık defin tutanağı, 

- İlçe Nüfus Müdürlükleri 

Ölüm Tescil Listeleri, 

MERNİS, 
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- Hastane kayıtları (Ölü Gömme İzin Belgesi), 

- Kocaeli Adli Tıp Şubesi, 

- Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şube Müdürlüğü. 

Tespit edilen 109 ölümden 31'i (24 tanesi, Dilovası beldesi dışında ikamet edenlerin 

Dilovası'nda gerçekleşen ölümleri olduğundan, 3 tanesi, eski tarihli ancak 2004 yılında 

bildirilmiş ölüm olduğundan, 1 tanesi, hastane gömme izin belgesi doldurulmuş, gebeliğin 6. 

ayında anomali (hidrosefali) nedeniyle gerçekleştirilmiş rahim tahliyesi olduğundan, 1 tanesi, 

hastane gömme izin belgesi doldurulmuş intrauterin ölüm nedeniyle gerçekleştirilmiş rahim 

tahliyesi olduğundan, 2 tanesi de birer kayıtta olup diğer kayıtlarda bulunmamaları ve yapılan 

görüşmeler sonucunda adreslerinin ve ailelerinin belirlenememiş olması nedeniyle çalışma 

dışında bırakılmıştır (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,2006) 

Geriye kalan 78 ölüm, 4 kamu kurumuna ait kayıtlarda ortak olarak saptanan, 

ikametleri Dilovası beldesi olan ve ölüm tarihleri 2004 yılı içerisinde olan ölümlerdir. Ölenin 

sosyo-demografik özellikleri, işi, çalışma koşulları, beldedeki ikamet süresi, hane özellikleri, 

ahşkanlıklan vb. bilgilerle, ölüm nedenini saptamaya yönelik sorulardan oluşan bir anket 

hazırlanmıştır. 

Çalışmada veri olarakkayıtlı ikametgah, 24-28 Ocak 2005 tarihlerinde iki halk sağlığı 

öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşan iki ekip tarafından ziyaret edilerek, 

ölenin birinci derece yakını erişkinlerle yapılan yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. 

Ölüm belgelerinde yazan nedenlerin güvenilirliği düşük olduğu için; sağlık kuruluşları 

tarafından hazırlanmış olan ölüme neden olan hastalık ile ilgili tüm belgeler incelenmiştir. 

Belge yoksa veya yetersiz ise ölüm nedenini saptamak için DSÖ tarafından kabul edilen ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından da kullanılan 'sözel otopsi' ile ölüm nedeni saptanmıştır (Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,2006). 

Değerlendirme kapsamına alınan 78 ölümün; %19'unun hastanede gerçekleştiği, 

%56'sının erkek, ortalama yaşlarının 56±24 yıl, Dilovası'nda ortalama ikamet sürelerinin de 

17±12 yıl olduğu, %45'inin yaşamının bir döneminde sigara içtiği, yalnızca %9'unun 

sanayide çalıştığı saptanmıştır. 
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Çalışma sonucunda elde edilen verilerden, Dilovası beldesinde toplam ölümler içinde 

kanser nedenli ölümlerin orantısının ülkemiz ve dünya verilerinin sırasıyla 2.6 ve 2.7 katı 

olduğu; Dilovası'ndaki kansere bağlı ölümler içindeki akciğer ve mide kanseri ölüm 

orantılanmn dünyadakinin 2.6 katı, prostat kanseri ölüm orantısının da 3.2 katı olduğu; ve 

Dilovası beldesinde 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanser nedeniyle ölme riskinin, 10 

yıldan az yaşayanlara göre 4.4 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,2006). 

Çalışmada kullanılan 2005 yılı Dilovası Belediyesi kayıtlarına dayanılarak hazırlanan 

Şekil 25'e göre en fazla görülen kanser türü akciğer kanseridir. 

Şekil 25. Kanser türleri 

Her ne kadar ölüm kayıtlarından kanserin çok yüksek olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı A.D. tarafından yapılan bu çalışmanın bir sonucu olarak öne sürülse 

de; ölüm kayıtlan yerine epidemiyolojik bir çalışma yapılmasının gerekliliği ve bu çalışmanın 

sadece bir gözlem olarak değerlendirilebileceği yönünde Komisyona bilgi verilmiştir (bakınız 

bölüm 11.6). 
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Ayrıca Karakaya (2006) tarafından Komisyona yazılı ulaştırılan rapor da; Dilovası'nda 

kanser vakalarının arttığının ileri sürüldüğü, bir toplumda kanser vakalarının sıklığı ile ilgili 

bilimsel bilgileri üretebilmek için "Nüfus Tabanlı Kanser Kayıt Merkezine" gereksinim 

olduğu, bu merkezlerde uluslararası standartlarda kalite kontrol mekanizmaları işletilerek 

yapılan çalışmalar sonunda bilimsel açıdan doğru, karşılaştmlabilir bilgi üretebileceği, 

toplumda kanser görülme sıklığının arttığı veya azaldığı ile ilgili yorumların ancak bu bilgi 

üzerinden yapılabileceği, bu şekilde bir yapılanma olmadığı için, Dilovası'nda kanser 

vakalarını arttığına dair ifadelerin ampirik gözlemler olduğu, hastalık kayıt sistemleri 

konusunda yeterli donanıma sahip olan ülkelerde dahi, kimyasal maruziyet-hastalık ilişkisi 

konusunda epidemiyolojik çalışmalar yapılmasında, bazı verilerlerdeki belirsizlikler nedeni 

ile güçlüklerle karşılaşıldığı ve bu belirsizliklerin "moleküler epidemiyoloji" çalışmaları ile 

aşılabileceği ifade edilmiştir. 

Buna ilaveten, moleküler epidemiyolojinin kimyasalın yarattığı toksisitenin 

mekanizması biliniyorsa klinik bulguların ortaya çıkmasından önceki her hangi bir süreçte, 

biyogöstergeler vasıtasıyla toksik etkinin değerlendirilmesine dayanan yöntemler olduğu, 

kanser oluşum mekanizmasında, kimyasalın yol açtığı DNA hasarının rolü bilindiğine göre, 

incelenen grupta, kontrol grubu ile kıyaslamak olarak DNA hasanmn ölçümü ve riskin 

değerlendirilmesi, moleküler epidemiyoloji çalışmalarına örnek olduğu, Dilovası bölgesinde 

insanlarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay), Kromozom aberasyonu, Mikro 

çekirdek, Kardeş Kromatid Değişimi gibi yöntemler kullanılarak bir moleküler epidemiyoloji 

çalışması yapılabileceği belirtilmiştir (Karakaya, 2006). 

Sonuç olarak, ulaşılabilen verilerin sınırlılığına, araştırma yönteminin tartışmalı 

olmasına rağmen Dilovası' ndaki çevresel kirleticiler göz önüne alındığında Dilovasında 

öncelikli müdahale edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olabileceği yadsınamaz bir 

gerçektir. 
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11. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN TEMSİLCİLERİN BEYANLARINA 

İLİŞKİN TUTANAK ÖZETLERİ 

11.1 13 Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

MURAT TUNCER (Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı) özetle; 

Dilovası'nda yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini, bugüne kadar 4-5 toplantı 

yaptıklarını; bölgede yapılan bütün bilimsel verileri topladıklarım; kanser ölümlerine 

bakıldığında bunun dünya ortalamasımn ve Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 10 ila 

yüzde 15 olduğunu gördüklerini; Dilovası'nda yüzde 25'in üzerine çıkmış durumda olduğunu 

ve bunun kanserin bölgede ciddî bir problem olduğunu gösteren en önemli veri olduğunu; 

kanserin ölümler içinde yüzde olarak artmış durumda olduğunu ve Özellikle 2001, 2002,2005 

yılında önemli ölüm nedeni olarak karşımıza çıktığını; löseminin, yani kan kanserleri, dünya 

ve Türkiye ortalamasına bakınca, çok ciddî olarak bölgede artmış olduğunu; yani kanserlerin 

ölüm sebepleri arasında ciddî olarak arttığını ve kanserler arasında kan kanserlerinin ciddî 

olarak arttığını; 

Bölgede ciddî hava kirlenmesi olduğunu; gayri sıhhi müesseselerin emisyon izin 

durumlarına bakıldığında toplamda yüzde 68'inin izinsiz olduğunu; sadece yüzde 56'sının 

ruhsatlı olduğunu; yüzde 28'inin emisyonunun izinli, yüzde 72'si izinsiz olduğunu; sanayi 

kuruluşlarının büyük çoğunluğunun drenajlarını izinsiz olarak yaptığını; 

Yerel yönetimlere devredilen çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi için yerel 

yönetimlerin altyapılarının hızla tamamlanması gerektiğini; laboratuar altyapılarının 

güçlendirilmesi, deşarj, emisyon, hava, toprak, su konusundaki ekipmanların tamamlanması 

gerektiğini; bölgenin çevre ve sağlık sorunlarının kaynağı olan işletmelerin, açılma, deşarj ve 

emisyon izni olmayanların, izin ve ruhsatlı olmasına rağmen sağlıksız çalışarak çevre 

kirliliğine neden olan işletmeler konusunda rehabilitasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde 

başlanılması gerektiğini; 

İşletmelerin iş akış proseslerinin (BAT-Best Available Technology) düzeltilmesi 

gerektiğini; IPPC (integrated pollution, prevention and control), SEVESO-II büyük 

endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin Avrupa Birliği direktiflerine uyumun zorunlu hale 
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getirilmesi gerektiğini; işletmelerin iş akış proseslerinin bölgede ve Türkiye'de 

yaygınlaştırılması gerektiğini; 

Bölgedeki işletmelerde oluşan katı atıkların, katı atık imha tesislerinde yok 

edilmelerinin sağlanması ve bunun izlenmesi gerektiğini; işletmelerin zorunlu olarak antma 

tesisi kurmaları gerektiğini; birden fazla işletmenin bir araya getirilerek, ortak antma tesisi 

kurulma sisteminin teşvik edilmesi gerektiğini; bölgede ülke çıkarları açısından hayatî 

işletmeler haricinde yeni işletmeler kurulmasının durdurulması gerektiğini; 

ifade etmiştir. 

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK (Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) 

özetle; 

Türkiye imalat sanayiinin yapmış olduğu yaklaşık yüzde 13'lük üretimin bu bölgeden 

yapıldığım; özellikle son yirmi yılda buradaki sanayide ciddî şekilde bir gelişme olduğunu; 

Türkiye'nin ilk büyük 500 sanayi kuruluşundan 75'inin, yani yüzde 15'inin bu bölgede 

olduğunu; ilk büyük 100 sanayi kuruluşundan 18'inin ise Kocaeli İlinde olduğunu; aynca, il 

genelinde 7 adet faal, 5 adet planlama, kamulaştırma ve altyapı çalışmalan devam eden 

Organize Sanayi Bölgesi olduğunu; 

Dilovası'nın çevre durumuyla ilgili 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığının 

TÜBİTAK, İl Çevre Müdürlüğü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli 

Üniversitesiyle beraber "Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirliliğinin Araştınlması ve 

Hava Kirliliği Kaynaklannın Belirlenmesi Projesi" ni başlattığını; Dilovası'nın hava 

kirliliğine neden olan kirletici kaynaklann envanter çalışmasının yapılacağını; bu proje 

çerçevesinde, bölgede 167 tane firma olduğunun tespit edildiğini; bu firmalardan 34 adedinin 

kirletme potansiyelinin yüksek olduğunu; 113 adedinin ise sadece ısınmada yakıt 

kullandığını; yani proses ve işletmede yakıt kullanmadığını; 18 adet tesisin faaliyetine devam 

etmediğini, yani yerinde incelemeler yapıldığında bu tesislerin faaliyette olmadığının 

görüldüğünü; kirletici vasfı yüksek olan 34 tesis incelendiğinde bunlann boya ve tiner üretim 

tesisleri, depolama tesisleri, demir çelik üretim tesisleri, kömür tevzi ve dağıtım tesisleri 

olduğunu; özellikle boya tesislerinden bir kısmının gaz, uçucu organik gaz antım ünitesine 

sahip olmadığını; yani, antma yapmaksızın kirleticilerini ortama verdiklerini; bunlara bir iş 
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termin planı çerçevesinde kirletici gazlarım arıtmalarını için, uçucu organik maddelerini 

arıtmaları için süreler verildiğini; İl müdürlüğü vasıtasıyla bu süreleri tamamlamaları 

gerektiğinin söylendiğini; bölgede, depolama tesislerinin bir grubunun dolum esnasında uçucu 

maddelerin serbest hale geçerek atmosfere atıldığını; uçucu organik kirleticilerin görülmeyen, 

kokuyla algılanmayan, ancak ölçüm aletleriyle tespit edilen bir kirletici olduğunu; 

kükürtdioksit, partikül, azot oksitler ve karbonmonoksit kirliliğinden de önce uçucu organik 

madde kirliliklerinin mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini; bölgede, kömür tevzi ve 

dağıtım tesislerinin bulunduğunu; gelişigüzel depolama yaptıkları için özellikle rüzgârlı 

havalarda partikül kirliliğinin atmosfere bu tesislerden atıldığım; özellikle bazı boya ve 

boyavari malzeme üreten tesislerde organik madde kirleticileri, emisyonlarının, herhangi bir 

arıtma yapılmadan bacadan (bazılarının bacası bile olmadığını ve tesislerdeki vantilatörlerle 

atmosfere bu kirleticilerin verildiğini) atmosfere verildiğini; 

Bölgede günlük olarak iki tane kirleticiyi (kükürtdioksit ve partikül) sürekli olarak 

TÜBİTAK'a ölçtürdüklerini; bu ölçüm değerlerine bakıldığında sınır değerlerinin 

kükürtdioksit ve partikül açısından altında olduğunu; yani hiçbir zaman hava kalitesi sınır 

değerlerinin üzerine çıkmadığını; bölgenin hava kirliliğine çok müsait bir bölge olduğunu; 

buranın bir çanak olduğunu; buraya rüzgârın ciddî şekilde nüfuz edemediğini; rüzgâr nüfuz 

edemediği için de, burada bacadan çıkan kirleticilerin eğer rüzgâr da yoksa, derhal sınır 

değerlerine yaklaşabildiğini; özellikle, burada büyük bir karayolu olduğunu; buradan da çıkan 

karbonmonoksit, hidrokarbonlar gibi kirleticilerin kirliliğe katkıda bulunabildiğini; 

Dolayısıyla çanak gibi olan bir bölgede tüm önlemler alınsa da, tüm hava kalitesi sınır 

değerlerinin altına getirilse de üç günlük inversiyon olayı olsa, burada kirliliğin yine sınır 

değerlerine geleceğini; bu bölgenin yeniden iyi bir değerlendirmeye alınması gerektiğini; 

yerleşimle sanayinin iç içe geçtiğini; bütün sanayi önlemlerini alsa da konutlardan gelen, kış 

aylarında kullanılan kalitesiz yakıtlardan dolayı sınır değerlerine ulaşılacağını; eylül ayından 

itibaren, en geç ekim ayında kükürt dioksit, partikül, azot oksitler, karbon monoksit ve uçucu 

organik maddelerin kirliliğinin anlık olarak sürekli ölçüleceğini; 

Bölgedeki ikinci önemli kirliliğin su kirliliği olduğunu; bölgedeki konutlardan ve 

sanayiden gelen atık suların olduğunu; Avrupa Topluluğu projelerinden bir projeyi 

Dilovası'nda Organize Sanayi Bölgesine uygulattıklarını; bunun yüksek yatınmlı, yüksek 

maliyetli bir proje olduğunu; fizibilite, etütler yapıldığını; gerekli kirletici kaynakların tespit 
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edildiğini; Marmara Denizine ne kadar kirlilik verdiğinin tespit edildiğini ve ayrıca atık suyun 

toplanması, taşınması ve denize deşarj edilmeden önce bertarafı projesinin hazır olduğunu; 

ve bu projenin Dilovası Organize Sanayi Bölgesine derhal ihalesine çıkılması ve yapımının 

gerçekleştirilmesi için teslim edildiğini; Dilovası'nın önemli bir katı atık sorunun yaşandığı 

bölge olduğunu; yaklaşık 20 yıl süre yani, ömrü 20 yıl olan katı atıkların bertarafı için Kocaeli 

Belediyesinin talep ettiği çalışmalarda destek olduklarını ve bunun ÇED'leri, projelerinin 

hazırlandığını; şu anda yapım ihalesine hazır hale geldiğini; bu proje gerçekleştiği zaman 

Kocaeli'nde katı atık sorununun önemli ölçüde çözülmüş olacağını; 

İfade etmiştir. 

MEHMET AKİF ÇALIŞKAN (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve 
Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü) özetle; 

Bakanlığının koordinatörlüğü, denetimi ve bütçe imkânları ölçüsündeki kredi 

desteğiyle, Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi ve imar planlarının onayından sonra 

altyapı hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip, Organize Sanayi Bölgesinde, sanayicinin 

üretime geçmesinin sağlandığım; Organize Sanayi Bölgesi mevzuatı gereği, Bakanlığının 

kurumlar arası koordinasyonu sağlayıcı ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimine rol gösterici 

rol üslenmekte olduğunu; OSB yönetiminin ise OSB'nin işletmesinden sorumlu olduğunu; bu 

bağlamda OSB'den kaynaklanan çevre problemlerinin de, ilgili mevzuatlara uygun olarak 

çözümü noktasında gerekli yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğunun da OSB 

yönetimine ait olduğunu; OSB Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde, OSB'den 

kaynaklanan atıksulann yaratacağı çevre kirliliğinin giderilebilmesi amacıyla, OSB 

yönetimince bilimsel verilere dayanılarak, çevre yönetim sistemi oluşturulması ve bu sistemin 

sürekli olarak güncelleştirilmesi gerektiğini; OSB yönetiminin çevre yönetim sistemi 

kapsamında merkezi atıksu arıtma tesisi yapılmasına veya belediye atıksu arıtma tesisinin 

kullanılmasına da karar verebildiğini; 

Kocaeli Valiliğinin talebi üzerine, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi projesi, 

Bakanlığın 1997 yılı yatırım programının yeni projeler bölümünde, etüt karakteristiği ve etüt 

kamulaştırma ve yatınm için gereken harcamalann tamamı müteşebbis heyet tarafından 

karşılanacaktır dipnotu ile yer aldığım; 14.10.1997 tarihinde mahallinde toplanan yer seçimi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 259 — 

komisyonunca, yaklaşık 1233 hektar büyüklüğündeki alanın incelendiğini; yer seçimi 

raporundaki ve Bakanlığa sonradan intikal eden kurum görüşlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda, ilk olarak, 8.11.2001 tarihinde yaklaşık, 430 hektar büyüklüğündeki alanın OSB 

yeri olarak uygun bulunduğunu; 22.5.2002 tarihinde kuruluş protokolü onaylanan Dilovası 

OSB 204 sicil numarasıyla tüzel kişilik kazandığını; Dilovası, OSB müteşebbis heyetinin 

Kocaeli Valisinin başkanlığında, Kocaeli il Özel İdaresinden, Gebze Ticaret Odasından, 

Dilovası Belediyesinden, Gebze Dilovası OSB Sanayicileri Dayanışma Derneğinden 

oluştuğunu; 920 hektar büyüklüğündeki Dilovası OSB alanı ve sınırlarının en son 12.11.2004 

tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı 

değişikliğiyle kesinleştiğini; TEM otoyolunun batısında kalan yaklaşık 10 hektarlık alanın 

1/25 000 ölçekli çevre düzeni planında OSB olarak işaretlenmesine ilişkin gerekli plan 

değişikliğinin yapılmasının, 27.3.2006 tarihinden Çevre ve Orman Bakanlığından talep 

edildiğini; 

1997 yılında 23 kurumun temsilcisinden oluşan yer seçimi komisyonunca yaklaşık 

1233 hektar büyüklüğündeki alanın incelendiğini ve incelenen bu alan sınırları içinde kalmak 

şartıyla, zaman içinde, Bakanlığa intikal eden kuruluş görüşleri doğrultusunda sınırların 

genişlediğini; yani ilk olarak, 2001 yılında o zamana kadar kendilerine intikal eden kurum 

görüşleri doğrultusunda ilk olarak 430 hektar büyüklüğündeki alanın kesinleştirildiğini; OSB 

olarak uygun gördüklerini; ama 2001'den sonra, kendilerine intikal eden kurum görüşlerinde, 

daha önce gelen bazı kurumların görüşlerinden daha farklı görüşler gelmesi nedeniyle, OSB 

alanının genişlediğini; 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırlan içinde orman alanı ve 2/B alanının 

bulunmadığını; miktarını bilmemekle birlikte Hazine arazisi bulunduğunu; Organize Sanayi 

Bölgesi sınırlan içinde yer alan tesislerin ruhsat vermeyle ilgili işlemlerinin Organize Sanayi 

Bölgesi yönetimince yürütüldüğünü; bunlarda Bakanlığın direkt bir rolü bulunmadığını; İmar 

planlarını onaylama yetkisinin Bakanlıkta olduğunu; OSB kuruluş protokolünün Bakanlıkta 

onaylanarak, sicil numarası verilerek, tüzel kişilik kazandırıldığını; 

İfade etmiştir. 
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NAZAN SOYAL (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri 
ve Siteleri Genel Müdürlüğü, kent plancısı) özetle; 

Bölgenin üç farklı yetki sının içinde kalması nedeniyle, bu alandaki sorunlara ortak 

çözüm bulma noktasında yetki karmaşası ile karşılaşıldığını; bu durumun hem yapılaşma 

nizamına hem de çevre kirliliğindeki bu olumsuz sonuçlara neden olduğunu; Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilen alanın, Dilovası ve Tavşancıl Belediyeleri ile 

Kocaeli Valiliğinin planlama yetkisi sınırları içindeki alanlarda kaldığını; OSB olmasından 

önce, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Belediyesi tarafından onaylanan imar planları ve öbür 

tarafta da Kocaeli Valiliği tarafından onaylanan mevzi imar planlannın mevcut olduğunu; 

buranın 1997 yılında yer seçiminin başladığını; yer seçiminde 22 tane kurum ve gerekli 

görülmesi halinde diğer kuruluşların da katıldığım; oy birliğiyle yer seçiminin kesinleştiğini 

yani belediye başkanının olumsuz görüşü olsaydı bu yer seçiminin gerçekleşemeyeceğini; 

Dilovası Belediyesince onaylanan altyapı şeklinde imar planlannda konut alanı olarak 

işlendiğini ve etrafının da sanayi olarak belirlendiğini; bu alanlann, gerek 1995 yılında 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının gerek daha sonraki yıllarda Çevre Bakanlığının üst ölçekli 

planlarında da, konut alanı olarak işlendiğini; yer seçimi sırasında, bu alanlann OSB sınınna 

dahil edilip edilmemesi hususunda üst ölçek plan ve plan değişikliği yapılması uygun 

görülmediğinden ve orada hâlâ konutlarda ikamet ediliyor olması ve bu sorunun nasıl 

çözüleceği konusundaki yasal çalışmalann ya da sosyal açıdaki çahşmalann tamamlanmadan, 

OSB sınırına dahil edilmesinin ilgili kurumlarca da uygun görülmediğini; bu nedenle, bu 

alanlan OSB sımrı dışında tutmak zorunda kaldıklarını; her ne kadar sanayi ve OSB içinde 

kalsa da, yetki sınırları açısından halen Bakanlığın sının dışında olduğunu; 

Dolgu alanlan meri mevzuat açısından kıyıda yapılamayacak tesisler dışında ya da 

halk kullanımı dışındaki herhangi tesislere müsaadesine izin verilmemesi gerektiğini; ancak 

Dilovası Belediyesinin 1991 yılından başlatılan uygulamalanyla, bu alanın sanayi ve 

depolama plan karan getirilerek sanayicilere tahsis edildiğini; hatta mülk olarak tapusu 

çıkanlan dolgu alanlannm da mevcut olduğunu; dolgu alanlarının Dilovası sınırları içinde 

kaldığını; Tavşancıl kısmında da kalan yerlerin olduğunu ancak işgalin daha çok Dilovası 

tarafında olduğunu; bölgenin üç farklı yer yetki sının içinde kalması nedeniyle, bu alanda 

ortak bir antma tesisinin de planlanmadığını; Dilovası Belediyesinin kendi planlama sının 
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içerisinde bir arıtma tesisi için yer ayırdığını ancak, bunun büyüklük açısından da çok yeterli 

olmadığını ve faaliyete geçmediğini; 

Kanunun ve Yönetmeliğin verdiği yetkiyle belediyesince onaylı imar planları bulunan, 

buna göre yapılaşmasını tamamlayan, daha sonra OSB olarak ilan edilen yerlerde, 

belediyelerin onayladığı planlarını ve yapılaşma koşullarım müktesep hak olarak kabul 

ettiklerini; bir plan dahilinde yerleşmemişlerse, kendi yönetmelikleriyle belirlenen kriterler 

çerçevesinde planlama çalışmasını yürüttüklerini; bu bağlamda, Dilovası ve Tavşancıl 

belediyeleri ile valilik tarafından onaylanan imar planlarıyla sanayicilere verilen hakları 

koruduklarım; bununla birlikte gerek BOTAŞ boru hatlarında gerek dere güzergâhında 

gerekse de dolgu alanlarında kurumların yanlış gördükleri hususları düzelterek planlamasını 

gerçekleştirdiklerini; bölgenin fiziksel açıdan çok farklılıklar göstermesi nedeniyle, planlama 

çalışmasını 5 etapta yürüttüklerini; 2 etabın (Dilovası ve Tavşancıl kısımları) kesinleştiğini; 

diğer 3 etabın çalışmalarının devam ettiğini; 

Planlama çalışması yaparken, yetki sınırları dışında olması nedeniyle, Fatih ve Yeni 

Yıldız mahallerini dışarıda bıraktıklarını; Bakanlığın koordinatörlüğü, yönlendiriciliğiyle 

valilik, belediye ve muhtarlıkların öncülüğüyle, konut sahiplerinin de katılımıyla, bu alanların 

başka bir alana taşınması konusunda çalışmaların başlatıldığını bildiklerini; bu alanları konut 

alanı olarak tarayıp geçmek durumunda olduklarını; üst ölçek planlarda da böyle 

tanımlandığını; ilgili kurumların da OSB olmasına izin vermediklerini; hem yasal hem sosyal 

ayağı da tamamlanmadığı için, Bakanlık olarak planlama çalışmasında herhangi bir şey 

yapamadıklarını; dolgu alanlarında ise, bu alanları Kıyı Kanununa tabi alanlardır diyerek 

sanayi ve depolama plan kararını kaldırdıklarını; bu alanların tümüyle Kıyı Kanununa tabi 

olduğunu, ruhsatlandırma işlemlerinin de Maliye Bakanlığının izniyle bölge tarafından 

yürütülmekte olduğunu; 

Bölgenin bugüne kadar hiçbir altyapı projesinin hazırlanmadığını; o yüzden revize 

edilmesinin söz konusu olmadığını; altyapı projelerinin tümüyle yeniden yapılmak 

durumunda olduğunu; Çevre Bakanlığı ve bölgenin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bu 

alan için yeterli büyüklükte arıtma tesisi ve bunun için en uygun alan neresi olacağı 

konusunda yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda tespit edilen alanda 21 678 metrekare 

büyüklüğünde arıtma tesisini planlara işlediklerini ve arıtma tesislerinin OSB'lerde belirli bir 

doluluk oranına eriştikten sonra faaliyete geçmesinin meri mevzuat açısından zaten zorunlu 
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olduğunu; bölgedeki doluluk oranını da düşününce bunun bir an önce hayata geçirilmesi 

konusunda bölge müdürlüğünün çalışmalar yapması yönünde yönlendiriciliklerinin ve 

talimatlarının olduğunu; atıksu arıtma tesisinde, sanayiden kaynaklı atıklarla birlikte 

Tavşancıl ve Dilovası bölgesindeki konutların evsel atıklarının da arıtılması hususunda proje 

çalışmasının yürütülmekte olduğunu; bu bağlamda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin de 

çalışmalara katıldığını; 

Planın kanun hükmünde olduğunu ve planla belirlenen esaslar çerçevesinde 

uygulamaların yapılmasının zorunlu olduğu; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre 

çıkanlan yönetmeliklere uyulmasının zorunlu olduğu ve tesislerden ruhsat aşamasında 

istenilen çevreyle ilgili işlemler tamamlanmadığı ve uygun görülmediği sürece de yapı 

kullanma izninin verilemeyeceğinin hükme bağlandığım ve bu noktada esas sorumlunun 

Dilovası OSB Bölge Müdürlüğü olduğunu; 

Yapılan planlama çalışmasıyla da hem çevre kirliliğinin hem oradaki yapılaşma 

düzeninde karşılaşılan güvenlik kriterleri açısından da doğru olmadığını düşündükleri 

çalışmaların belirli bir sisteme oturtularak bölgedeki üç farklı yetki sınırının kaldırılarak tek 

elden çözüm üretilmesi açısından planlama çalışmalarını yürüttüklerini ve bu amaçla da OSB 

olarak ilan ettiklerini; 

Koruma amaçlı imar planında Adatepe Ormanı'nın birinci derece SlT alanı olarak ilan 

edildiğini; sanayi olarak yapılaşmasını tamamlayan ve daha önceden onaylı imar planları 

bulunan bölgede SİT kararı bulunmamakta olduğunu ve bu alanın OSB olarak ilan 

edilmesinde de zaten Anıtlar Yüksek Kurulunun, Kültür Bakanlığının olumlu görüşünün 

olduğunu; sanayi olarak bahsedilen yerde herhangi bir SÎT karan olmadığını ancak Adatepe 

Ormanında olduğunu; 

Mahallerin ortasında kaldığı söylenen sanayi alanlannı da, diğer sanayi alanlannı da 

oluşturanın kendileri olmadığını; bunlann belediyeler ve Valilik tarafından oluşturulmuş 

sanayi alanlan olduğunu; Bakanlığın o noktada sınır ya da planlama çalışması öncesinde 

herhangi bir tasarrufu olmadığını; Bakanlığın tutumunun, OSB'yi ele almak, çözüm bulmak 

yönünde olduğunu; yüzde 80'i sanayi olarak dolmuş bir alanının OSB ilan edildiğini; 

îfade etmiştir. 
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11.2 20 Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

Doç. Dr. MUSTAFA TIRIS (TÜBÎTAK-Marmara Araştırma Merkezi Enstitü 
Başkanlığı Kimya ve Çevre Enstitü Müdür Vekili) özetle; 

Projenin amacının, Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki hava kalitesinin, emisyon 

kaynaklarının belirlenmesi ve daha sonra, bu hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik neler 

yapılması gerektiğine dair önerilerin verilmesi olduğunu; birinci aşamada emisyon 

envanterinin; yani proseslerin tanımlanması, o bölgedeki faaliyette bulunan fabrikaların hangi 

tip prosesler yaptığının, hangi tip hammaddeler kullandıklarını, neler ürettiklerini ve hangi 

yakıtları kullandıklarının belirleneceğini ve Gebze Organize Sanayi Bölgesiyle ve Çevre ve 

Orman İl Müdürlüğü ile emisyon ölçümlerinin yapılacağım; tesislerin kirleticilik 

özelliklerinin belirleneceğini; hangi parametre açısından, hangi kirletici açısından, hangi 

sektör veya hangi fabrika ne kadar havaya emisyon veriyor, bunun belirleneceğini; bunun 

neticesinde emisyonların öncelikle bir modelleme yaparak, havada ne şekilde dağılıyorlar; 

yani, bacadan çıktıktan sonra çevreye, atmosfere ne şekilde dağılıyorlar, bunların 

belirleneceğini; önce modelleme olarak, daha sonra da bir yıllık ölçüm periyoduyla, bunlann 

anlık olarak izleneceğini; daha sonra kirlilik haritasının oluşturulacağını; proje bittiğinde hava 

kirliliğine neden olan tesislerin karayolları ve diğer kaynakların tam olarak katkıları ne 

boyutlarda bunların belirleneceğini; ve bunlann iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğine 

dair, elde bilimsel, uluslararası geçerliliği haiz bir veri seti olacağını; 

Emisyon envanterinin yapıldığını; tesislerde emisyon ölçümlerinin yapıldığını; temel 

tesislerin havaya ne kadar emisyon verdiklerinin projenin ilk üç aylık döneminde tespit 

edildiğini; dağılım modelleri üzerinden nerelerde ölçüm yapılması, nerelerde izleme 

yapılması gerektiğini belirlemek üzere bir hava kirliliği modellemesi çalışması yaptıklannı ve 

bu çalışmanın da tamamlandığını; daha sonra bir yıl süre ile devam edeceğini; bir yıl devam 

edilmesinin nedeninin değişik sezonlardaki, değişik mevsimlerdeki değişimi görmek ve 

ısınma etkilerini gözlemlemek olduğunu; nihayetinde oradaki hava kirliliği haritasının 

çıkanlacağım; bunlann insan sağlığına etkilerinin belirleneceğini; hava kalitesini iyileştirmek 

için neler yapılabilir konusunda önerilerin verileceğini; 

Bölgeden iki tane otoban geçtiğini (E-5 ve E-6); ulaşımdan kaynaklanan çok yoğun 

bir kirliliğin söz konusu olduğunu; yerleşim bölgelerine doğru hava kirliliğinin 
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süpürülmesinin söz konusu olduğunu; direkt olarak çanakta oluşan hava kirliliğinin ulaşımdan 

kaynaklanan hava kirliliğiyle birleştiğini; bölgede oluşan yerleşim neticesinde rüzgânn da 

etkisiyle oradaki yerleşimi vurduğunu; 

Fabrika sayısının 167 tane olduğunu; 167 firmadan 18 adet firmanın faaliyetini 

sürdürmediğini; 113 firmanın çok fazla boyutlarda, ısınma harici, çevreye olumsuzluk 

yaratabilecek emisyon oluşturmadığını; ancak 34 firmanın emisyon kaynağı olarak çok ciddî 

potansiyel ve risk içerdiğini; 

İfade etmiştir. 

Prof. Dr. ONUR HAMZAOĞLU (Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

Başkanı) özetle; 

Mevzuata göre Organize Sanayi Bölgesinin içinden akarsuyun geçmemesi, tarihî 

eser bulunmaması gerektiğini; Dilovasf ndaki Organize Sanayi Bölgesinin bunlara rağmen 

2002 yılının mayıs ayında Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edildiğini; yaşam 

alanlarından en az 500 metre uzakta olması gerektiğini; ancak bir iç içeliğin söz konusu 

olduğunu; 

Solvent depolarında en küçük bir ısı değişiminde bile ardışık patlamaların 

olabileceğini; özellikle uluslararası alanda kabul edilmeyen solventlerin bu bölgede 

depolandığım; İki tane hurda demirden demir çelik üreten sanayi kuruluşun olduğunu; 

kazanlar, potalar çalıştığı andan itibaren dumanlarının önce fabrika içinde yayıldığını sonra 

tavana doğru yükseldiğini ve tavan aralarından atmosfere doğru yükseldiğini; 

Dilovasf nda 7 tane liman olduğunu; 2 tane demir çelik kuruluşunun da limanının 

orada olduğunu; özellikle radyasyon denetimlerinin kendileri tarafından yapılarak fabrika 

biriktirme sahasına alındığım; ayrıca, bu limanlarda Türkiye'nin ithal kömür girdisinin çok 

önemli bir kısmının yapıldığını; dolayısıyla maden tozlarının bir kısmının da kömür 

tozlarının içinde olduğunu; 

Bu gözlemlerden sonra sağlık sonuçlan üzerinden bir sorun olup olmadığını 

öğrenmek istediklerini; bu bakımdan da, önce bir ön rapor hazırladıklannı ve bunun 
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kaynağının da Dilovası Belediye Başkanlığı tarafından tutulan defin ruhsatlan olduğunu; 

Ekim 2004 tarihinde defin ruhsatlan dökümlerini kullandıklannı; 

1995-2004 arasında toplam 495 ölüm vakasının kaydedildiğini; bunlardan 2 tanesinin 

nedeninin bilinmediğini; kanserden ölümlerin tüm ölümlerin yüzde 32'si civarında olduğunu; 

bunun şüphelerini pekiştirecek bir veri olarak kabul edildiğini; bu kanserli ölümlerin ne 

kadarının hangi organı tuttuğunun belirlenmesinin kendileri için önemli olduğunu; akciğer 

kanserlerinin tüm kanserden ölümlerinin yüzde 44'ünü oluşturduğunu; 

Ölüm verilerinin defin ruhsatlannda çok yerli yerinde olmayabileceğini; güvenilir 

olanın hastane kayıtlanna ulaşmak olduğunu; özellikle 2004 yılı ölüm verilerini incelemek 

istediklerini; 2004 yılı ölümleri nedenlerini incelemek istediklerini; 4 kamu kurumunun 

belgesinden 109 ölüme ulaştıklarını; 109 ölümden 31'inin Dilovası'nda ikamet etmeyen, 

kendilerinin çalışma konusunun dışında vakalar olarak saptandığını; bunlann 24 tanesinin 

oradaki trafik kazası nedeniyle Dilovası'nın ölüm kayıtlarına geçtiğini; 3 tanesinin 2004'ten 

önceki tarihlerde ölmüş olmasına rağmen 2004 kayıtlarına alındığını; 2 tanesinin de hamilelik 

döneminde anne karnındaki ölümler olduğunu; dolayısıyla, 109 ölümden 31'i dışlandığında, 

78 ölüm vakasının ölüm kayıtlarını incelediklerini; 

Bu ölen kişiler ne gibi özelliklere sahipler, nerede çalışmışlar, buraya nereden 

göçmüşler, ne gibi sigara alışkanlıkları var, evde ne yakıyorlar; odun mu, kömür mü, yoksa 

oradaki fabrika atıklannı mı yakıyorlar; bütün bunları sorgulayacakları bir anket 

hazırladıklannı; 78 hanenin ziyaret edildiğini; 78 hanede ölenin birinci derece akrabası erişkin 

bir kişiyle yüz yüze görüşüp bilgi aldıklarını; özellikle kanserden ölenlerin belgelenmesini 

istediklerini; belge yeterli görülenlerin ölüm nedenini belirlediklerini; eğer hastayla ilgili 

belge yetersizse, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanıma açılan Sağlık Bakanlığı 

tarafından da son araştırmada kullanılan sözel otopsi formunu kullanıp karar verdiklerini; 

ancak, hiçbir kanserden ölüm vakası için sözel otopsi gerekmediğini; tümünün elinde 

hastaneyle ilgili kanser belgesi, raporu olduğunu; 2004 yılında 78 ölümün yüzde 33'ünün 

kanserden yani 26 ölümün kanserden olduğunu saptadıklarım; Dilovası'nda on yıl ya da daha 

fazla süre oturuluyorsa on yıldan kısa sürede oturanlara göre dört kattan daha fazla kanserden 

ölme riskine sahip olunacağını; ister 45 yaşın altında olsun, ister 45 yaşın üzerinde olsun, 

Dilovası'nda on yılın üzerinde kalmak, benzer şekilde ölümleri dört kat arttırdığını; sigara 

içip içmemenin de kanserle ölme riskini bu bölgede on yıldan kalma üzerine bir etkisi 
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olmadığını; sigara içsinler içmesinler, bu bölgede on yılın üzerinde yaşayanların kanserden 

ölme riskinin diğerlerine göre 4,4 kat daha fazla olduğunu; 

Dünya Sağlık Örgütü 2004 raporunda kanserden ölümlerin bütün ölümlerin yüzde 

12,5'unu oluşturduğunu; Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ölümlerin yüzde 13'ünün 

kanserden ölümlerden oluştuğunu; Dilovası'ndaki kansere bağlı ölümler içinde akciğer ve 

mide kanseri ölüm oranlarının dünyadakinin 2,6 katı, prostat kanseri ölüm orantısının ise 

dünyadakinin 3,2 katının daha fazla olduğunu; Türkiye geneliyle ilgili bu organlara yönelik 

veri olmadığı için, Türkiye genelinde bir değerlendirme yapamadıklarını; İl Sağlık 

Müdürlüğünün 2004 yılı verilerine göre Kocaeli genelinde ölümlerin yüzde 19'unun, 

Gebze'de yüzde 22'sinin, Gölcük'te yüzde 21'inin, Derince'de yüzde 21'inin kanserden 

olduğunu; 

Önerilerinin TÜBİTAK'ın ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün yürütmüş 

olduğu çalışmanın bir an önce kamuoyuna açıklanması olduğunu; finansman yaratılarak 

ölümlerin il boyutunda saptanması gerektiği; nelerin insan sağlığına zararlı olup olmadığım 

ölçüm bile yapmadan tahmin etme şansına sahip olmak için sanayilerin hammadde ve proses 

verilerinin açıkça paylaşılması gerektiğini; tehlike ve risk haritalarının hazırlanması ve 

izlenmesi gerektiğini; Dilovası bölgesinin buradaki emisyon hacmini artıracak yeni kapasite 

artırımlarına kapanması gerektiğini; solventin depolandığı alanların bu bölgeden başka yerlere 

taşınması, yerleşim alanların çok çok uzağına alınması gerektiğini; 7 tane özel limanın 

denetiminde kamusal bir denetim olmadığını; ölçümlerin kamusal olarak yapılmadığını; 

Dilovasfnda ki yerleşimlerin taşınması gerektiğini; dolayısıyla esasen yerleşim yerini 

değiştirmek bir an için çözüm gibi gözükse de, kirleticilerin kaynağı devam ettiği sürece, 

Kocaeli ve çevresi dahil, yer değiştirmenin bir çözüm olamayacağını; çevreye yönelik olarak 

bugünkü mevzuat uygulanabilirse, bunun takipçisi olunduğu kamu tarafından hissettirilirse, 

bölgede bu boyuttaki sorunların çok önemli bir miktarda azalacağını gözlemlediğini; 

bölgedeki Çevre îl Müdürlüğünün insan gücü ve teknoloji donanımı yönünden bir zafiyet 

içinde olduğunu; bu bölgenin özelliklerine göre teknolojik donanıma kavuşturulması ve 

yetişmiş insan gücünün desteklenmesi gerektiğini; Dioksinin, furanm ölçümünün hâlâ 

Türkiye'de yapılamadığını; özellikle İZAYDAŞ için çok gerekli bir şey olduğunu; geri 

kazanım için bir an önce faaliyete geçilmesi gerektiğini; 

İfade etmiştir. 
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MUSTAFA TÜRKER (Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı) 

özetle; 

Dilovası'nda sanayileşme sürecinin 1968'li yıllarda başladığını; diğer taraftan da 

mevcut ve kurulmakta olan sanayi tesislerinde iş bulma umuduyla bölgeye yoğun bir göç 

başladığını; bölgeye göç eden dar gelirli vatandaşların hazine arazilerini hatta orman 

alanlarını işgal ederek gecekondulaşmaya başladığını; bu durum beldenin 1987 yılında 

belediye olmasıyla da daha da bir hız kazandığını ve sonuçta çarpık bir kentleşmenin ortaya 

çıktığım; bu arada sanayi tesislerinin de çarpık kentleşmeye organize olamadıkları için bu 

duruma uyarak çarpık bir sanayileşmenin de beraberinde geldiğini; Dilovası'ndaki bu 

durumu o zaman sanayiciler sezerek 1985 yılında bir araya gelerek bazı şeyler yapmaya 

başladıklarını ve 1990 yılında Dilovası Sanayiciler Vakfını kurduklarını; 1995 yılında 

Organize Sanayi Bölgesi olma fikrinin ortaya atıldığını; 22/5/2002 tarihinde Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından 204 sicil numarasıyla Organize Sanayi Bölgesinin tescil 

edildiğini; yalnız bu şekilde mevcut sanayi tesislerinin bulunduğu yerin Organize Sanayi 

Bölgesi ilan edilmesinin sadece buraya mahsus olmadığını; Çerkezköy, Bursa Demirtaş, 

İskenderun ve İzmir Kemalpaşa organize sanayi bölgelerinin de aynı durumda olduğunu; 

OTganize Sanayi Bölgesi olduktan sonra en büyük sorununun çevre olduğunun 

bilincinde vardıklarını ve bu konuda çalışmalara başladıklarını; tüm sanayi tesislerine 

uyarılar yaptıklarını; çevre yatırımlarına başlanılmasını istediklerini; bu çerçevede bazı 

tesislerin revizyon planları yaparken, bazı tesislerin de teknik zorunluluklar nedeniyle yeni 

yatırımlar yapma yolunu seçtiklerini; şu anda tüm yatırımların süratle devam ettiğini; 2006 

yılının sonunda Dilovası'nda sanayiden kaynaklanan kirliliği Çevre Bakanlığının 

standartlarının da altında bir düzeye getireceklerini; tüm sanayicilerin şu anda yatırımların] 

yaptıklarını; 2006'nın sonunda oradaki bütün tesislerin yüzde 90'nın üzerinde herkesin 

yatırımını bitirmiş olacağını; 

Bölge iki adet ark ocaklı ve büyük ölçekli demir çelik fabrikası olduğunu; bir tane 

de yan mamul, kütük demiri işleyen haddehane olduğunu; bu iki tesisin kesinlikle Irak'tan 

hurda ithalatı yapmadığını; bu durumun Gümrük Müsteşarlığından teyit edilebileceğini; 

ayrıca çevre yasaları gereği ithal edilen tüm hurdaların hatta yerli hurdaların kapı 

girişlerinde ve limanlarda bulunan radyasyon cihazlarıyla kontrol edildiğini; Türkiye Atom 

Enerjisi tarafından bu cihazların kontrolünün yapıldığını; 
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Bu bölgede bulunan liman ve sanayi tesislerinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 

göre her türlü izinlerini ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığını, Maliye Bakanlığından da bu 

yerlerle ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde kiralama işlemlerini yaptıklanm; kira 

rakamlarının da 2006 yılı için metrekare başına yıllık 12 YTL ilâ 13 YTL seviyesinde 

olduğunu; Hereke'den Tuzla'ya kadar 8 tane liman olduğunu; bunların kira bedelinin 10 

trilyondan aşağı olmadığını; Büyükşehir Belediye Yasası çıkmadan evvel Çevre İl 

Müdürlüğünün, Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra da denetimlerin Büyükşehir'in yetkisine 

verildiğini; Büyükşehir'in ekiplerinin her zaman bu limanlan denetlediğini; ayrıca Deniz 

Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ekiplerinin hemen her gün limanlarda 

denetleme yaptıklanm; bir de Kocaeli Valiliğinde sırf limanlarla ilgili bir birimi olduğunu 

ve başında da bir Vali Muavininin görev yaptığını; her yıl Millî Emlak'ın da denetlediğini; 

çünkü bu yıllık kira bedellerinin dışında bütün limanlardan yüzde 15 nispî hazine payınm 

alındığını; bunun da ton başına bir bedel olduğunu; 

Organize Sanayi Bölgesi olurken yasa gereği birçok kurum ve kuruluşun 

görüşünün alındığını; bu görüşler arasında da bölgede bulunan iki belediyenin Dilovası ve 

Tavşancıl Belediyelerinin de olumlu görüşlerinin mevcut olduğunu; Dilova Belediye 

Başkanının da halen Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyet üyesi olarak görev 

yaptığını; bölgede şu anda 167 tane sanayi tesisi olduğunu; sektörün genelde demir çelik, 

kimya ve daha çok küçük ölçekli makine imalatçılarından kurulu olduğunu; 2004 yılı 

İstanbul Sanayi Odasının rakamlanna göre ilk 500'e giren 15 tane fabrika olduğunu; bu 

fabrikalarda direkt olarak şu anda 13 130 kişinin çalıştığını; taşeron firmalarla bu rakamın 

15 000 kişiyi, tedarikçilerle çok daha yüksek rakamlan bulduğunu; Organize Sanayi Bölgesi 

olduktan sonra mevcut bölgelerde hemen imar planı çalışmalarına başladıklannı ve imar 

planı çalışmalan süresince hiçbir şekilde kaçak bir sanayileşmeye, kaçak bir yapılaşmaya 

müsaade etmediklerini ve bu dönem zarfında şu ana kadar verdikleri ruhsat sayısının 4 

olduğunu; 

Yasal olarak OSB sınırlan içerisine alınamayan ama fizikî olarak OSB'nin 

içerisinde görünen iki tane mahalle olduğunu; bir tanesinin Fatih Mahallesi olduğunu; bu 

mahallenin tamamen orman ve 2/B olarak adlandınlan kanunla orman sahası dışına 

çıkanldığını ama Maliyeye devri yapılmış bir alan üzerinde kurulu olduğunu; toplamda 2/B 

üzerinde 57 adet, orman alanında da 22 adet yapı olduğunu; organize sanayi bölgeleri yasası 

gereğince bu bölgede herhangi bir tasarruflan olmadığını; birde Yeniyıldız Mahallesi 
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olduğunu; burada genelde tapulu araziler olduğunu ancak yapıların tümünün gecekondu 

niteliğinde olduğunu; yalnız bu mahalle halkının OSB olurken dönemin belediye başkanına 

burayı OSB içerisine almasınlar dedikleri için OSB dışında kaldığım ancak daha sonra OSB 

içerisine alınsın, bizim bu yerlerimizi satın alm diye dilekçe verdiklerini; bu olaya sıcak 

baktıklarını, gerekli girişimleri yaptıklarını ancak Bayındırlık Bakanlığının bu bölgenin 

yerleşim olduğu gerekçesiyle bu talebi reddettiğini; ancak şu anda Büyükşehir olduktan 

sonra Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projesindeki ilk yerlerden birisinin burası 

olduğunu; 

Bölgede bir antma tesisi yapma girişimlerinin olduğunu; Avrupa Birliği'nin 

Türkiye'de 6 tane projeye yüksek maliyetli çevre projesine destek vereceğini açıkladığını; 

buna müracaat ettiklerini; 72 tane müracaatın içerisinden 6 tane proje seçildiğini ve bu 

projelerden birisinin de Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin projesi olduğunu; bu projenin 

sadece sanayinin değil, Dilovası'ndaki kentsel yerleşimin atık sulannı ve TavşancıPın 

kentsel yerleşimin atık sulannı antmak üzere kurulacak bir tesis olduğunu; bununla ilgili yer 

tahsisini Organize Sanayi Bölgesi olarak 21 bin metrekarelik alanı aymp yer tahsisini 

yaptıklannı; Çevre Orman Bakanlığından ÇED olumlu belgesini aldıklannı; Avrupa Birliği 

bu işin projesini finanse ettiğini; şu anda ihale aşamasında olduklarını; 

Hava kirliliğinin Dilovası'nda en büyük sorun olduğunu; 2/3/2005 tarihinde Kocaeli 

Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde TÜBİTAK Gebze Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle Dilovası'nda hava kirliliğinin 

araştınlması ve hava kirletici kaynakların belirlenmesi amacıyla bir proje çalışması 

başlattıklannı; bu projenin tüm maliyetini Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin finanse 

ettiğini; bölgenin hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerden birinin de Organize 

Sanayi Bölgesi içerisindeki yollar olduğunu; büyük araçların trafiğin yoğun olması sonucu 

önemli oranda partikül madde kirliliğini oluşturmakta olduğunu; Organize Sanayi 

Bölgesinin ağzı bir tepeyle kapanmış bir vadi içerisinde bulunduğunu; bölgenin kapalı 

yapısından dolayı tesislerden meydana gelen kirletici yayınların önemli bir bölümünün hava 

akımlan taşınmadan vadi içerisinde kaldığını; bu nedenle de tesislerde azamî önlemlerin 

alınarak hava kirliliğine katkı değerlerin asgarî düzeyde tutulmasının hayatî önem taşıdığım; 

Projenin ilk etap maliyetinin sadece şu proje aşamasının 225 bin YTL olduğunu ve 

OSB olarak finanse ettiklerini; bölgede yirmi dört saat sürekli ölçüm yapılması için Çevre 
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Müdürlüğüne bir cihaz tahsis ettiklerini; bu cihazla ölçüm yapıldığını; ayrıca tüm tesislerin 

projelerini tamamladıkları anda 2006 yılının sonuna doğru OSB olarak tüm bölgede kendi 

ölçümlerini yapacak cihazları satın aldıklarını ve bunların on-line olarak Çevre İl 

Müdürlüğüne bağlanacağını; bölgede ağaçlandırma çalışmalannın olduğunu; tozlan önlemek 

için asfaltlama çalışmaları yaptıklannı; Dilovası'mda Organize Sanayi Bölgesi olduktan sonra 

yeni üretime geçen tesis olmadığını; sadece 2 tesisin üretim faaliyetini değiştirdiğini ve Bölge 

Müdürlüğü tarafından da bugüne kadar 4 tane tesise işyeri açma ve çalışma ruhsatı deneme 

izni olarak verildiğini; 

Dil Deresinin yaklaşık 7-7,5 kilometrelik bir dere olduğunu; Tavşanlı Köyünün az 

ilerisinde Balhkayalar Tabiat Parkı bulunduğunu; onun az ilerisinden iki dere olarak doğup 

Tavşanlı Köyü'nün içerisinde birleştiğini; orada suyun ne kadar kirli olduğunun görüleceğini 

ve orada bir tane sanayi tesisinin olmadığını; Dil Deresinin denize döküldüğü yerde, 5 

kilometrelik bölümde sanayi tesisi olduğunu; ama 5 kilometresinden sonra bir tane sanayi 

tesisi olmadığım; orada Gebze çöplüğünün olduğunu; Gebze'nin atıkları olduğunu ve 

taşocaklannın çamuru olduğunu; 1982 ve 2002 yıllarında sanayicilerin DSİ Bölge 

Müdürlüğüyle işbirliği yaparak, onlara teknik yardım, iş makinesi ve maddî güç sağlayarak 

iki sefer ıslah ve temizleme çalışması yaptıklannı; 

Gölcük depreminden sonra Afet İşleri Genel Müdürlüğü Kocaeli'nin muhtelif 

yerlerinde, yukarı Hereke'de de binalar yaptığım; Valinin "Siz sanayici olarak Fatih 

Mahallesi için yeteri sayıda ev satın alıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğünden, tahsis yapıp 

bunun parasım siz ödeyip buradaki halkı buraya taşır mısınız?" sorusuna peki dediklerini 

ama, halkın "hayır" dediğini; belediye başkanın "hayır" dediğini; 

İfade etmiştir. 
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11.3 04 Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

YENER CANDER (Maden İşleri Genel Müdürü) özetle; 

Şu anda kum, çakıl, taş ve her türlü madenin Maden Kanunu kapsamında olduğunu; 

ruhsatlandırmanın da Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığım; sadece kum ve 

çakılla ilgili ruhsatlandırmaların bazı koşullarla özel idarelerin yetkisine bırakıldığını; Maden 

Kanununa göre önce bir arama ruhsatı verdiklerini; arama ruhsatı süresinin 3 yıl, eğer yapılan 

çalışmalar neticesinde herhangi bir rezerv tespit ediliyorsa, o zaman işletme ruhsatı talep 

edildiğini; 10 yıldan başlamak üzere, 60 yıla kadar işletme ruhsatı verildiğini; arama ruhsatını, 

işletme ruhsatım verdiklerini ancak işletme izni diye bir izin daha olduğunu; işletme izninin 

faaliyete geçebilmek için alman belge demek olduğunu; 5177 ile yapılan değişiklikle işletme 

ruhsatını verdikten soma en az 10-12 tane Kurumdan izin alındıktan sonra o izinlerin 

kendilerine geldiğini; eğer o izinler alınmışsa işletme iznini verdiklerini; 

Bu 11 yerden sonra izin alınsa bile, en sonunda yeni çıkan yerel yönetim yasasıyla, 

Büyükşehir Belediyeleri Yasasıyla imar alanı ve mücavir alan dahilinde işyeri açma belgesi 

almadan faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını; yani belediye başkanlığı işyeri açma 

ruhsatı vermez ise bütün izinler alınmış olsa bile orada çalışma yapmasının mümkün 

olmadığını; denetimi yapacak olan mercinin izinleri veren merci olduğunu; yani eğer çevreye, 

insan sağlığına aykırı bir hadise oluyorsa orada Sağlık veya Çevre Müdürlüğünün onları 

durdurma yetkisine sahip olduğunu; kendilerine bildirildiği takdirde durdurma yetkisine 

sahip olduklarını; kendilerinin verdiği ruhsatların kesinlikle izin alınmadan faaliyette 

bulunulmasına imkân sağlayan belgeler olmadığını; arama ruhsatı verdiklerini; eğer gerçekten 

bir rezerv bulunmuş ise, bütün izinleri aldıktan sonra işletme ruhsatı verdiklerini; 

Gebze, Kocaeli mıntıkasında 304 adet ihaleye çıktıkları saha olduğunu; ihaleye 

çıkılan sahaların 2 ay süreyle askıda kaldığını; Gebze Belediye Başkanının 27 tane saha 

bildirdiğini ve o 27 sahanın ihalesini iptal ettiklerini, ihaleye çıkmadıklarını; 4 tanesini de 

mahkeme kararıyla iptal ettirdiklerini; toplam 274 ihaleye çıktıklarını; bu ihale neticesinde 42 

tanesine talep geldiğini; 

Eğer belediye başkanları imar alanlarını, hatta mücavir alan sınırlarını bildirirlerse ve 

buraya ruhsat verme derlerse hemen yasaklı hale getirebileceğini; madencilik açısından 
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denetim yaptıklannı; ürettiği miktan bildiriyor mu, bildirmiyor mu? ÇED koşullanna 
uymuyor veya hava kirliliğine uymuyor şeklinde bir şikâyet, bir ihbar geldiği zaman Çevre İl 
Müdürlüğüyle beraber ekip oluşup gidip yerinde inceleme yaptıklarını; kriterler uymadığı 
takdirde durdurduklannı; 

İfade etmiştir. 

HAMİ YILDIRIM (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma Genel 
Müdürü) özetle; 

Bu bölgenin kullanımına dair planlar, dolgu planları, iskele, liman, mendirek, tersane 
ve benzeri planlann kendilerince onaylandığını; kıyı planlannda yatırım yapacak kurum, 
kuruluş, kişi tarafından yapılan hazırlıklann Valililiğin uygun görüşüyle kendilerine intikal 
ettirildiğini; ilgili bütün kamu kurumlarının görüşlerini aldıklarını; başta Maliye Bakanlığı 
çünkü kıyılann Maliyenin mülkü olduğunu; Maliyenin kontrolünde veya kullanımında 
olduğunu; tescil harici olduğunu be bunlann yönetiminin de Hazine ve Maliye Bakanlığında 
olduğunu; Kültür ve Turizm Bakanlığının çünkü bazı kıyılann da SİT alanı olabileceğini; 
Çevre ve Orman Bakanlığının ÇED saklı kalmak kaydıyla, Millî Savunma Bakanlığının, 
aynca Genelkurmay Başkanlığının; çünkü, onlann kıyıyla ilgili birtakım tasarruftan 
olduğunu; 

Kurumlann görüşlerini aldıktan sonra plan tekniği ve imar sistemi açısından bu gelen 
teklifleri bir standarda kavuşturduklanm; bu ön belirlemeden ve elekten geçirdikten sonra 
kurumlara gönderdiklerini; Kurumlardan tek tek görüşler geldiğinde kendileri de uygun 
görürse planlann onaylandığım; planlar onaylandıktan sonra yatırımcının projelerini 
hazırladıklannı; yani orada yapacağı dolgunun, limanın tersanenin vs. projelerini hazırladığını 
bunu DLH'ya götürdüğünü; Demiryollan Limanlar Hava Meydanlan İnşaatı Genel 
Müdürlüğü' nün bunu inceleyip onayladığını; projeleri onaylandıktan sonra Maliye 
Bakanlığının tahsisi yatınmcılara yaptığım ve bu tahsis doğrultusunda belediyeden eğer 
üzerinde yapılan da varsa ruhsat talebinde bulunduklannı; 

Kocaeli'nde, daha doğrusu Dilovası'nda 1992 yılından beri 5 tane onayladıklan proje 
olduğunu; bir tanesinin 2003 'te onayladıklan Poliport olduğunu; Solventaş'ın sürecinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 273 — 

devam ettiğini; Kromon'u 2005'de onayladıklarını; Alemdar'ı 1992'de onayladıklarını ve 

Çolakoğlu'nun 2005'te onaylandığını; 

îlgili kanun uyarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığının da serbest bölgelerde onama 

yetkisinin olduğunu; 1995 onaylı bir çevre düzeni planlan olduğunu; bu planın 2004 yılında 

değiştiğini; mahallelerin veya birçok tarım alanı veya orman alanı gibi görünen yerlerin o 

planla, kendilerinin dahil olmadığı, başka bir kurumca değiştirildiğini; 

İfade etmiştir. ' • 

AYHAN ÇİFTÇİ (Afet İşleri Etüt ve Hasar Dairesi Başkanı) özetle; 

2769 sayılı yetki yasasına göre Dilovası'nı afet bölgesi ilan edemeyeceklerini; 

herhangi bir afetten dolayı sınırların belirlendiğini; bu sınırların Bakanlar Kurulu kararıyla da 

afete maruz bölge ilan edildiğini; afet bölgesi denildiği zaman, vergilerin ertelendiğini; 

borçların ertelendiğini; birtakım yüklerin devlete geldiğini ve o bakımdan dolayı da, 1999 

depreminde dahi, böyle bir uygulama yapılmadığım; 

Kentsel dönüşüm yasası Meclise geldiği zaman, Bakanlar Kurulunun öncelik 

tanıyacağı birinci derecede deprem bölgesinde olan yerlerin taşınması bir madde olarak 

eklenirse, eğer bu kanun çıkarsa, kanun kapsamında, taşıma imkânımızın olabileceğini; 

Bingöl Düzağaç da 2/B'den çıkardıklannı; hazine adına tescilinin yapıldığını; mevcut 

kanunun, kararnamenin buna müsait olduğunu; Dilovasında bunun yapılabileceğini; sağlık 

açısından oluşturduğu risk kendilerine bir rapor eşliğinde bildirilirse bir araştırma sonucu 

olarak, Bakanlıkları tarafından Bakanlar Kuruluna arz edileceğini; afete maruz bölge ilanı 

yapıldıktan sonra işin paraya kaldığını; afete maruz bölge kapsamına sokulursa 2-B arazisinin 

kullanılabileceğini; 

İfade etmiştir. 

SALİH TURHAN (Kadastro Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü) özetle; 

Dilovası'nın üç ayn köyün arazileri üzerine kurulmuş olan bir belde olduğunu; geçmiş 

yıllarda Muallimköy, Tavşanlı, bir de Çerkeşli beldelerinden bir kısım araziler alınarak 
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kurulmuş bir yer olduğunu; bunlardan Çerkeşli ve Muallimköy'de 1948 yılında Tavşanlı'da 
ise 1944 yılında orman tahdit çalışmalarının yapıldığını; mahallenin olduğu yerin zaten orman 
olduğunu; yani orasının kaçak olduğunu ve 31/12/1981 tarihinden sonra işgal edilen bir alan 
olduğunu; ormanlardan yerleşimle ilgili yer vermenin hiçbir yasal dayanağı olmadığını; şu 
anda ormanlardan sanatoryum ve okul dışında hiçbir yerde izin verme imkânının olmadığını; 

Orman arazilerinde bina yapımıyla ilgili uygun bir maddenin olmadığım; yalnız 2-A 
denilen, 2-B'nin kardeşi olan bir başka uygulamalarının olduğunu bunun da tamamen orman 
içi köyler halkının kısmen veya tamamen nakliyle ilgili bir husus olduğunu; bölgenin afete 
maruz bölge ilan edilmesi durumunda 7269 sayılı Yasanın ek 10 uncu maddesi kapsamında 
da bir imkan olduğunu; afeti deprem, sel gibi olaylar olarak algıladıklarım; 7269'a ilgili ek 10 
uncu maddenin yanmda hazine arazilerinin, orman olmayan hazine arazilerinin de toplu 
yapılaşmayla ilgili çözüm bulunduğunu ama, yakın çevrede öyle bir yer hatırlamadığım; 

İfade etmiştir. 

11.4 11 Mayıs 2006 Tarihli tutanak Özeti 

ÖZKAN POYRAZ (Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürü) 
özetle; 

Denizcilik Müsteşarlığı'nın deniz çevresinin korunmasına ilişkin olarak temelde 
mevzuat alt tabanıyla örgünleşmiş durumda olduğunu; bunun birincisinin ulusal mevzuat ve 
ikincisinin uluslar arası mevzuat olduğunu; bütün dünyada uluslararası sefer yapan gemilerin 
Marpol ve Solas isimlerinin verildiği çok temel iki konvansiyonla çevrilmiş durumda 
olduğunu; birincisine bakıldığında, Denizcilik Müsteşarlığının limanda, açık denizde veya 
kara sularında herhangi bir deniz kazası olduğunda petrol ve diğer maddelerden kaynaklanan 
kirliliğe Çevre Bakanlığı ile birlikte müdahale ettiklerini; gemi balast sularıyla bir ülkeden bir 
başka ülkeye gelen yabancı organizmaların taşınması neticesinde o bölgenin su ekolojisini 
değiştirebilecek olan birçok zararlı etmeni tolere edebilir düzeyde tutmak için mevzuat 
hazırlama, uygulama ve takip çalışmalarında bulunduklarını; Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki 
alanlarına gelen yabancı gemilerin ve kendi filomuzda bulunan gemilerimizin, gemi üstünde 
denetlemesini yaptıklannı; bu gemilerin hangi ölçüde kirliliğe sebep olduklan açısından bir 
denetleme fonksiyonuna sahip olduğunu; bunu 491 sayılı 1993 tarihli Denizcilik 
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Müsteşarhğının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameyle 
gerçekleştirdiklerini; 4745 sayılı ek bir kanun ile ve en son çıkan 2005 tarihinde 5310 sayılı 
Yasayla bu görevlerini yerine getirdiklerini; 5312 sayılı Yasanın deniz çevresinin petrol ve 
diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini 
konusundaki bir kanun olduğunu ve Çevre Bakanlığıyla birlikte ortak görevleri olduğunu; 491 
sayılı Kararnameye göre deniz ekolojisini bozacak deniz kirlenmesine neden olacak her türlü 
faaliyetle ilgili kurumlarla işbirliği yaptıklarını; denetim yaptıklarını; ancak ceza 
kesemediklerini; ceza kesmenin Denizcilik Müsteşarlığının görevleri içerisinde olmadığını; 
sadece gemi üstünde gerçekleşmiş problemler varsa, bu problemlerle geminin seferden men 
edilmesine ancak müsaderelere sahip bulunduğunu; 5310 sayılı Kanununun çok daha belirgin 
olarak görevlerini belirginleştirdiğini; Dilovası'na gelen yabancı gemilere ve kıyı devleti 
olarak kara sularımızdan geçen veya Türk boğazlarından geçen gemilere ilişkin olarak 
sorumlulukları olduğunu; seyir, can, mal ve çevre güvenliğini temin ve tesis etmek 
durumunda olduklarım; 

Denizcilik Müsteşarlığının 26 Aralık 2004 tarih ve 25 682 sayılı Çevre Bakanlığı 
tarafından çıkarılmış olan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamında bazı görevlere sahip olduklarını; liman başkanlıklarının bu kanuna göre bir 
geminin atık talebi olduğu zaman bu talebin karşılandığım; 2872 sayılı Çevre Kanunun 
Denizcilik Müsteşarlığına bir yetki vermediğini; yani Denizcilik Müsteşarlığının bir limanda 
herhangi bir gemiden bir atık tespit ederse veya denetimleri sırasında illegal bir deşarj söz 
konusu olursa, bunu ancak Büyükşehir belediyelerinin, Büyükşehir belediyelerinin olmadığı 
yerde sahil güvenlik komutanlığının ve bunun dışında kalan alanlardaysa mülkî amirlerinin 
ceza verme yetkisinin söz konusu olduğunu; fakat yeni kanun ile cezayı verme yetkisinin 
Çevre Bakanlığına verildiğini ve Çevre Bakanlığının bu yetkisini, Büyükşehir, sahil güvenlik, 
Denizcilik Müsteşarlığı ve yine belki mülkî idare amirleri arasında işin fonksiyonelliğine göre 
dağıtacak gibi gözüktüğünü; 

TÜBİTAK'la birlikte gelecek haftadan itibaren başlayacak oldukları Türkiye'de bir 
acil müdahale gereği oluştuğunda acil müdahale merkezlerinin oluşturulması ve oluşturulan 
bu merkezlerin planlarının da oluşturulması projesini başlatmış bulunduklarını; dolayısıyla 
Türkiye'nin tam anlamıyla bir acil eylem plam, bölgesel, ulusal ve liman ölçeğinde olacağını 
ve bu müdahale plamnın hemen ardmdan da bu merkezlerin kurulacağım; balast sularıyla 
ilgili yine yeni bir projeleri olduğunu; 
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îzmit'te 40 adet liman işletme tesisi bulunduğunu; herkesin fabrikasının önüne bir 

parmak iskele yapmış olduğunu ve 40 tane iskelenin büyük çoğunluğunun parmak iskele 

formasyonunda olduğunu; bu formasyonun işlemlerin koordinasyonu ve gelen gemilerin takip 

edilmesi, işletme izinlerinin verilmesi ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili birçok probleme ve 

kaynakların ekonomik kullanılamamasına neden olduğunu; 2 adet gemi inşaat tesisinin 12 

adet balıkçı barınağının ve 2 adet kılavuzluk teşkilatının bulunduğunu; ağırlıkla hurda temelli 

taşımaların söz konusu olduğunu; bazı kimyasal taşımalara da bu limanların açık olduğunu; 

bunların işletme izinlerini almış limanlar olduğunu ancak özellikle radyasyonla ilgili bazı 

sorunların olduğunu; gelen hurdaların radyasyon panellerinin arasından geçirilmesi 

aşamasında radyasyon panellerinin yeterli çalışmadığı konusunda kaygıları olduğunu; 2005 

yılında 12 482 geminin bölgeye geldiğini; yükleme miktarının 12 milyon ton, boşaltma 

miktarının ise 32 milyon ton olduğunu; bunun neredeyse bütün Türkiye'nin yüzde 30'una 

tekabül ettiğini; deniz ticareti yönünden çok önemli bir bölge olduğunu; 

Bölgede atık kabul tesisi lisans belgesi almış liman işletmelerinin sayısının 13 tane 

olduğunu; Çevre Bakanlığı tarafından atık kabul tesisi lisans belgesinin bu tesislere 

verildiğini; dolayısıyla bu lisans belgesine dayanarak liman başkanlığı marifetiyle geminin 

eğer bir atığı varsa, liman tesisine yönlendirdiklerini; 

Sadece seyir ve deniz emniyeti yönünden; yani bu rıhtım morfolojik, meteorolojik 

etkenlere açık mıdır? bir gemi burada barınabilir mi? veya bu rıhtıma yanaşma konusunda bir 

manevra baseni yeterli midir? bu açıdan görüş bildirdiklerini; bu görüşün dışında bu yönde 

imar planlarının onaylanması ve yapının denetiminin tamamen Bayındırlık Bakanlığında 

olduğunu; kıyılarda yapılacak tesislere ilişkin, 4 temel bakanlığın birlikte imzaya aldıkları bir 

prosedür olduğunu; ÇED'i almış bir yere, Denizcilik Müsteşarlığı olarak, seyir ve deniz 

emniyeti açısından da bir problemin yaşanmadığı bir yere, burası liman olamaz gibi bir 

tasarrufta bulunmanın mümkün olmadığını; 

İfade etmiştir. 
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M. CAHİT TURHAN (Bayındırlık ve îskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürü) 

özetle; 

Karayolunun doğrudan çevresel etkilerinin, inşaat ve işletme olmak üzere iki 

aşamada söz konusu olduğunu; inşaat aşamasında, toz ve şantiye gürültüsü, atıksu, katı atık, 

atık yağlar ve erozyon, işletme aşamasında ise gürültü ve araç kaynaklı emisyonlar olarak 

belirlendiğini; işletmeye açılan yoldan kaynaklanan çevresel etkilerin ise yolun 

kullanımından, tekerlek ve yol kaplaması arasındaki sürtünme ve araç motorlarından 

kaynaklanan gürültü ve araç egzoz emisyonları olduğunu; yolun işletme aşamasında oluşan 

emisyonların, benzinli ve dizel araçların egzozlarından kaynaklanan emisyonlar olup, 

bileşiminde karbon monoksit, azot oksit, hidrokarbon, kükürt oksit, kurşun ve diğer 

parçacıklar bulunduğunu; karayollarında, taşıtlardan kaynaklanan gürültü değerleri ve 

emisyon miktarlarının trafikteki araç sayısıyla doğru orantılı olduğunu; D-100 karayolunda, o 

kesitte, yıllık ortalama günlük trafiğin 13 616, TEM otoyolunda ise bu rakamın 99 327 

olduğunu; bu trafik şartları altında, söz konusu kesimde araçlardan kaynaklanan 

emisyonlardan azot oksit, kükürt oksit, karbon monoksit ve hidrokarbonların miktarlarının 

hesaplanabilmesi için, araç sayılanyla birlikte, güzergâhın geçtiği topografya ve meteorolojik 

verilerin belirleyici kriterler olduğunu; 

Yukarıdaki trafik değerleri kullanılarak yapılan söz konusu yoldan 

kaynaklanabilecek hava ve gürültü kirliliğini belirlemek üzere yapılan değerlendirmeler 

sonucu, Dilovası beldesinde, karayollarından, karayolunu kullanan araçlardan kaynaklanan 

emisyonlardan, sadece azot oksitin sınır değerlere yaklaşabildiğini; bir karayolundan veya 

yakın çevresindeki olumsuz faktörlerden kaynaklanabilecek görsel ve ekolojik kökenli 

sorunların azaltılmasında, bitkisel tasarım prensiplerine uygun ağaç, çalı, çim bitkisi 

kullanımının büyük rol oynadığını; uygun bitkilendirme ile hem yol ve çevresinin estetik 

açıdan görsel kalitesinin artırılabileceğini hem de fonksiyonel açıdan inşaat tekniği, trafik 

tekniği gibi hayati önem taşıyan konularda önemli katkılar sağlanabileceğini; ağaçlann hava 

kirletici maddeleri ve tozlan tutarak havanın temizlenmesine katkı sağladıklannı; bir ağacın 

mevcut yaprak ağırlığının 5-10 katına kadar toz tutabildiğini; hatta yapraksız oldukları kış 

döneminde bile tozları yüzde 60 oranında filtre edebildiklerini; bu yolla sadece kent 

havasında bulunan kirletici maddeleri değil, aynı zamanda havadaki bakterileri de tutarak 

insan sağlığına katkıda bulunduğunu; aynca kirletici gazlan absorbe ederek, radyoaktif 

maddeleri süzdüğünü; gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de trafik 
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kaynaklı hava emisyonlarının azaltılması için yol boyu bitkilendirme ve ağaçlandırma 
çalışmalarına Kuruluşlarınca büyük önem verildiğini; 

Ayrıca, bölgenin yoğun trafiğini azaltmak için alternatif yol çalışmalarının 
planlamakta ve uygulanmakta olduğunu (örneğin çevre yolları, gibi); söz konusu bölgede 
planlanan Kuzey Marmara Otoyolu lstanbul-Kınalı (TEM)- Adapazarı Akyazı kavşağı arası 
otoyolu ve bağlantı yollarının ve İstanbul-İzmir Otoyolunun (İzmit Körfez Geçişi dahil) 
bölgenin ağır trafik yükünü azaltacağını düşündüklerini; yoldan kaynaklanan hava kirliliğine 
karşı alınacak diğer önlemlerin ise; ulaştırmadan kaynaklanan emisyonları azaltmak için 
kurşunsuz benzin üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması, araç yaşının küçültülmesi, 
alternatif enerji ve yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi, yoğun trafiğin geçtiği kesimlerde 
imarlı alanlann yol kesiminden uzakta tutulması v.b. olarak sıralanabileceğim; bununla 
birlikte yörede hava kirliliğini oluşturan emisyonlarının yalmzca karayolu kaynaklı 
olmadığını, Dilovası Beldesindeki yoğun sanayinin; özellikle kimya, demir-çelik ve enerji 
sektörünün, söz konusu hava kirliliğine katkısının büyük olduğunu; 

Özellikle îzmit ile Kınalı Kavşağı arasında şu anda mevcut kapasitenin üzerinde bir 
trafiğe maruz kalındığını; özellikle bölgenin de hızlı bir şekilde ülkemizde en hızlı kalkınan, 
gelişen ve trafik artış oranının çok yüksek olduğu, araç sahipliği oranının yüksek olduğu, 
sanayi, turizm, eğitim, sağlık gibi ülkenin genel olarak sektörel bazda merkezini oluşturan bir 
bölge olması dolayısıyla bu bölgedeki gelecekte oluşabilecek olan trafiği de karşılamak 
amacıyla yüksek kapasiteli ve otoyol standardında Adapazan'nın Akyazı Kavşağından Kınalı 
Kavşağına kadar yeni bir güzergâh araştırma etüt çalışmalarının tamamlandığım; 

Sadece karayolu kenarında yapılacak yapılarla ilgili olarak 2918 sayılı Trafik 
Kanunu uygulama yönetmeliğinde karayoluyla giriş çıkış yapacak ve karayolu smırma 
yapılacak yapılarla ilgili belirli kriterler olduğunu; OSB kurulması için kendilerinden görüş 
istenmediğini; 

tfade etmiştir. 
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ŞEFİK KUTLU (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çevre 
Sağlığı Daire Başkanı) özetle; 

Temel çevresel risk faktörleri ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi gösteren Dünya Sağlık 
Örgütünden alınmış basit bir tabloyu göstererek, akut solunum yolları enfeksiyonları, kalp 
damar hastalıkları, kanser, kronik solunum yolu enfeksiyonlarının hava kirliliğinden 
kaynaklandığını; akut solunum, ishalli hastalıklar, diğer enfeksiyonlar, taşınan hastalıkların 
evsel kaynaklı kirlilikten kaynaklandığını; hava kirliliğinden kaynaklanan bir vaka 
durumunda iki türlü müdahale sonucunda oluşan vakada, iki türlü müdahale olduğunu; bir 
tanesinin çevresel sağlık müdahalesi denilen daha çok koruyucu sağlık önlemlerini içeren, 
daha çok sağlık dışında diğer sektörlerin de yatırımını veyahut da müdahalesini gerektiren bir 
müdahale olduğunu; diğerinin ise, tamamen sağlık, hastanelerin, doktorun, hekimin 
müdahalesini gerektiren bir vaka olduğunu; 

Dilovası bölgesinin çarpık kentleşme sonucu oluşan, kendiliğinden oluşan bir sanayi 
bölgesi olduğunu; sonradan bunun izinlendirilerek, ruhsatlandırılarak belli bir statüye 
kavuşturulduğunu; ama bunun çevresel risk faktörlerinin yok edildiği veyahut da indirgendiği 
anlamına gelmediğini; burada bu süreci hızlandıran sebeplerden belki de en büyüğünün bu 
alanda yetki karmaşası, yetki boşluğu ve süreç içerisinde yetkilerin sürekli el değiştirmesi 
sonucu bir boşluk meydana gelmesi olduğunu; diğer bir önemli hususun da buraların sağlık 
açısından denetiminde şu anda bir boşluk yaşandığını; son çıkan Belediye Kanununda, özel 
İdaresi Kanununda, bu alanda tamamen izin ve ruhsat da esaslı bir yetki devrine gidildiğini; 
ama Sağlık Bakanlığının temel yetkisinde olan, kanunun birinci ve ikinci maddesine istinaden 
oluşan bir yetkinin şu anda bu alanlarda kullanılamadığım; kullanılamadığı içinde bu alandaki 
denetim, genellikle denetim yapan kurumun, o kurumdan katılan kişilerin kişisel becerisi, 
inisiyatifi ve kendisinin olaya bakış açısı doğrultusunda olduğunu; ve bunların içerisinde de 
temel eksiklik sağlık nosyonunun olmaması olduğunu; sağlık açısından bir denetimin 
buralarda olmadığını; gayri sıhhî müesseselerle ilgili Sağlık Bakanlığının izin verme 
yedcisinin hiçbir yerde kalmadığım; 

Dilovası'nda ki kanser vakalarının Türkiye ortalamasından fazla bir miktar 
olmadığını; bir tek akciğer kanseri vakasında yüksek seyrettiğini; çevresel risk faktörlerinin 
hastalık üzerine etki değerlendirmesi, risk değerlendirmesi çok komplike ve üniversitelerin, 
bilim adamlarının yapacağı bir çalışma olduğunu; bunun Sağlık Bakanlığının, tamamen idarî 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 2 8 0 -

yapılanma içinde çözeceği bir sorun olmadığını; ancak bir üniversite desteğinde, Sağlık 

Bakanlığının belki fınansör, belki de idarî olarak güçlendirdiği bir yapı içerisinde oluşacak bir 

şey olduğunu; eğer Dilovası'nda meydana gelen kanser vakalarının o bölgedeki sanayi 

tesislerinden kaynaklandığını iddia ediyorsak, bunun bugünden itibaren başlayacak uzun bir 

çalışmanın başlangıcı olması gerektiğini; Dilovası'na özel lokal bir çalışmalarının olmadığını; 

îfade etmiştir. 

Prof. Dr. ÇAĞATAY GÜLER (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı Başkam) özetle 

Dünyamızda giderek karbondioksitin artması nedeniyle sera etkisi oluşmaya 

başladığını; ısınmaya başladığını; kanseri bazı maddelerin başlattığını; buna kanser başlatıcısı 

denildiğini; kanserin başladığında bir daha da geri dönmediğini; kanser başlamasının kanser 

olacağımız anlamına gelmediğini; bir de geliştirici maddelerin olduğunu; geliştirici madde 

eklendiği zaman, on yıl sonra, onbeş yıl sonra kanserin gelişmeye başladığını; ve ondan sonra 

da geri dönüşü olmadığını; 

Eskiden sağlık hizmetlerinin sosyalleştiği dönemde, sağlık ocakları varken insanların 

kayıtlannı sürekli, düzenli tuttuklannı; sonradan 110 000 kişinin yirmibeş yıllık sağlık 

kayıtlannın SEKA'ya gönderildiğini; kayıtlar yok edilmeseydi orada kanser 3 vaka dahi artsa, 

oranının hesaplanıp hemen söylenebileceğini; beş kuruş masrafa gerek kalmadan sadece 5-10 

gün içinde bu bilgiyi vermenin mümkün olduğunu; Dilovası'nda, bu kayıt kurulmadığı için, 

eskiden neydi bilinmediği için kanserin azalıp yada arttığım söylemenin mümkün olmadığını; 

kayıt sisteminin yeniden kurulması gerektiğini; Dilovası'nda kayıt sistemi olmadığı için 

geçmişle karşılaştırma yapılamayacağını; oraya böyle bir araştırma için, orada çok uzun ve 

komplike bir araştırma yapmak zorunda olduğumuzu; nerede başladığımızı bilmediğimizi; en 

azından var olan kayıt sistemini yok etmeden, korumak zorunda olduğumuzu; 

İnsan sağlığı konusundaki kararı hekimin, hayvan sağlığı konusunda veterinerin, 

bitki sağlığı konusunda karan ziraatçının verdiğini; son sözü insan sağlığı konusunda Sağlık 

Bakanlığının verdiğini; yetkilerinin giderek dağıtılmaması, diğer bakanlıklara verilmemesi 

ve Çevre Bakanlığının, asla dünyanın hiçbir yerinde insan sağlığını korumayacağını; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



— 281 — 

Onur Hamzaoğlu'nun araştırmasıyla bir uyarma ihtiyacı duyduğunu; onun uyarısının 

yine kayıt sistemi ile ilgili olduğunu; kayıt sisteminin kurulması, çevresel koşulların 

izlenmesi, çevredeki suyun izlenmesi konusunda olduğunu; bu bölgede "şu anda göstergeler 

şu an yüksek görülüyor" şeklinde uyan yaptığını; Dilovası'nda sağlık taraması 

yapılamayacağını; çünkü, bir yöntemin olmadığım; bir insanın ne kadar elinin titrediğinin, ne 

kadar halsiz olduğunun, ne kadar bitkin olduğunun ölçülebilir olmadığını; bunun için izleme 

ve kayıt gerektiğini; 

tfade etmiştir. 

11.5 17 Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

VEYSEL EROĞLU (DSİ Genel Müdürü) özetle; 

Türkiye'de geçmiş yıllardan beri özellikle arazi kullanım planlamasının ciddî bir 

şekilde yapılmadığını; dünyada neresi tarım alanı olacak, neresi meskun bölge, neresi sanayi 

alanı, neresi turizm alanı bunların belirlendiğini; herkesin ona göre yerleştiğini; bunun 

belirlenmesinde, havzanın durumu, su kaynakları, hava kirlenmesine olan tesirler, ekonomiye 

olan katkısı, arazi durumu gibi pek çok unsurların dikkate alındığını; 

Dilderesi'nin toplam uzunluğunun 17 kilometre olup Gebze'den doğduğunu; 

Tavşancıl ve Dilovası sırtlarından İzmit Körfezine döküldüğünü; ortalama debisinin 136,6 

metreküp/gün olduğunu; bunun çok büyük bir dere olmayıp küçük bir dere olduğunu ancak 

İzmit Körfezinin yüzde 40'ından fazlasını şu anda bu derenin kirlettiğini; 

Bölgede 170 tane sanayi tesisinin, tavuk çiftliklerinin, cam, boya, deterjan, kimya, 

bilhassa demir çelik sanayi gibi pek çok sanayinin olduğunu; ayrıca evsel atık sularında 

verildiğini bunların arıtma tesislerinin mevcut olmadığını; Dilovası Beldesi, Yeni Mahalle, 

Kayapınar Mahalleleri evsel atık sularının ve Gebze çöplüğünün sızıntı sularının da oraya 

geldiğinin tespit edildiğini; 

Bu derede yapılan ölçümlere bakıldığı zaman su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre, 

4 ve 3 üncü sınıf su kalitesine karşılık geldiğinin gözüktüğünü; ilk olarak Gebze'deki vahşi 

çöp alanın düzenli depolama alanı haline getirmek gerektiğini; bunun maliyetinin çok fazla 
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olmadığını; evsel ve sanayi atık su projelerinin de yapımı çalışmasına başlanması gerektiğini; 

bazı sanayi kuruluşlarının arıtma tesisi yaptıklarını; fakat, bunların kontrolünün çok sıkı 

yapılması ve hatta, akşam saatlerinde, cumartesi, pazar dahi bunların denetlenmesi 

gerektiğini; dolayısıyla, acilen antma tesisi olanların kontrolünün, olmayanların da acilen 

arıtma tesislerinin yapmasının sağlanması ve bunların kontrolünün gerektiğini; 

Bu havzada yeteri kadar sanayi bulunduğunu ve bu havzanın özellikle topoğrafik ve 

coğrafik durumu itibariyle yerinin de uygun olmadığını; bir vadi içinde hava kirlenmesi 

açısından seçilmiş en kötü nokta olduğunu; burasının nasıl seçildiğine hayret ettiğini; artık 

burada yeni sanayi kurulmasına müsaade edilmemesi ve mevcut sanayilerin de mutlaka 

atıksuyu az olan, az kullanan, ileri teknoloji, çevre dostu teknolojileri kullanılmasına önem 

vermesi gerektiğini; 

1980'li yıllarda burada taşkınların meydana geldiğini; Devlet Su İşlerinin zamanında 

bu dere yatağında taşkın olmayacak şekilde buralan istimlak ettiğini ancak, o tarihlerdeki 

Dilovası Belediye Başkanlığının İmar Kanunun 18 inci maddesini uyguluyorum diyerek 

DSt'nin istimlak ettiği bu alanlarda paçal yaparak, sonra da bunları DSÎ'nin istimlak ettiği 

kuruluşlara geri sattığını; dere yataklarının taşkın alanlarının mutlaka korunmasının şart 

olduğunu; çoğu kere dere yataklanmn işgal edildiğini ve bu dere yataklarının etrafına, atık su 

antma tesisine gidecek kolektörlerin inşasına dahi müsaade edecek alan bulunmadığını; çevre 

düzeni planlarının hazırlanması, orayla ilgili birtakım ıslah planlan yapılacaksa, bunların 

yapılması, gerektiğini; arkasından, bu bölgeyle ilgili önce müşterek antma tesislerinin 

kurulması gerektiğini; herkesin antma tesisi kurması halinde zorlandığım; yani işletilmesinin 

zor olduğunu; bazı sanayi kuruluşlannın evsel atık su seviyesine indirmek için, ön antma 

yapmaları gerektiğini; ön antma yaptıktan sonra, merkezî antma tesisinin de tamamı tekrar 

antıldıktan sonra, evsel atık sularla beraber, denize uygun noktadan Körfeze deşarj 

edilmesinin uygun çözüm olarak şahsen teklif ettiğini; 

Atık sulann toplanmasının 2560 sayılı İSKİ Kanununa göre tamamen Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması gerektiğini; yağmur 

sularının ise, Büyükşehir belediyesinin kendisi tarafından yapılması gerektiğini; Su 

kanalizasyon idarelerinin yetkisi olmadığını; ancak Büyükşehir'in su kanalizasyon idaresini 

yetkilendirebileceğini; derelerde ise, son çıkan kanundan önce, tamamen DSÎ'nin yetkili 

olduğunu; ama yeni kanunla Büyükşehir ile anlaşarak yapılabileceğini; sadece derenin ıslahı, 
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taşkından korunması, düzenlenmesinin Devlet Su İşlerine ait olduğunu; Büyükşehirlerde ise, 
son çıkan Büyükşehir Belediyeleri Kanunuyla büyük şehirlerde dereleri ıslah etmeye imkân 
tanındığını; bunu Büyükşehir yapsın, bunu DSİ yapsın diye anlaşarak bir çözüm bulduklarını; 

Büyükşehir Belediyesi hudutlarında olduğu için, Büyükşehir Blediyesini o havzadaki 
atık su havzasını dikkate alarak, o havzadaki bütün atık sulan bir yerde toplayıp, arıtıp, denize 
deşarj etmesi gerektiğini; çöpten gelen sızıntı sularının gelmesini önlenmesi gerektiğini çünkü 
sızıntı sularının yükünün çok fazla olduğunu; yani bir evsel çöpün sızmtı suyunun evsel atık 
sulara göre neredeyse 10 000 misli daha kirletici özelliğe sahip olduğunu; derenin de 
tanziminin gerektiğini, dere tanziminin de Büyükşehir' le birlikte kendilerinin ele alabileceğini 
ve yapılacak şeyleri belirleyip bu dereyi kurtarabileceklerini; nasıl olsa Yuvacık Barajından 
gelen su bulunduğunu Büyükşehir Belediyesi'nin Su Kanalizasyon İdaresi'nin sanayi 
kuruluşlarına o suyu vererek kuyuları iptal edebileceğini; eğer iptal edilecekse kendilerinin de 
bu konuda destek de bulunacağını; 

İfade etmiştir. 

RAMAZAN YILDIRIM (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi 
Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü) özetle; 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa istinaden iki tane yönetmeliklerinin olduğunu; 
bir tanesinin Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, diğerinin ise Organize 
Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği olduğunu; yani organize sanayi bölgeleri yerlerini 
seçerken aynca bir yönetmelik çalışması yapılarak Türkiye'de belki hiçbir resmî kurumun 
yapmadığı hassasiyetle, titizlikle, yatırım yeri olarak belirlenen organize sanayi bölgelerine 
ortalama 22 kurum ya da kuruluş temsilcilerinin kendi yetki ve görev sorumlulukları 
içerisinde, kendi kurumlan adına görüş vermek üzere bu komisyonlara dahil edilerek organize 
sanayi bölgelerinin mahallinden yer seçimi çalışmalanna katılarak, eğer ihtiyaç duyulur ise, 
bu 22 kuruluşa ilave olarak da, diğer resmî kurum ya da kuruluşlarda da bu komisyonlara üye 
davet edilebildiğini; toplantı neticesinde, yönetmelik gereği, hepsinin uygun görüşü ve 
oybirliği şartı olduğunu; herhangi bir komisyon üyesi bu yeri olumsuz olarak mütalaa ettiği 
zaman, değerlendirdiği zaman, Organize Sanayi Bölgesi yerini olumsuz olarak 
sonlandırdıklanm; Organize Sanayi Bölgesi olarak seçmediklerini; 
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Maalesef Dilovası'nın daha önce yapılaştığını; ilk sanayi yapılaşmalannm 1968 

yılında yavaş yavaş oluşmaya başladığını görülebileceğini; dolayısıyla kanunla birlikte geçici 

maddedeki hakkı da kullanarak ve 1997 yılında, Organize Sanayi Bölgesi olarak da ilk defa 

Bakanlıklarına müracaatları olması nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi o günkü durumuyla, 

yer seçimine üye tüm kuruluş temsilcilerine dosyalar hazırlandığını; yerinde yapılan etüt 

neticesinden yer seçimi komisyon üyelerine gönderildiğini; Komisyona katılanların 

birçoğunun Yer Seçimi Komisyon Tutanağına bakıldığı zaman görüşlerinin olumlu olarak 

verdiklerini görülebileceğini; bilahare görüş verecekler olduğu gibi katılmayan komisyon 

üyelerinin de olduğunu; tüm kurum görüşleri tamamlandıktan sonra organize sanayi bölgeleri 

yer seçiminin tamamlandığını; Dilovası'nda da benzer durumların aynı yöntemlerin izlenerek, 

yer seçimi yönetmeliğine uygun bir şekilde organize sanayi bölgeleri smırlanmn 

belirlendiğini; ilk etapta 1 200 hektarlık bir alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak 

seçilmesinin teklif edildiğini; fakat, yer seçimi komisyonuna katılan kurum görüşlerinin 

neticesinde, bazı alanlar için olumsuz görüşlerin belirtilmesi neticesinde, 430 hektarlık bir 

alanın ilk etapta Organize Sanayi Bölgesi alam olarak belirlendiğini; tüzel kişilik tarafından 

Valilik kanalıyla gelen daha sonraki talepler üzerine, bugünkü tarih itibariyle, 920 hektarlık 

bir alan üzerine Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş bulunduğunu; 

Şu an üzerinde yapılaşmış bir alan Organize Sanayi Bölgesi olarak geldiği zaman 

değerlendirmeye almadıklarını; buradaki çalışmalar daha eski bir tarihte başladığını; 920 

hektar olarak seçilen alanın yapılaşmalannm yüzde 75-80 civannda daha önce yapılaştığı için 

ve daha önce de ilgili idarelerce birtakım planlama kararlan da var olduğu için orayı 5 etaba 

bölerek, oranın imar planlannı çözmeye çalıştıklarını; bugün itibariyle ilk 3 etabının büyük 

ölçüde imar planlarının kesinleşmiş durumda olduğunu; 1 ve 2'nin kesin, 3 üncü kısımında 10 

hektarlık bir ilave alanın çevre düzeni plamnda işlenmesiyle ilgili Çevre ve Orman 

Bakanlığından bir talepleri olduğunu; onu beklediklerini; olumlu şekilde geldiği zaman 3 

etabın imar planlannın kesinleştirileceğini; geri kalan 4 ve 5'te de, 1, 2, 3'e nazaran 

yapılaşması biraz daha az olan bölgeler olduğunu; özellikle 4 ve 5'in bakir olduğunu 

söylenilen alanlann birçoğunun mülkiyetinin zaten sanayicilerde olduğunu; buranın yer 

seçiminin 1997 yılında yapıldığını; 1997 yılında burasının yer seçimi yapılırken bir kısmının 

Dilovası Belediyesinin, bir kısmının Tavşancıl Belediyesinin ve bir kısmının da belediye 

sınırları dışında valiliğin yetkisinde olduğunu; o zaman Büyükşehir belediyesinin yetki 

alanında kalmadığını; gerekli görüşler tamamlandığı için bir daha artık Büyükşehir'e bu 

aşamadan soma zaten sormalarının mümkün olmadığını; 4562 sayılı Organize Sanayi 
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Bölgeleri Kanununa göre 920 hektarın artık bu kanuna göre sevk ve idare edildiğini, 

dolayısıyla, artık Büyükşehir'in burada bir tasarruf da bulunamayacağını; Büyükşehir 

Belediyesinin sınırlarının yeni değiştiğini, Büyükşehir'in bu Komisyondan, Sağlıktan, 

Çevreden alacağı bütün gerekçelerle birlikte, kendi sınırlarına giren Dilovası'nda uygulanacak 

olan konunun burada olmaması lazım geldiği şeklinde bu görüş veya Meclis kararı 

alabileceğini ve ondan sonra Büyükşehir Belediyesini mahkemeye vermesi gerektiğini; 

çünkü kazanılmış hakların olduğunu; 

Organize sanayi bölgeleri mevzuatında uygulama yönetmeliğinin 93. maddesinde 

organize sanayi bölgelerine kurulamayacak tesisleri belirttiklerini; yerin özelliğinden dolayı, 

evsel atık dışında atık olmayacak sektörlere yer verilebileceğini, o zaman onun kuruluş 

protokolüne kısıtlama getirdiklerini; 4 ve 5'e sektör kısıtlaması getirilebileceğini; plan 

hazırlarken ya da plan askı süreci içinde bu planla ilgili görüşünüz, itirazınız ya da 

değerlendirilmesini talep ettiğiniz bir husus var mıdır diye tüm kurumlara bilgi verildiğim; o 

aşamada ya da onun öncesinde, kurumlar kendilerine böyle bir taleple gelirse ve bunun teknik 

ve yasal altlığı gerçekten doğru olur da taraflannca kabul görürse, bunu planlara 

yansıtabileceklerini; şu an planı onaylamadıklarını; eğer gelirse onay sürecinde ya da 

değerlendirme sürecinde onları dikkate alacaklarını; 

İfade etmiştir. 

ERHAN BATUR (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürü) 

özetle; 

İş sağlığı ve güvenliği açısından olaya baktıklarını; kendilerini ilgilendiren yönü 

itibarıyla iki sektörün (metal ve metal ürünleri, ve kimya) yoğun olduğunu; 50 ve üzeri işçi 

çalıştıran işyeri sayısının 52, 50'den az işçi çalıştıran işyeri sayısının 115 olduğunu; çalışan 

işçi sayısının 13130 olduğunu; bunun içinde taşeron işçi sayısının olmadığını; dolayısıyla 

sayının biraz daha yüksek olduğunu; bölgede hane halkının yüzde 41 'inin sanayide çalıştığını; 

tarımın Türkiye ortalamasının çok çok altında olup neredeyse hiç olmadığını; hane halkı 

bireylerinin yüzde 78,5'inin işçi olduğunu; çalışan yoğunluklu bir bölge olup, memurun az 

olduğunu; sanayi sektöründe toplam çalışan sayısının imalatta fazla olduğunu; sanayi alanında 

kullanılan hammadde türüne bakıldığında, demir ve çeliğin, kimyasalların, özellikle de boya 
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sektörünün yoğun ve yaygın olduğunu; çalışanların büyük bir kısmının Dilovası'nda bir 
kısmının Gebze'de oturduğunu; 

Meslek hastalıklarının Türkiye genelinde çok düşük olduğunu; yani diğer 
sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda, Avrupa Birliği üyesi Ülkelerle ya da ABD'yle 
karşılaştırdığımızda, bizde neredeyse yok denilecek kadar az meslek hastalığı görüldüğünü; 
aslında teşhis edemediğimiz için böyle görüldüğünü; bölgedeki hastalıkların bir kısmının 
aslında silikoz denilen meslek hastalığı türü olduğunu; onun yanında, kurşunun ikinci sırada 
gürültü gibi diğer fizikî unsurların üçüncü sırda geldiğini; bölgedeki işyerlerinin büyük 
olmasının kendileri açısından olumlu bir etkisinin olduğunu; yani küçüldükçe, işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirlerin alınmasının güçleştiğini; büyüdükçe işyerlerinde 
tedbirlerin arttığını gördüklerini; 

Bölgede toplam iş kazası sayısının 4736 olduğunu; burada meslek hastalıkları 
sayışım göremediklerini; asıl konuyla doğrudan bağlantılı olan kısmının, sektöre ilişkin iş 
sağlığı ve güvenliği riskleri olduğunu; bu alandaki öncelikli sektörler dikkate alındığında, 
demir-çelik sanayinde kullanılan kanserojen maddelerin risk yarattığını; bunlarda kullanılan 
krom ve bileşiklerinin, benzenin nikel ve bileşiklerinin ve asbestin kanserojen madde olarak 
çalışanlar üzerinde etken olduğunu; akciğer kanserinin bölgede yaygın olarak görülen kanser 
türlerinden bir tanesi olduğunu; toluenin içinde sıkça bulunan, tek başına görülmeyen; ama, 
toluen denilen bir maddenin içerisinde sıkça bulunan bir kanserojen madde olduğunu ve mide 
kanserine ve lösemiye neden olduğunu; nikel ve bileşiklerinin, çelik ve özel çelik üretiminde 
kullanıldığını; organizmaya giriş yolunun solunum, sindirim sistemi ve deri olduğunu; neden 
olduğu kanser türünün sinüs, burun boşluğu, akciğer kanseri olduğunu; hatta burun 
kemiklerinde erimenin başlaması gibi bir kısım ön etkilere de rastlanıldığını; asbestin akciğer 
kanserine, mezotelyoma olarak bilinen, akciğer zarı kanserine neden olduğunu; aromatik 
aminlerlerin mesane kanserine neden olduğunu; benzenin mide ve lenf kanserine, lösemiye 
neden olduğunu; arsenik bileşiklerinin deri, karaciğer, solunum yollan kanserleri 
yapabildiğini; kadmiyum ve bileşiklerinin prostat kanserine neden olan ve genellikle boya 
sektöründe, kimya sektöründe, özellikle çözünebilir kadmiyum bileşikleri fotoğrafta, camda, 
lastikte, seramik boyada, cevherde, sentetik madde endüstrisinde kullanıldığını; plastik 
sanayinde, boru, muşamba, sentetik her türlü örtü yapımında kuUamlan Vinil klorürün 
karaciğer ve damar -anjiyosarkom- kanserine denilen, aslmda damarda meydana gelen bir tür 
tümöre neden olduğunu; 
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İşyerlerinde özellikle ölçüm yapabilmek amacıyla, bir kısım cihazların temin 
edildiğini; aynı cihazların iki tanesi hariç olmak Üzere, Kocaeli'ne de bir laboratuarlarının 
kurulduğunu; 20 civarında elemanı Kocaeli'ne tahsis ettiklerini; yeni elemanların bu bölgede 
görevlendirilmesinin devam ettiğini; îş ortamında gaz ölçümü, toz ölçümü, hava akım hız 
ölçümü, termal konfor şartlarının ölçümü, yani sıcaklık, nem, hava akımı, gürültü vs., bütün 
bunları yapabilecek aletleri olduğunu; gürültü, titreşim, frekans analizi, aydınlatma ölçümü, 
kan-idrar analizi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, risk değerlendirmesi, iş sağlığı 
güvenliği seminerlerini düzenlediklerini; özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığının tebliğiyle 
kendilerinin kontrolüne verilen bir kısım kimyasal maddeler ile ilgili kontrol belgelerini 
düzenlediklerini; işyerlerinde mevcut mevzuat çerçevesinde denetim yaptıklarım; periyodik 
denetimlerinin olmadığını; denetim esnasında bir risk gözlemlenirse ölçüm yapıldığım; 

Bakanlığın bölgede yaptığı toplam teftiş sayısının 3 117 olduğunu; bütün işyerlerinin 
dosyası olduğunu; dosyasında hangi denetimleri gördüklerini, hangi yaptırımın uygulandığım, 
hangi sonuçlara ulaşıldığım, ne noksanlıklann tespit edildiğini de çıkarabileceklerini; 4857 
sayılı tş Kanununa bağlı olarak çıkarılmış olan tüzük ve yönetmeliklerde alınmayan her tedbir 
için bir ceza öngörüldüğünü; 80 Yeni Türk Lirası civarında bir müeyyide olduğunu; bunun 
giderilmediği her ay itibariyle çarpıldığını (örneğin 10 aydır yapmıyorsa 10 kere 80); 

İfade etmiştir. 

11.6 07 Haziran 2006 Tarihli Tutanak Özeti 

NECATİ CENGİZ (Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı) özetle; 

Türkiye'nin ağaçlandırmasında verdikleri gayreti Dilovası Beldesinin 
ağaçlandırmasında da vereceklerini; bu yıl ülke genelinde 350 milyon adet fidan üretip, 
bunu toprakla buluşturduklarını; Dilovası Beldesinin bildiği kadarıyla sanayinin yoğun 
olduğu bir yer olduğunu; dolayısıyla, orman alam ve ağaçlandırılacak çok büyük bir alan 
olmadığım düşündüğünü; Çevre Orman Bakanlığı Teşkilat Kanununa göre bozuk orman 
alanlarım; yani, orman sayılan alanlarda ve orman rejimine alınacak hazine arazilerinde 
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ağaçlandırma yaptıklarını; fidan üretimi yaptıklarını; Türkiye'nin fidan ihtiyacını, orman 

ağaçlarıyla ilgili büyük kısmını karşıladıklarını; 

1995 yılında yürürlüğe girmiş Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 

Kanununun bulunduğunu; bu kanunun teşkilatın yanında diğer kuruluşlara da görevler 

verdiğini; Karayolları Genel Müdürlüğüne karayolları kenarlarını ağaçlandırması işini 

verdiğini; Devlet Demiryollarına demiryolu güzergahlarını, belediyelere de belediye 

sınırlarını ve mücavir alanlarının ağaçlandırma görevini verdiğini; 

Kocaeli İlinde 146 566 hektar orman alanı bulunduğunu yani ilin yüzde 43'ünün 

orman olduğunu; Türkiye genelinin yüzde 26'sının orman olduğu düşünülürse, Kocaeli'nin 

orman yönünden zengin bir il olduğunu; Kocaeli İlinde 2005 yılı sonuna kadar teşkilatın 

yaptığı 27 540 hektar ağaçlandırma, 746 hektar bozuk orman alanının rehabilitasyonu, 280 

hektar erozyon kontrolü, 1 263 hektar özel ve tüzelkişiler tarafından yapılan ağaçlandırma 

olmak üzere toplam 29 842 hektar alanda çalışma yaptıklarını; Dilovası'nda da 756 hektar 

ağaçlandırma, 705 hektar rehabilitasyon, 362 hektar özel ağaçlandırma olmak üzere 1 823 

hektarda çalışma yaptıklarını; Dilovası Beldesi civarında 54 hektarlık bir ağaçlandırma 

yapabilecekleri bir alan görüldüğünü ama bu rakamın kesin olmadığını; 16 adet kişi -tüzel 

veya özel kişi- nin ağaçlandırma ve rehabilitasyon yapmak için kendilerine müracaat etmiş 

olduğunu; bunların alanının 460 hektar olduğunu; Orman Genel Müdürlüğüyle beraber bu 

izin işlemlerini yürüttüklerini; bozuk orman alanının iyileştirilmesi veyahut da sıfırdan 

ağaçlandırılması, her ikisi için de olabildiğini, sırf korumak için olmadığını; oradaki bozuk 

ormanı verimli hale getirmek şartıyla bu izinlerin verildiğini; 

Çok yoğun hava kirliliğinin olduğu yerde ağacın da yaşamasının mümkün 

olmadığını; tür seçiminde en azından bunu dikkate almaları gerektiğini; türleri 

araştırdıklarını; selvi, İğde, sapsız meşe, aylantus, dişbudak, kızılağaç gibi ağaçların SCVye 

en az duyarlı olan ağaçlar olduğunu; yani hava kirliliğinden en az etkilenen ağaç türlerinin 

bunlar olduğunu; bu ağaç türlerininin seçilmesi gerektiğim; hava kirliliğine karşı orta 

duyarlılıktaki ağaç türlerinin ıhlamur, fıstık çamı, çınar, karaçam, sarıçam olduğunu; sedir 

ve ladin gibi türlerin çok duyarlı türler olduğunu; 
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Genel müdürlük ve bakanlık olarak Dilovası'nda ağaçlandırmayla ilgili her türlü 

çalışmayı yapmaya hazır olduklarını; diğer kurumların yapacağı ağaçlandırmalarda da fidan 

konusunda kendilerine en uygun şartlarda destek olacaklarını; 

Özel ağaçlandırmanın mutlaka öncelikle bozuk orman alanlarında olabileceğini; yani, 

verimsiz alanları verimli hale getirmek amacıyla bu alanların 49 yıllığına kiraya verildiğini; 

49 yıl içerisinde her yıl kontrol edildiğini ve rapora bağlandığını; 

İfade etmiştir. 

ALİ ESAT KARAKAYA (Gazi Üniversitesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkam) 

özetle; 

Bu konuda kanser olaylarının arttığı şeklinde bir verinin söz konusu olduğunu ancak, 

bu tip tartışmaların hiçbirinin net sonuca ulaşamadığım; yaklaşımın bilimsel yolla 

yapılmadığını hatırlatmak istediğini; bir yaklaşım hatası olduğu için de hep tartışmaların 

havada kaldığını; 

Dilovası özelinde, kimyasal maddelerin çeşitli hastalıkların nedeni olabileceğini; 

alınan doza, maruz kalma süresine ve maruz kalınan maddenin toksisitesine bağlı olduğunu; 

bunun için de uluslararası regülasyonlann düzenlendiğini; Dilovası'ndaki olayın çok karışık 

bir kimyasal kompleks olduğunu ve içinde bir sürü kimyasal bulunduğunu; ne olduğunu iyi 

anlayabilmek için mutlaka ölçüm değerlerinin olması gerektiğini; limit değerlerin aşıldığı 

zaman insan sağlığının riske girdiğini; 

Bir halk sağlığı hocasının bir çalışması olduğunu; ölüm kayıtlarından, kanser 

olaylarının beklenenin çok üzerinde olduğu sonucuna vardığını; bunun yalnızca bir gözlem 

olduğunu; çünkü, bunun belli bir metodolojisi bulunduğunu ve o çalışmanın o metodoloji 

uygulanarak yapılmış bir çalışma olmadığını; bir gözlem olduğunu yani bilimsel olarak 

herhangi bir dergiye gönderildiği zaman bir epidemiyoloji ile ilgili, halk sağlığıyla ilgili bir 

dergiye gönderildiği zaman, bunun tartışmalı bir veri olarak kabul edileceğini; epidemiyolojik 

çalışmanın, o bölgede yaşayanlarla aym özellikleri olan, ama, temiz bir bölgede yaşayanları 

karşılaştırarak yapılan bir çalışma olduğunu; eğer bir kimyasal maddenin toksite mekanizması 
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biliniyorsa biyo-göstergeler yardımıyla, daha klinik tablolar ortaya çıkmadan önce bunları 

tespit etmenin mümkün olduğunu; 

Böyle bir çalışma yapılsaydı dünyanın her dergisinde, bilisel veri olarak kabul 

edilebileceğini; hedef kanserse DNA hasarının araştırılması gerektiğini, Türkiye'de en az 10 

tane dünya standardında bu işi yapan laboratuar bulunduğunu; sorunun bölgeye ait yeterli veri 

olmaması olduğunu; neyle kirlenmiştir, ne düzeyde kirlenmiştir; bunların sistematik 

olmadığım; ikinci olarak bu tarzda yapılan moleküler epidemiyolojik çalışmaların olmadığım; 

olaya da risk analizi, risk değerlendirme mantığıyla yaklaşılmadığını; 

Risk değerlendirmenin; risk analizinin bir kompenenti olduğunu yani olayda kırılgan 

noktalar nedir, bunların öne çıkarılması, önceliklerin tespit edilmesi demek olduğunu; 

Türkiye'de üniversitelerde, kamu kuruluşlarında gerekli analiz imkânlarının olduğunu ama bu 

konuya odaklanmamış durumda olduklarını; araştırmaların bu konularda yapılmadığını; 

Burada bu tür bir çalışma yapılması için; TÜBİTAK'ın Dilovasf ndaki sorunun nasıl 

inceleneceğine ait bir güdümlü proje, hedefli proje; yani, şunlar şunlar incelenecek diye bir 

projeyi araştırıcıların ilgisine sunması gerektiğini, teşvik edici unsurlarla ve daha sonra belirli 

kıstasları da dikkate alarak (bu kişilerin araştırma kapasiteleri, daha önceki geçmişleri) bu 

araştırmaların verilmesi gerektiğini; ancak bu sonuçtan sonra orada insanların karşı karşıya 

kaldığı kirliliğin sağlık kaybı riski konusunda net bir şey söylenebileceğini; bunun dışındaki 

daha önceki öngörülerin spekülasyon tarafı daha ağırlıklı birtakım tahminler olduğunu; 

Toksisite testleriyle belirlenmiş uluslararası limitlerin suda, havada aşılmaması 

gerektiğini; aşıldığı zaman, aşıldığı ölçüde riskin başladığını; ve aşıldığı ölçüde de riskin 

arttığım; bundan sonrasınm bir tahmine dayandığını; bu tahminin de toksolojik risk 

değerlendirmesiyle yapılabileceğini; risk değerlendirmesine bağlı olarak çıkan verilerin de 

risk yönetimi olduğunu; politikaların, stratejilerin geliştirilmesi olduğunu; bir de risk iletişimi 

denilen bir yönü olduğunu; yani konuya dahil olan insanlarla konunun paylaşılmasını 

içerdiğini; kanserojen maddelere maruz kalan kitlenin taraması yapıldığında bunun daha fazla 

bir risk altında olup olmadıklarını göstereceğini; hiçbir zaman kesinlikle kanser olacaklarına 

ait bir veri özelliğini taşımayacağım; bunun kimyasal maddeye maruz kalan grubu bu 

maddeye maruz kalmayan bir grupla karşılaştırarak, DNA hasarını ölçerek, 6-7 tane oturmuş 

teknik ile yapılabileceğini; bu tekniklerin oturduktan sonra maliyetinin yüksek olmadığını; 
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İki türlü izleme yapılabileceğini; birincisinin çevre örneklerinin ölçülmesi yani suda, 

toprakta, gıdalarda belli maddelerin ölçülmesi olduğunu; ikincisinin biyo-izleme adını 

aldığını; biyo-izlemenin de doğrudan doğruya kanda veya idrarda yapılan bir izleme yöntemi 

olduğunu; 

Biyo-izlemenin çok daha akıllıca bir şey olduğunu; çünkü, en sonunda insanın bir 

bileşke olduğunu yani, besin zincirinin en sonunda olup oradaki tüm kirliliklerden 

etkilendiğini; bir analiz önceliği çıkarılması gerektiğini; bir kere kan alındığı zaman dört beş 

metalin analizinin kolaylıkla yapılabileceğini; bir örnekleme yöntemiyle o civarda 

yaşayanların kanlarındaki toksik metal düzeylerinin birinci öncelikte çıkarılabileceğini; 

DNA'yı etkileyen kirleticiler için genotoksi testlerinin yapılabileceğini; bu tarzda bir 

çalışmayla o bölgedeki insanların maruz kaldığı riskin boyutunun hesaplanabileceğini; elde 

edinilen verilere göre en önemli kirletici orada nedir onun ortaya çıkacağını; örneğin en fazla 

kurşun varsa kurşun hangi kaynaktan geliyor, geriye doğru giderek o kaynağın emisyonuna 

engel olunmaya çalışılabileceğini; 

Bütün yanma ürünlerinde benzoplen denen bir madde çıktığını; Benzoplenin de 

hidroksiplen diye bir metoboliti olduğunu; bunun normalde olmayan bir madde olduğunu ve 

yanma sırasında ortaya çıktığını ve oksijenle birleşip benzoplen'i oluşturduğunu; bir de 

hidroksiplen diye bir metoboliti olduğunu; kanda hidroksiplen ölçülebileceğini ve buna biyo-

gösterge dendiğini; bu tür bir çalışma yapılmadan söylenen her şeyin spekülasyon olduğunu; 

İfade etmiştir. 

12. KOMİSYONUN BÖLGEDE YAPTIĞI YERİNDE İNCELEME 
ÇALIŞMALARI 

12.1 26-28 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları 

Komisyon Başkanı Kocaeli milletvekili Eyüp Ayar, Kocaeli milletvekili Salih Gün, 

Sakarya milletvekili Recep Yıldırım, Ordu milletvekili îdris Sami Tandoğdu, Afyonkarahisar 

milletvekili Mahmut Koçak, Bolu milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum milletvekili 

Mustafa Nuri Akbulut, Karabük milletvekili Hasan Bilir, Kilis milletvekili Veli Kaya, Kocaeli 

milletvekili İzzet Çetin ve Kocaeli milletvekili Nevzat Doğan'dan oluşan Komisyonumuz 
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aldığı karar gereğince 26-28 Nisan 2006 tarihleri arasında, Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası 

Bölgesinde incelemelerde bulunmuştur. 

Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan Heyet 26 Nisan 2006 tarihinde, Kocaeli 

Valiliğince düzenlenen brifing ile programına başlamıştır. Brifingde, başta Kocaeli Valisi 

Erdal Ata olmak üzere, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri Komisyona bilgi vermişlerdir. 

Heyet 27 Nisan 2006 tarihinde Dilovası Beldesi'ne geçmiş ve Çolakoğlu Metalürji, 

Polisan Kimya Sanayi, Unilever Sanayi ve Ticaret, Diler Demir Çelik Endüstrisi ve Pak 

Tavuk Gıda Sanayi'nde incelemelerde bulunmuştur. Sanayi kuruluşlarında yapılan 

incelemeler sonrasında Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin ağaçlandırma sahası ve bir 

sanayi kuruluşuna ait hurda depolama alanı gözlemlenmiştir. Daha sonra Dilovası 

Belediyesine hareket eden Heyet, güzergah üzerinde Dilovası merkezinden geçen Dil Deresi 

üzerinde kurulmuş tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve DOSB'nin genişleme planı çerçevesindeki 

yeşil alanları gözlemlemiştir. 

Dilovası Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, Dilovası ve Tavşancıl Beldelerine 

bağlı mahalle muhtarları, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütü 

temsilcileri katılmıştır. Toplantıdan sonra, DOSB sınırları içinde bulunan Fatih ve Yeni Yıldız 

Mahalleleri ziyaret edilerek yerinde incelemeler yapılmıştır. 

Komisyon, 28 Nisan 2006 tarihinde Kocaeli Valiliği'nde yapılan değerlendirme 

toplantısı ve basın açıklamasının ardından, Gebze OSB'ye hareket etmiş ve Gebze OSB'de ve 

Gebze Plastikçiler OSB'de incelemelerde bulunmuştur. Bu çerçevede Gebze Plastikçiler 

OSB'ye ait evsel atık su arıtma tesisi gezilmiştir. 

12.2 25-26 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları 

Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Sakarya Milletvekili Recep 

Yıldırım ve Ordu Milletvekili îdris Sami Tandoğdu ve uzmanlardan oluşan Heyet 25-26 

Mayıs 2006 tarihinde Kocaeli'nin Dilovası Beldesinden geçen Dil Deresinde incelemelerde 

bulunmuştur. Ayrıca Gebze Çöplüğü vahşi depolama alanında da incelemelerde 

bulunulmuştur. 
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İnceleme çerçevesinde Dil Deresindeki kirliliğin ölçüm ve tespiti için Çevre ve Orman 

Bakanlığından Mobil Aracı Komisyonumuza tahsis edilmiştir. Heyet refakatinde yapılan 

çalışmalarda Dil Deresinden ve bazı atıksu arıtma tesislerinin deşarjlarından olmak üzere 

değişik noktalardan numuneler alınmıştır. Numunelerde 41 parametrenin analizi Çevre 

Referans Laboratuarı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dil Deresi üzerinde alınan numune noktaları: Dil Deresi, Çolakoğlu Fabrikası önü, Dil 

Deresi /Vitsan Gözetim Lab. Hizmetleri önü), Dil Deresi, Tavşancıl Mevkii Dilovası, Diler 

Deposu Köprüsü, Kocagöl Mevkii (Ballıkaya ve Değirmen Derelerinin birleştiği nokta), 

Ballıkaya Deresi, Değirmen Deresi, Dil Deresi - Gebze çöplüğü öncesi, Dil Deresi - Gebze 

çöplüğü sonrası'dır. 

Komisyon ayrıca Çolakoğlu evsel atıksu arıtma tesisinden, Çolakoğlu soğutma 

suyundan, Pak Piliç atıksu arıtma tesisinden, Solventaş Depolamadan, Atabay Kimya'nın 

arıtılmış suyunun depolandığı keson kuyudan anlık numuneler almıştır. 

Alınan numunelerde yapılan analizler Komisyon uzmanları tarafından 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme Raporun 3.1 bölümünde verilmiştir. 

12.3 31 Mayıs- 2 Haziran 2006 Tarihli Yerinde İnceleme Çalışmaları 

Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Kocaeli Milletvekili Salih Gün, 

Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Ankara 

Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Kocaeli 

Milletvekili İzzet Çetin ve Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'dan oluşan Komisyonumuz, 

aldığı karar gereğince 31 Mayıs- 2 Haziran 2006 tarihleri arasında, Kocaeli'nin Gebze ve 

Dilovası Bölgesinde incelemelerde bulunmuştur. Komisyon üyeleri ve uzmanlanndan oluşan 

Heyet 1 Haziran 2006 tarihinde Dilovası Beldesinde incelemelerine başlamıştır. 

Komisyon, öncelikle Dilovası çöp depolama alanını ve yapılması planlanan yeni çöp 

deponi alanını gezmiştir. Daha sonra Dilovası Belediyesinde bir değerlendirme toplantısı 

yapan Heyet, ardından sanayi tesislerinde incelemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda, Diler 

Demir Çelik Fabrikası, BASF Chemical Company, ASSAN Alüminyum, Merbolin Boya 

Sanayi, Atabay Tarım ve Veteriner ilaçlan Fabrikası, Alişan Den Hartogh Kimyasal Temizlik 
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Tesisi ve Ayhanlar Kömür Tesisleri gezilmiştir. Ayrıca Dil Deresinde incelemelerde 

bulunulmuş ve bir sanayi kuruluşuna ait ağaçlandırma sahası gezilmiştir. 

Bölgedeki incelemelerini tamamlayan Heyet, 2 Haziran 2006 tarihinde Kocaeli 

Valiliği organizasyonunda bir değerlendirme toplantısı yapmıştır. Toplantıya Kocaeli Valiliği 

ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 

Kurulu üyeleri katılmıştır. Basın açıklamasının ardından, Belde ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmış ve alınabilecek önlemler ile alternatif çözüm önerileri üzerinde 

durulmuştur. Toplantı, Komisyon üyelerinin konuya ilişkin öneri ve temennileri ile son 

bulmuştur. 

13. TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

SORUN 1. 

Çevre ve insan sağlığı ile ilgili birincil ilke olan koruyucu önlemler alınması hususunun bu 

bölgedeki uygulamalarda göz ardı edildiği açıkça görülmektedir. 

ÇÖZÜM 1. 

Bölgede çevreden kaynaklanan kirliliklerin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerin 

giderilmesi veya kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesi için yasal mevzuatta belirtilen 

hususlara ilgili kurum ve kuruluşlarca uyulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

ilgili kurumların bölgede yapmakta oldukları uygulamalarda görülen aksaklıklar da dikkate 

alınarak mevzuattaki eksiklerini gidermeleri gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

Kısa Vade: 1 yıl 
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SORUN 2. 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca Dilovasındaki 

defin kayıtlarına dayalı olarak yapılan araştırmada; bölgede kanser hastalığından ölümlerin 

ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ortaya konulmuştur. Ancak hastalığın nedenleri 

konusunda sağlıklı bir bilgi yoktur. Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının 

artıp artmadığı konusunda da kayıtlara dayalı bilgiye ulaşılamamıştır. 

ÇÖZÜM 2. 

Dilovasındaki çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine yapmakta olduğu olumsuz etkiler 

ortadan kaldırılmalı veya kabul edilebilir sınırlara çekilmelidir. Gelecekte bu tür belirsizlikleri 

yaşamamak için Dilovasındaki sağlık kayıtlarının düzenli ve kapsamlı tutulması, bölgedeki 

sağlık kuruluşlarının niteliklerin arttınlması ve sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

a) TUBİTAK-MAM tarafından yürütülen Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava 

Kalitesinin ve Başlıca Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi projesi ve ilgili diğer 

proje çalışma sonuçlan dikkate alınarak Dilovası Beldesi çevre kirliliği kaynaklı 

sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan edilmelidir. 

b) Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde çalışan ve Dilovası Beldesinde ikamet eden 

kişilerde bilimsel bir metot kullanılarak biyoizleme yapılmalıdır. Toksik madde 

maruziyetinin etkisinin belirlenmesi ile ilgili olarak, belde halkında çeşitli metallerin 

ve organik maddelerinin biyoizlenmesinin yapılması gerekmektedir. 

• Biyoizleme, insan biyolojik sıvılannda, imkan bulunduğunda dokulannda, 

çevre kirleticilerin miktarlannın tespit edilerek incelenen topluluğun bu 

kimyasallara ne ölçüde maruz kaldığının anlaşılması ve karşılaştıkları 

sağlık riskinin boyutunun belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Dilovası 

bölgesinde çok sayıda muhtemel kirletici kaynağı mevcuttur ve yüzlerce 

kimyasalın emisyonu söz konusudur. Çok sayıda kimyasal için biyoizleme 

çalışması mümkün değildir. Biyoizleme çalışmalan için uygun olan, 

toksisite bakımından da öncelikli ve çevrede kirletici olarak yaygın olarak 
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bulunan, Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Arsenik, Krom indikatör olarak 

kullanılarak bir biyoizleme çalışması yapılmasıdır. Bu amaçla bölgede 

yasanlardan alınan kan örneklerinde söz konusu metallerin düzeyleri tespit 

edilerek bölge dışında yasanlardan elde edilen sonuçlar ve mevcut referans 

değerler ile kıyaslanabilir. 

• Organik kirleticilere maruziyetin boyutunun belirlenebilmesi için de 

indikatör olarak idrarda 1-hidroksipiren düzeyinin belirlenmesi çalışması 

yapılabilir. Benzopiren, motor gücü veya enerji elde edilmesi de dahil tüm 

yanmalarda oluşan bir çevre kirleticidir. 1-Hidroksipiren ise benzopiren in 

metabolitidir ve yanma sonucunda oluşan polisiklik hidrokarbonlara 

maruziyetin belirlenmesinde indikatör olarak kullanılmaktadır. Bölgeyi 

temsil edecek sayıda insanda yapılacak bu biyoizleme çalışmaları 

sonucunda çevre kirliğinin bölgede yaşayan insanlara ne ölçüde yansıdığı 

ve oluşturduğu sağlık riskinin boyutu belirlenebilir. Bu da alınacak 

önlemlerde önceliklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

c) TÜBÎTAK-MAM ve üniversiteler tarafından yapılan çahşmalann, biyo-izleme ve 

gerekli diğer çahşmalann neticesine göre; bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak 

ilan edilmesi hususu değerlendirilmelidir. 

d) Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli İlinde 

ivedilikle başlanılmalıdır. 

e) Ön teşhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli 

Valiliği ve bölgedeki üniversitelerin Tıp Fakülteleri 

Vade: Orta vadede ve sürekli 

Orta Vade: 3 yıl 
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SORUN 3. 

Bölgedeki kanser vakalanndaki artışın başta yoğun hava kirliliği olmak üzere diğer çevre 

sorunlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Dilovası'ndaki fabrikaların bazılarının 

üretim veya girdilerinde kanserojen maddeler kullanılmakta olduğu bilinmektedir. 

Bölgede 15 000 civarında işçi çalışmakta olup, bu işçilerin bir kısmı yine bölgede ikamet 

etmektedir. Kapalı işyeri ortamında çalışanlar için, işyerindeki hava kirliğinin oluşturabileceği 

olumsuz etkiler; gerek konsantrasyon artışı gerekse maruz kalma süresi açısından daha da 

fazla olmaktadır. Bölgedeki hava kirliliği dikkate alındığında, Dilovasında bulunan 

işyerlerinde, işyeri hekimi bulundurulması, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, 

değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması; işçi sağlığı ve iş 

güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bölgede yapılan incelemelerde; işçi 

sağlığına yönelik işyeri denetimlerinin Dilovasının özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve 

planlı yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve işyeri havası 

ölçümlerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. 

ÇÖZÜM 3. 

a) İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden 

kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için öncelik 

sırasıyla aşağıdaki tedbirleri uygulayarak riskleri azaltmakla yükümlüdür. 

• İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal 

madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve 

mühendislik kontrol sistemleri seçilmeli ve uygun malzeme ve ekipman 

kullanılmalıdır. 

• Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli 

havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanmalıdır. 

• Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak 

korunması için alman önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle 

birlikte kişisel koruma yöntemleri uygulanmalıdır. 
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• Riskin özelliğine göre sağlık gözetimi yapılmalıdır. 

• İşveren tehlikeli kimyasal maddelerden koruma ve önlemenin yeterince 

sağlandığını uygun bir yöntemle ortaya koyamadığı hallerde işçilerin sağlığı 

için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak işyeri ortamında 

ölçümünü sağlamalıdır. 

• Mesleki maruziyet sınırının aşıldığı her durumda işveren durumun derhal 

giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri almalıdır. 

• İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve 

kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması 

önlenmelidir. İşyerinde yangın ve patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu 

kaynakların bulunması önlenmelidir. Parlayıcı maddelerden kaynaklanan 

yangın ve patlama halinde, kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının 

zararlı fiziksel etkilerinden işçilerin zarar görmesini önlemek için gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

• İş ekipmanı ve işçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, 

imali ve temini sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun 

olmalıdır. (27/10/2002 tarih ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe giren muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu 

sistemler ile ilgili Yönetmelik) 

• Kanserojen ve mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek 

veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılmalı ve gerekli 

mühendislik kontrol önlemleri alınmalıdır. 

• Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel 

havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, 

halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. 

• Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya 

mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için 

uygun ölçüm sistemleri bulunmalıdır. 

• Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılmalıdır. 

• Alınan diğer önlemlerle toplu korumamn sağlanamadığı ve / veya maruziyetin 

önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılmalıdır. 
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b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunlan içeren maddelerin 

işyerinde üretilen ve kullanılan miktan, 

• Maruz kalan işçi sayısı, 

• Alınan koruyucu önlemler 

• Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü 

• Maruziyet şekli ve düzeyi 

• îkame yapılıp yapılamadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

bildirilmelidir. 

c) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık denetimi sonuçlan dikkate 

alınmalıdır. 

Bu nedenle belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden olduğu 

bilinen, tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, kirlilik 

potansiyeli yüksek 34 işyerinde işçilerde sağlık gözetimi yapılması yararlı olacaktır. 

İşçilerin sağlık gözetimi özellikle çalışma şartlarından etkilenme olasılığının 

bulunduğu bölümlerde ve işlerde, riskin kabul edilemez düzeyde olduğu durumlarda 

düzenli olarak yapılmalıdır. 

Kanserojen maddelerle yapılan çalışmalarda işçilere uygulanacak olan sağlık gözetimi 

maruziyet başlamadan önce yapılmalı daha sonra düzenli aralıklarla sürdürülmelidir. 

Sağlık gözetimi belgeleri işçilerin kişisel dosyalarında 40 yıl süre ile saklanmalıdır. 

d) 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268. maddesi ve İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlanna İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne 

uygun gayri sıhhi müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyerlerinin 

açılmaması, çalıştırılmaması ve bu belgeleri olmayan işyerlerinin kapatılması 

gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 

Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 
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SORUN 4. 

Hava, su ve toprak gibi alıcı ortamların, bırakılan kirleticilere karşı bir özümleme kapasitesi 

bulunmaktadır. Bu kapasite aşıldığında, alıcı ortamlar yararlı kullanım amaçlarını 

kaybetmekte ve kirleticilerin olumsuz etkileri büyük boyutlara ulaşmaktadır. Dilovası uygun 

olmayan topoğrafik yapısı ve meteorolojik şartlarının yanı sıra, yoğun trafik yükünden, sanayi 

tesisleri ve yerleşim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ile kirleticilere karşı çok 

hassas bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

ÇÖZÜM 4. 

a) Dilovasında, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki 

kapasiteyi arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu 

ölçüde sınırlandırılmalıdır. Bu doğrultuda bölgede kirlilik yükünü artıracak "Kirlilik 

Vasfı Yüksek Tesisler"in kurulmasının önlenebilmesi amacıyla; Çevre ve Orman 

Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurumlarca sınırlama getirilmesi gereken 

sektörlerin belirlenerek, Dilovası OSB imar planında plan notu ile sektör sınırlaması 

getirilmesi ve uygulamanın OSB Yönetimince bu doğrultuda yapılmasının hüküm 

altına alınması, Dilovası OSB dışındaki planlama ile ilgili olarak da Kocaeli 

Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 

birlikte çalışması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, OSB 

Yönetimi Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

b) Dilovasındaki kirlilik profilinin çıkarılarak ilgili kurumlarca kirliliğin kontrol altına 

alınmasından sonra belirlenecek olan mevcut kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerin 

kapasite artımına gitmesine; Dilovası OSB'de, OSB Yönetimince, Dilovası OSB 

dışında ise Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesince izin verilmemesi gerekmektedir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi, Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili 
Belediye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

c) Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan emisyonlann 
ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince 
kurulması veya kurdurulması ve işletilmesi gerekmektedir. OSB Yönetimi otomatik 
ölçme ve izleme sistemlerinin kullanılması konusunda bölgeye yakın olan TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezinden ve/veya üniversitelerden yararlanabilir. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi 

Vade: Orta vadede 

d) Çevre ve Orman Bakanlığınca; 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan Hava Kalitesi 
İzleme İstasyonlarından bir tanesinin de Dilovasında kurularak ortam hava kalitesinin 
ölçülmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı 

Vade: Orta vadede 

e) Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun ölçüm sonuçlan ile mevzuat gereği sürekli 
emisyon ölçüm cihazı bulundurması gereken tesislerin ölçüm sonuçlan on-line olarak 
Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde kurulacak izleme merkezine 
iletilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği 

Vade: Orta vadede 
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SORUN 5. 

Dil Deresi; başta Dilovası'ndaki ve Gebze İlçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri olmak 

üzere, bölgedeki yerleşim alanlarından, vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp alamndan 

ve maden ocaklarından (taş ocakları da) kaynaklanmakta olan atık sular ile kirletilmektedir. 

Körfezin yüzde 40'mdan fazlasının bu dere tarafından kirletildiği Komisyona bilgi veren 

birçok Kurum/Kuruluş tarafından ifade edilmiştir. Raporun bölüm 3.1'deki analiz sonuçlan 

değerlendirildiğinde; söz konusu derenin çöplük öncesinde IV. sınıf su kalitesinde olduğu ve 

çözünmüş oksijen miktarının en düşük ölçüldüğü numune noktası olduğu görülebilir. 

Çözünmüş oksijen değeri 1.4 mg/1 ölçülmüş olup canlı yaşamın devam etmesi için gerekli 

olan 4 mg/l'nin çok altındadır. Ağır metal açısından incelendiğinde ise durum değişmemekte, 

çöplük öncesindeki suyun kalitesi sımr değerleri kat kat aşmakta ve IV. sımf su özelliğini 

korumaktadır. Tablo 11 incelendiğinde çöplük öncesinde neredeyse tüm ağır metaller 

açısından IV. sınıf su karakterinde olan dere bazı metallerde sınır değerleri çok çok 

aşmaktadır. Örneğin alüminyum (yaklaşık 11 kat), krom (yaklaşık 3 kat), nikel (yaklaşık 8 

kat), demir (yaklaşık 2,5 kat), mangan (yaklaşık 2 kat) ve kurşun (yaklaşık 8 kat). Çöplük 

sonrasında (Tablo 12) da durum değişmemekte ve neredeyse tüm ağır metaller açısından IV. 

sınıf su karakterinde olan dere bazı metallerde sınır değerleri yine çok çok aşmaktadır, 

örneğin alüminyum (yaklaşık 36 kat), krom (yaklaşık 9 kat), nikel (yaklaşık 34 kat), demir 

(yaklaşık 12 kat), mangan (yaklaşık 4 kat) ve kurşun (yaklaşık 10 kat). Gebze çöplüğü 

öncesinde Değirmen Deresinin ağır metal açısından bu derecede kirli olması Gebze OSB, 

Mutlukent ve Plastikçiler OSB'den oluşan atıklar nedeniyle olduğu açıktır. 

ÇÖZÜM 5. 

a) Dil Deresindeki su kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların, Dil Deresi havzası 

boyutunda ele alınması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi çerçevesinde Çevre ve 

Orman Bakanlığının koordinasyonunda Dilovası OSB Yönetimi ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu 

Arıtma Tesisinin fizibilitesi yaptırılmıştır. Söz konusu proje kapsamında; Dilovası 

OSB'den kaynaklanmakta olan evsel ve endüstriyel atıksularla yerleşim yerlerinin bir 

kısmım kapsayan evsel nitelikli atıksulannın arıtılması planlanmaktadır. OSB 
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Yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 
ivedilikle (2007 yılı sonu) yaptırılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
OSB Yönetimi, işletmeler 

Vade: Kısa vadede 

b) Dil Deresi Havzası içindeki yerleşim yerlerinin tamamının atıksulan, Dilovası OSB 
Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine alınamamaktadır. Bu itibarla; 

• Dil Deresi Havzası içinde yer almakta olan diğer yerleşim alanlarından ve 
Dilovası OSB dışında kalan münferit sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve 
endüstriyel nitelikli atıksuların, 

• Gebze İlçesinin bir bölümüne ait yerleşim alanları ile sanayi tesislerinden 
kaynaklanarak Dil Deresine karışmakta olan evsel ve endüstriyel nitelikli 
atıksuların, 

• Vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp alanından kaynaklanan ve Dil 
Deresine karışmakta olan sızıntı sularının toplanarak, Dil Deresine verilmeden 
önce arıtılmaları konusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin atıksu arıtma 
tesisi veya tesislerini planlaması ve yapması da zorunluluk arz etmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa ve Orta vadede 

c) Maden ocaklanndan (taş ocakları da) kaynaklanmakta olan kirli sulann işletme 
sahiplerince antılması gerekmektedir. Ayrıca, taş ocaklannın kapalı mekanlarda 
çalışmalannı sürdürmeleri gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: İşletmeci 

Vade: Kısa vadede 
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SORUN 6. 

Dil Deresi suyu kirli olduğu gibi, dere yatağı ve kenarları da son derece düzensiz ve kirli bir 

görüntüde olup, adeta çöplük olarak kullanılmaktadır. 

ÇÖZÜM 6. 

Dil Deresinin ıslah çalışmaları; DSİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve OSB Yönetiminin iş 

birliği ile biran önce gerçekleştirilmelidir. Dereye yabancı maddelerin atılmasının önlenmesi, 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile Kocaeli Valiliği, Belediyeler ve OSB 

Yönetimince sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Kocaeli Valiliği, 

DSİ, OSB Yönetimi ve ilgili Belediye 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 7. 

Bölgede son derece çarpık ve düzensiz bir sanayileşme ve yerleşim vardır. Gerek yerleşim 

gerekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileri ile ilgili hukuki sorunları da bulunmaktadır. 

ÇÖZÜM 7. 

a) Dilovasındaki imar planı uygulaması; yetkili makamlarca (ilgili Belediyesi ve Kocaeli 

Valiliğince); bölge planı, çevre düzeni planı ve imar planlan ve plan hükümlerine 

uygun olarak yürütülmelidir. Ayrıca Çevre düzeni planlarının bölgesel ölçekte iller 

arasında sektörel uyumu sağlayacak şekilde hazırlanması da önem arz etmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: İlgili Belediyesi ve Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 
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b) Dilovası OSB içerisinde kalmalarına rağmen; imar planında yerleşim alanı olarak 

lekelenmiş olan Yeni Yıldız Mahallesi ile orman ve 2B kapsamındaki orman alanında 

yerleşik olarak gösterilen Fatih Mahallesinin ve sanayi içersinde kalan diğer 

konutların boşaltılması gerekmektedir. Kocaeli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğünce ilgili Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, Bayındırlık 

ve İskan Müdürlüğü, Dilovası OSB Yönetimi ve muhtarlıkların katılımı ile oluşturulan 

komisyon marifetiyle Dilovası OSB içerisinde yer almakta olan adı geçen mahallelerin 

boşaltılması ile ilgili olarak çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda; Yeni Yıldız Mahallesinde halkın ikna edilmesi sureti ile bedeli Dilovası 

OSB Yönetimince karşılanmak üzere, kamulaştırma yapılması aşamasına gelinmiş 

olunduğu tespit edilmiştir. Dilovası OSB Yönetimince; plan değişikliğine gidilmesi ve 

imar planında bu alanın da sanayi yapılanmasına açılması öngörülmektedir. Kocaeli 

Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün öncülüğünde Yeni Yıldız 

Mahallesi ile Fatih Mahallesinin kamulaştırma çalışması bir an önce tamamlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kocaeli 

Valiliği ve OSB Yönetimi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 8. 

Bölgede hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikalan faaliyet 

göstermektedir. Bu fabrikaların hem üretim süreçlerinde hem de hurda metal depolama ve 

taşıma süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayılmaktadır. 

ÇÖZÜM 8. 

a) Baca gazı antma ve toz tutma ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan (Endüstriyel 

Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki-Sınır Değerini Sağlamayan) 

tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları yaparak baca gazı antma ve toz tutma 

kapasitelerini artırmaları gerekmektedir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği, OSB Yönetimi ve İşletmeci 

Vade: Orta vadede 

b) Baca gazı arıtma ve toz tutma ünitelerinin üretim süresince kesinlikle çalıştırılmaları 

sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

c) Bölgedeki ark ocak sistemli demir-çelik üretim tesislerinde hurda metallerin 

ergitilmesi sırasında oluşan önemli miktarda gaz, toz çıkışı ve bu gazlann verimli 

olarak toplanamaması nedeniyle tesislerin çatı ve duvarlarında bulunan boşluklardan 

kontrolsüz olarak atmosfere atılmaktadır. Hava kirliliğine engel olabilmek amacıyla 

oluşan bu gaz ve tozlann etkin olarak toplanması ve arıtıldıktan sonra atmosfere 

salınması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

d) Hurda depo alanlannın üzerleri kapatılarak hem çevreye toz yayılması önlenmeli hem 

de görüntü kirliliği ortadan kaldırılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

SORUN 9. 

Dilovasında faaliyet gösteren fabrikaların endüstriyel atıklarının önemli bir kısmının 

endüstriyel nitelikli tehlikeli atık olduğu, bu tür atık üreten sanayicilerin tehlikeli atıklarım 
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bertaraf etme noktasında genellikle çevre kirliliğinin önlenebilmesi açısından duyarlı 

davranmadıkları tespit edilmiştir. 

ÇÖZÜM 9. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılmış olan tehlikeli atık yakma ve depolama tesisi 

olan İZAYDAŞ Marmara Bölgesinin Anadolu yakasına hizmet vermek üzere planlanmış 

olmasına rağmen diğer bölgelerin taleplerini de karşılama noktasındadır. Bu nedenle Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesince; İZAYDAŞ'ın kapasitesinin artırılmasının gündeme alındığı 

belirtilmektedir. 

Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi noktasında OSB 

Yönetimi tehlikeli atık yakma tesisi kurmayı düşünmektedir. Ancak Çevre ve Orman 

Bakanlığınca yürütülmüş olan etüt çalışmaları sonucu; Anadolu yakasında ikinci bir tehlikeli 

atık yakma ve depolama tesisinin kurulmasının ekonomik olmayacağı gibi kurulma sürecinin 

(yer tahsisi, ÇED, projelendirme, tesisin inşaatı, işletmeye alma vb) de uzun vadede 

gerçekleştirilebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, İZAYDAŞ'ın yakma ve depolama 

kapasitesinin bölgenin ihtiyacım karşılayacak şekilde arttırılması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve OSB Yönetimi 

Vade: Orta vadede 

SORUN 10. 

Dilovası OSB'de yapılan incelemelerde; sanayi tesislerinden çıkan endüstriyel tehlikeli 

atıkların miktar ve özelliklerinin yeterince tespit edilmemiş olması nedeniyle bu alanda 

bilimsel çalışmalara dayalı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

ÇÖZÜM 10. 

OSB Yönetimince; TÜBİTAK veya Üniversite veya İZAYDAŞ işbirliği ile "OSB'deki 

Tehlikeli Atıkların Kaynaklarının Belirlenmesi Çalışması" yapılarak tehlikeli atıkların 

kaynağında azaltılması, toplanması, depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sırasında 
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alınması gereken tedbirler ortaya konulmalıdır. OSB Yönetimi; mevzuatı gereği oluşturacağı 

çevre yönetim birimi ve çevre yönetim sistemi kapsamında, tehlikeli atıklarla ilgili olarak 

sürekli ölçümler yapmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: OSB Yönetimi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 11. 

Dilovası, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun güzergahı üzerinde bulunduğundan 

çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere yoğun trafik baskısı (günlük ortalama 114.000 araç) 

altındadır. Araçların egzoz gazlan önemli miktarda hava kirliliğine neden olmakta ve gürültü 

kirliliği de oluşmaktadır. 

ÇÖZÜM 11. 

a) Başta TEM Otoyolu ve D-100 karayolları kenarları olmak üzere bölgede yoğun 

ağaçlandırma yapılmalı ve karayolu güzergahında uygun yerlere gürültü duvarları inşa 

edilmelidir. TBMM Araştırma Komisyonunun girişimleri ile Çevre ve Orman 

Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Kocaeli Valiliğine 

bir yazı yazarak; "Dilovası beldesindeki potansiyel sahalar acilen yeniden incelenerek, 

çalışılması gereken sahalar için ek program teklifinde bulunulması ve hemen 

çalışmalara başlanması, diğer kamu kurumlan veya sivil toplum örgütlerinin yapacağı 

ağaçlandırma çalışmalarında iş birliğine gidilmesi, Kocaeli Valiliği Çevre ve İmar 

Koruma Birliğinin özel ağaçlandırma talebinin biran önce sonuçlandınlması ve söz 

konusu sahanın ağaçlandırmasının sağlanması, Dilovası beldesindeki özel ve tüzel 

kişilerin orman ağacı fidanı taleplerinin öncelikli olarak karşılanması, çeşitli 

etkinliklerdeki fidan dağıtımı uygulamalannda Dilovası beldesine öncelik verilmesi ve 

Dilovası beldesindeki ağaçlandırmalarda ve fidan taleplerinin karşılanmasında, ağaç 

türlerinin S02 gazına hassasiyeti ile ilgili araştırma sonucu tespit edilen Ek-4'de 

verilen bilgilerin değerlendirilmesi" istenmiştir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 

Vade: Kısa vadede 

b) Bölgedeki trafik yükünü azaltmak için alternatif güzergah olarak Kocaeli İlinin 

kuzeyinden duble yol ve otoyol yapılması, körfez köprülü geçişinin Dilovasındaki 

kirlilik yükünün de dikkate alınarak planlanması ve uygulamaya konulması 

gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 

Vade: Uzun vadede 

SORUN 12. 

Sanayi tesisleri ve limanlardan kaynaklanmakta olan atıkların toplayıcı firmalar tarafından 

ücret karşılığı alındığı, ancak alman atıkların nereye götürüldüğü veya nasıl bertaraf edildiği 

hususunda belirsizlikler bulunmaktadır. 

ÇÖZÜM 12. 

Bölgede ücret karşılığı atık toplayan firmaların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

gereği lisanslı olup olmadıklarının tespiti, topladıkları atıkları ne şekilde bertaraf ettiklerinin 

takibi ve denetimi Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince titizlikle 

gerçekleştirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede sürekli 

Uzun Vade: 5 yıl 
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SORUN 13. 

Bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikalann arıtma sistemlerinin olduğu, ancak bunlann 

ya yetersiz yada çalıştırılmadığı gözlemlenmiştir. Bazı işletmeciler, genelde arıtma 

tesislerinin inşasını ve işletilmesini mali külfet olarak görmekte ve bu tesislerin çalıştırılması 

hususunda isteksiz davranmakta, titizlik göstermemektedir. 

ÇÖZÜM 13. 

a) Denetim yetkisine sahip Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı gibi yetkili kurum/kuruluşların Dilovasındaki çevre denetimlerini 

arttırraalan gerekmektedir. Etkili bir denetim; yeterli sayıda eğitilmiş eleman, araç 

gereç, ölçüm ekipmanı ve laboratuarlarla yapılabilir. Denetimle yetkili ve görevli 

kuruluşların etkili denetim yapabilecek ekiplerini kurmalan ve yasalara aykm faaliyet 

gösteren işletmeler hakkında yaptınmlar uygulanmalan gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir 

Belediyesi 

Vade: Kısa vadede sürekli 

b) Dilovasının çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 

dikkate alınarak çevresel teşvikler sağlanmalıdır. Bu kapsamda; 

• Çevre ile ilgili tüm yatınmlar teşvik edilmelidir. 

• Atıksu, hava ve katı atık bertaraf tesislerine ucuz enerji sağlanmalıdır. 

• Atıklannı usulüne uygun olarak bertaraf eden/ettiren kuruluşlar ile 3 yıl çevre 

cezası uygulanmamış çevreye duyarlı sanayi kuruluşlarına vergisel teşvikler 

getirilmelidir.Eski Teknolojisi nedeniyle çevre kirliliğine neden olan sanayi 

kuruluşlanna ileri teknolojili yatmmlara yönelebilmeleri için "yatırım desteği" ile 

ithal makine ve teçhizata "gümrük muafiyeti" ve "yatınm indirimi" sağlanmalıdır. 
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Sorumlu Kuruluşlar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Devlet Planlama 

Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı 

Vade: Kısa vadede sürekli 

SORUN 14. 

Dilovası OSB'de faaliyet göstermekte olan sanayi tesislerine ait Dilovası OSB'nin yetki alam 

içerisindeki arazi ve dolgu alanlarında ilgili belediyesince onaylanan planlar ile kullanım 

hakkı tanınan; ayrıca, orman alanında, kiralama sonucu kullanım hakkı elde edilen büyük 

kapasiteli yamçı ve tehlikeli madde depolama tesisleri, limanlar, dolgu alanlan da yer 

almaktadır. Yine bu depolama tesislerine birleşik, OSB sınırlan içerisinde kalmakta olan, 

orman ve 2B kapsamındaki orman arazisinde yerleşik gecekondular (Fatih Mahallesi) 

bulunmaktadır. 

Orman alanında Çevre ve Orman Bakanlığı, yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda Belediye, 

depolama tesisleri ve dolgu alanlan ile ilgili olarak da başta OSB Yönetimi olmak üzere diğer 

ilgili Kurum ve Kuruluşlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli 

Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Belediye, vb) yetkilidir. Bu nedenle söz konusu alanın 

planlanması, yönetimi ve altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bütünlük sağlanamadığı 

gibi yönetim karmaşası da yaşanmaktadır. 

Kocaeli îli I. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek bir 

doğal afetin ve/veya endüstriyel kazanın oluşması durumunda; bölgedeki can ve mal 

güvenliğinin tehdit edilebileceğinin yanı sıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya 

çıkabileceği açıkça görülebilir. 

ÇÖZÜM 14. 

a) Dilovası'ndaki işletmelerin, endüstriyel büyük kazalarla ilgili acil müdahale planlannı, 

risk esasına dayalı olarak, sürekli geliştirilmeleri gerekmektedir. Söz konusu acil 

müdahale planlan, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 

Kocaeli Valiliğince yakından izlenmelidir. 
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Sorumlu Kuruluşlar: İşletmeciler, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede sürekli 

b) Dolgu alanlarının sınırlandırılması, petrol ürünleri ve kimyasal maddelerin tanklarda 

depolanması sonucu oluşacak yangın, patlama, sızıntı gibi risklerin ortadan 

kaldırılması için her türlü tedbirin alınması, orman alanı içersinde yer alan depolama 

tanklarının kaldırılması ve yenilerinin kurulmasına müsaade edilmemesi, büyük 

kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama tesislerinden kira sözleşme süresi 

bitenlerin sözleşmesinin yenilenmemesi ve bu araziler üzerinde yeni kiralamaların 

yapılmaması gerekmektedir. Söz konusu OSB alanı, dolgu alam ve orman arazisi 

üzerindeki depolama tesislerinin taşınabilecekleri uygun yerin tespiti için Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesince bir çalışma yapılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli 

Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı 

Vade: Uzun vadede 

c) Büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama tesislerinin kurulu olduğu 

alanların boşaltılması ile elde edilecek alanın; orman vasıflı olan kısmı orman alanı, 

arazi vasıflı olanının da yeşil alan olarak korunması sağlanmalıdır. 

Dilovasında faaliyet göstermekte olan limanların dolgu yaparak kapasite artırımına 
izin verilmemelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Denizcilik Müsteşarlığı ile diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlar 

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, vb) 

Vade: Kısa vadede 
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SORUN 15. 

Dilovası bölgesinde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan sintine 

ve balast sulan için sadece depolama tesisleri mevcut olup, nihai antma yapılmamaktadır. 

ÇÖZÜM 15. 

Limanlara gelen gemilerden alman sintine ve balast sulan için öncelikle limanların ortak veya 

münferit atıksu antma tesisleri kurulmalan veya OSB'nin kuracağı merkezi atıksu arıtma 

tesisine vermeleri sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Denizcilik Müsteşarlığı, Kocaeli Valiliği ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 

SORUN 16. 

Dilovası bölgesinde boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, ürün 

ambalajlama sırasında meydana gelen organik madde yayınımları herhangi bir antma 

olmadan atmosfere salınmaktadır. 

ÇÖZÜM 16. 

a) Boya ve tiner üretim tesislerinde iyi bir havalandırma ile ortamdan organik maddelerin 

toplanması ve arıtıldıktan (filtre, scruber vb) sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman 

Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 

b) Ayrıca solvent bazlı boya üretimi/tüketiminden su bazlı boya üretim tekniklerine 

geçilmesinin teşvik edilmesi, bu konuda boya üreticilerinin uygulanabilir mevcut en 

iyi tekniklerin kullanımına yönelik altyapının (insan gücü/kapasite /idari-teknik 
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kapasitenin güçlendirilmesi) oluşturulması için çalışmalar yapılmalı, Devlet/sanayici 

/üniversite işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: İşletmeci 

Vade: Orta vadede 

c) Baca ve baca dışı kaynaklardan açığa çıkan uçucu organik bileşiklerin azaltılması 

konusunda mevcut en iyi tekniklerin kullanılması için gerekli araştırma ve 

planlamaların yapılması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: tşletmeci 

Vade: Orta vadede 

SORUN 17. 

Dilovasındaki depolama tesislerinde bulunan tankların nefesliklerinden atmosfere önemli 

oranda organik madde yayınımı olmaktadır. 

ÇÖZÜM 17. 

Depolama tesislerinde bulunan tankların nefesliklerinden çıkmakta olan organik bileşik içeren 

gazlann yayınımın önüne geçilmeli, doldurma/boşaltma ekipmanları, tankların teknik 

özelliklerinde iyileştirmeler (azot yastıklama sistemi veya membranlı valfler vb.) 

yapılmalıdır. Bu konuda AB direktifleri de dikkate alınarak eylem planlan geliştirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 
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SORUN 18. 

Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle açık alanda depolanmakta ve 

özellikle paketleme ve doldurma-boşaltma sırasında önemli oranda toz yayınımına neden 

olmaktadır. 

ÇÖZÜM 18. 

Kömür depolama-işleme-dağıtım tesislerinde yapılmakta olan işlemlerin mümkün olduğu 

kadar kapalı alanda gerçekleştirilmesi veya kömür tozlarının ortamdan etkin olarak 

uzaklaştırılması konusunda teknik tedbirlerin alınması ve alman tedbirlerin devamlılığı 

sağlanmalıdır. Dilovasında dağınık halde faaliyet göstermekte olan kömür depolama-işleme-

dağıtım tesislerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleştirilmiş olan 

Kömürcüler OSB alanına taşınmalarının Kocaeli Valiliğince sağlanması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği ve OSB Yönetimi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 19. 

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taş ocakları başta hava ve su kirliliği olmak üzere 

çevre kirliliği ile arazi bozulmalarına neden olmaktadır. 

ÇÖZÜM 19. 

a) Bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarının kırma-eleme işlemlerini kapalı mekanlarda 

gerçekleştirmeli, oluşan tozlan filtre etmelidir. Faaliyetin tamamlamasından sonra 

arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İşletmeci 

Vade: Kısa vadede sürekli 
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b) Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taş ocakları da dahil olmak üzere) 

verilmemelidir, işletme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması 

ve faaliyetin tamamlamasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. Bu 

husus Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ve Belediyelerin işbirliği ile sağlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi, ilgili Belediyesi 

Vade: Orta vadede 

SORUN 20. 

Kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtlann sanayi ve konutlarda kullanılması hava kirliliğine 

neden olmaktadır. 

ÇÖZÜM 20. 

Yakıt olarak çevreye daha az zarar veren ve kirleticilik vasfı daha düşük olan yakıtlann sanayi 

ve yerleşim bölgelerinde kullanımının teşvik edilmesi bağlamında Belediyeler ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak çalışmalıdır. Özellikle bölgede doğalgaz 

kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri ivedilikle tamamlanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 21. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanlan önemli bir kirlilik kaynağıdır. Ayrıca 

Dilovasından çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanı yoktur. 
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ÇÖZÜM 21. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bölgedeki uygun bir yere düzenli çöp deponi alanı bir an 

önce yapılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Kısa vadede 

SORUN 22. 

Diiovası özelinin dışında Marmara Bölgesinde yoğun ve çarpık olan sanayileşme söz 

konusudur. 

ÇÖZÜM 22. 

Bölge illerini içine alacak şekilde "Sanayi Master Planfnın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

yapılması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Vade: Orta vadede 

SORUN 23. 

Diiovası Organize Sanayi Bölgesi etrafında gerekli olan sağlık koruma bandı yoktur. 

ÇÖZÜM 23. 

Diiovası Organize Sanayi Bölgesi etrafında mevzuata göre yeterli mesafede sağlık koruma 

bandı bırakılmalıdır. Bu bandın içersinde kalan mevcut yapılaşma kaldırılmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DOSB Yönetimi, 

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
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Vade: Orta ve uzun vadede 

SORUN 24. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğin alıcı ortam ve deşarj standartlarının birlikte 

kullanılmasının sağlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

ÇÖZÜM 24. 

Alıcı ortam ve deşarj standartlarının birlikte kullanılmasına olanak sağlayan çerçeve Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esas alınarak, havza bazında; alıcı ortam standartlarının 

belirlenmesi ve bu bağlamda havza yönetimlerinin sağlanması gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi 

Vade: Uzun vade 

SORUN 25. 

OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin hali hazırdaki boş alanlarda yeni kurulacak 

OSB'ler için çıkarılmış olması, Dilovası OSB örneğinde olduğu gibi, yapılanmış alanların 

OSB ilan edilmesi durumunda sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

ÇÖZÜM 25. 

OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin yapılanmış alanların OSB ilan edilmesi 

durumu da dikkate alınarak revize edilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Vade: Orta vadede 
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SORUN 26. 

TBMM Araştırma Komisyonunca bölgede yapılan incelemelerde gerek sanayicinin gerek 

halkın çevre konusunda yeterince bilinçli olmadıkları tespit edilmiştir. 

ÇÖZÜM 26. 

Çevre bilincini artırmak üzere Kocaeli Valiliğinin koordinatörlüğünde sanayicinin ve yöre 

halkının yapılan çalışmalara katılımlarını sağlamak için periyodik olarak eğitim seminerleri 

düzenlenmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kocaeli Valiliği 

Vade: Kısa vadede ve sürekli 

SORUN 27. 

Yeni Yıldız Mahallesi ve Fatih Mahallesinin Dilovası OSB'nin içinde kalıyor olması, bu 

yerleşim alanlarının fiziki olarak tecrit edilmesine sebep olmakta ve belediyece altyapı 

hizmetlerinin götürülebilmesine engel teşkil etmektedir. Aynca bu iç içe geçmişliğin sonucu 

olarak, Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan çevre kirliliğinin söz konusu mahallelerde 

yaşayan halkın sağlığım direkt olarak etkilemesine de engel olunamamaktadır. 

ÇÖZÜM 27. 

Bu konutlann Dilovasında başka bir yere nakledilmesi için uygun bir yere toplu konut alam 
yapılması gerekmektedir. 

Aynca, Dilovasındaki konutlann tamamına yakım gecekondu olduğundan kentsel dönüşüm 

projesi hazırlanarak acilen hayata geçirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dilovası 
Belediyesi, Kocaeli Valiliği 
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Vade: Orta vadede 

SORUN 28. Bölgedeki metal ve hurda ergiterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon 

ölçüm sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, 

denetimlerin yetersiz olması; yurtiçinden ve yurt dışmdan gelen hurdaların detektörlerden 

geçirilmeden işlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. 

ÇÖZÜM 28. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin 

devlet tarafından işletilmesi ve yeterli sayıda eleman istihdam edilerek 24 saat kesintisiz 

denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük kapılarında uygulanan sistem bölgede de 

uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde ölçümler gerçekleştirilmelidir. Aynca, yurt 

içinden ve yurt dışından gelen hurdalarda işlem yapan işletmelerin panel alması zorunlu hale 

getirilmelidir. 

Sorumlu Kuruluşlar: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, işletmeci, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 

Orman Bakanlığı. 

Vade: Kısa vadede "'' 

SORUN 29. 16. yy'in başlarında inşa edilip bugüne kadar ayakta kalabilen tarihi Mimar 

Sinan Köprüsü Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırlan içersinde kalmaktadır. 

ÇÖZÜM 29. Tarihi köprünün restorasyonu, koruması, çevre düzenlemesi vb. hususlarla ilgili 

olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir. Bakım, 

onarım ve restorasyon için gerekli finansman DOSB Yönetimince karşılanmalıdır. 

Sorumlu Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, OSB Yönetimi 

Vade: Kısa ve orta vadede 
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14. NİHAÎ DEĞERLENDİRME 

Sanayi 

Dilovasf nda son derece çarpık, düzensiz bir sanayileşme ve yerleşim bulunmaktadır. 

Gerek yerleşim gerekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileri ile ilgili hukuki sorunları da 

mevcuttur. Dilovası'nda OSB kurulmadan önce sanayi yapılaşması başlamış, bilahare OSB 

olması için yoğun çaba sarf edilmiş ve zaruri olarak Dilovası OSB kurulmuştur. Dilovası 

OSB'de faaliyet göstermekte olan sanayi tesislerine ait Dilovası OSB'nin yetki alanı 

içerisindeki arazi ve dolgu alanlarında ilgili belediyesince onaylanan planlar ile kullanım 

hakkı tanınan; ayrıca, orman alanında, kiralama sonucu kullanım hakkı elde edilen büyük 

kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama tesisleri, limanlar, dolgu alanları da yer 

almaktadır. Bunlara ilaveten, Dilovası OSB'de gerekli olan sağlık koruma bandı 

oluşturulmamıştır. Yeni Yıldız Mahallesi ve Fatih Mahallesinin Dilovası OSB'nin içinde 

kalıyor olması, bu yerleşim alanlarının fiziki olarak tecrit edilmesine sebep olmakta ve 

belediyece altyapı hizmetlerinin götürülebilmesine engel teşkil etmektedir. Ayrıca bu iç içe 

geçmişliğin sonucu olarak, Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan çevre kirliliğinin söz 

konusu mahallelerde yaşayan halkın sağlığını direkt olarak etkilemesine de engel 

olunamamaktadır. 

îmar planında yerleşim alanı olarak lekelenmiş olan Yeni Yıldız Mahallesi ile orman 

ve 2B kapsamındaki orman alanında yerleşik olarak gösterilen Fatih Mahallesinin ve sanayi 

içersinde kalan diğer konutların boşaltılması gerekmektedir. Ayrıca, Dilovası'ndaki 

konutların tamamına yakını gecekondu olduğundan kentsel dönüşüm projesi hazırlanarak 

acilen hayata geçirilmelidir. 

Kocaeli îli I. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek 

bir doğal afetin ve/veya endüstriyel kazanın oluşması durumunda; bölgedeki can ve mal 

güvenliğinin tehdit edilebileceğinin yanı sıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya 

çıkabileceği açıkça görülebilir. Bu nedenle, dolgu alanlarının sınırlandırılması, kimyasal 

maddelerin tanklarda depolanması sonucu oluşacak yangın, patlama, sızıntı gibi risklerin 

ortadan kaldırılması için her türlü tedbirin alınması, orman alanı içersinde yer alan depolama 

tanklarının kaldırılması ve yenilerinin kurulmasına müsaade edilmemesi, büyük kapasiteli 

yamçı ve tehlikeli madde depolama tesislerinden kira sözleşme süresi bitenlerin sözleşmesinin 
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yenilenmemesi ve bu araziler üzerinde yeni kiralamaların yapılmaması gerekmektedir. Büyük 

kapasiteli yamçı ve tehlikeli madde depolama tesislerinin kurulu olduğu alanların boşaltılması 

ile elde edilecek alanın; orman vasıflı olan kısmı orman alanı, arazi vasıflı olanının da yeşil 

alan olarak korunması sağlanmalıdır. 

Dilovası'nda, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki 

kapasiteyi arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu ölçüde 

sınırlandırılmalıdır. Bu doğrultuda bölgede kirlilik yükünü artıracak kirlilik vasfı yüksek 

tesislerin kurulmasının önlenebilmesi amacıyla; Çevre ve Orman Bakanlığının 

koordinasyonunda ilgili kurumlarca sınırlama getirilmesi gereken sektörlerin belirlenerek, 

Dilovası OSB imar planında plan notu ile sektör sınırlaması getirilmesi ve uygulamanın OSB 

Yönetimince bu doğrultuda yapılmasının hüküm altına alınması, Dilovası OSB dışındaki 

planlama ile ilgili olarak da Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesinin birlikte çalışması gerekmektedir. Aynca, Dilovası'nda faaliyet 

göstermekte olan limanların dolgu yaparak kapasite artırımına da izin verilmemelidir. 

Bölgedeki metal ve hurda ergiterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 

sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, 

denetimlerin yetersiz olması; yurt içinden ve yurt dışından gelen hurdaların detektörlerden 

geçirilmeden işlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi 

için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından işletilmesi ve yeterli sayıda eleman 

istihdam edilerek, 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük 

kapılarında uygulanan sistem bölgede de uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde 

ölçümler gerçekleştirilmelidir. Aynca, yurt içinden ve yurt dışından gelen hurdalarla işlem 

yapan işletmelerin panel alması zorunlu hale getirilmelidir. 

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taş ocaklan başta çevre kirliliği olmak üzere 

arazi bozulmalanna neden olmaktadır. Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taş ocaklan da 

dahil olmak üzere) verilmemelidir, işletme süresi biten ocaklann ruhsatlannın iptal edilerek 

kapatılması ve faaliyetin tamamlamasından soma arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir. 
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Kirlilik 

Dilovası uygun olmayan topoğrafik yapısı ve meteorolojik şartlanmn yanı sıra, yoğun 

trafik yükünden, sanayi tesisleri ve yerleşim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ile 

kirleticilere karşı çok hassas bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Dil Deresi; başta Dilovası'ndaki ve Gebze İlçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri 

olmak üzere, bölgedeki yerleşim alanlarından, vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp 

alanından ve maden ocaklarından (taş ocakları da) kaynaklanmakta olan atık sular ile 

kirletilmektedir. Körfezin yüzde 40'mdan fazlasının bu dere tarafından kirletildiği Komisyona 

bilgi veren birçok Kurum/Kuruluş tarafından ifade edilmiştir. Dil Deresi suyu kirli olduğu 

gibi, dere yatağı ve kenarlan da son derece düzensiz ve kirli bir görüntüde olup, adeta çöplük 

olarak kullanılmaktadır. Dil Deresinin ıslah çalışmalan; DSİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

ve OSB Yönetiminin iş birliği ile biran önce gerçekleştirilmelidir. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanlan önemli bir kirlilik kaynağıdır. 

Aynca Dilovası'ndan çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanı yoktur. Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesince bölgedeki uygun bir yere düzenli çöp deponi alanı bir an önce yapılmalıdır. 

Bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikalann antma sistemlerinin olduğu, ancak 

bunların ya yetersiz yada çahştınlmadığı gözlemlenmiştir. Bazı işletmeciler, genelde antma 

tesislerinin inşasını ve işletilmesini mali külfet olarak görmekte ve bu tesislerin çalıştınlması 

hususunda isteksiz davranmakta, titizlik göstermemektedir. Bu nedenle, OSB Yönetimince 

Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Antma Tesisi ivedilikle yaptınlmalıdır. 

Ayrıca, Dil Deresi Havzası içinde yer alan diğer yerleşim alanlanndan, Dilovası OSB dışında 

kalan münferit sanayi tesislerinden, Gebze İlçesinin bir bölümüne ait yerleşim alanları ile 

sanayi tesislerinden, vahşi depolama yapılmış olan mevcut çöp alanmdan ve maden 

ocaklarından kaynaklanan atık sulann toplanarak Dil Deresine verilmeden önce antılmalan 

konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin atıksu antma tesisi veya tesislerini planlaması 

ve yapması da zorunluluk arz etmektedir. 

Dilovası bölgesinde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan 

sintine ve balast sulan için sadece depolama tesisleri mevcut olup, nihai antma 

yapılmamaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan sintine ve balast sulan için öncelikle 
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limanların ortak veya münferit atıksu arıtma tesisleri kurmaları veya OSB'nin kuracağı 

merkezi atıksu arıtma tesisine vermeleri sağlanmalıdır. 

Bölgede hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikaları faaliyet 

göstermektedir. Bu fabrikaların hem üretim hem de hurda metal depolama ve taşıma 

süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayılmaktadır. Baca gazı arıtma 

ve toz tutma ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları 

yaparak baca gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerekmektedir. Baca gazı 

arıtma ve toz tutma ünitelerinin üretim suresince kesinlikle çalıştırılmaları sağlanmalıdır. 

Hurda depo alanlarının üzerleri kapatılarak hem çevreye toz yayılması önlenmeli hem de 

görüntü kirliliği ortadan kaldırılmalıdır. 

Dilovası bölgesinde boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, 

ürün ambalajlama sırasında meydana gelen organik madde yayınımları herhangi bir arıtma 

olmadan atmosfere salınmaktadır. Boya ve tiner üretim tesislerinde iyi bir havalandırma ile 

ortamdan organik maddelerin toplanması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması 

gerekmektedir. Ayrıca, solvent bazlı boya üretimi/tüketiminden su bazlı boya üretim 

tekniklerine geçilmesinin teşvik edilmesi, bu konuda boya üreticilerinin uygulanabilir mevcut 

en iyi tekniklerin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması için Devlet/sanayici /üniversite 

işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Dilovası'ndaki kirlilik profilinin çıkarılarak ilgili kurumlarca kirliliğin kontrol altına 

alınmasından sonra belirlenecek olan mevcut kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerin kapasite 

artımına gitmesine; Dilovası OSB'de, OSB Yönetimince, Dilovası OSB dışında ise Kocaeli 

Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince izin 

verilmemelidir. Aynca, Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan 

emisyonların ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince 

kurulması veya kurdurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığınca; 81 

ilde yaygınlaştırılması planlanan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından bir tanesinin de 

Dilovası'nda kurularak ortam hava kalitesinin ölçülmesi sağlanmalıdır. 

Dilovası, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun güzergahı üzerinde bulunduğundan 

çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere yoğun trafik baskısı altındadır. Araçların egzoz gazlan 

önemli miktarda hava kirliliğine neden olmakta ve gürültü kirliliği de oluşmaktadır. 
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Bölgedeki trafik yükünü azaltmak için alternatif güzergah olarak Kocaeli îli'nin kuzeyinden 

bölünmüş yol ve otoyol yapılması, körfez köprülü geçişinin Dilovası'ndaki kirlilik yükünün 

de dikkate alınarak planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Başta TEM 

Otoyolu ve D-100 karayolları kenarları olmak üzere bölgede yoğun ağaçlandırma yapılmalı 

ve karayolu güzergahında uygun yerlere gürültü duvarları inşa edilmelidir. 

Dilovası'nda dağınık halde faaliyet göstermekte olan kömür depolama-işleme-dağıtım 

tesislerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleştirilmiş olan Kömürcüler OSB 

alanına taşınmaları gerekmektedir. Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle 

açık alanda depolanmakta ve özellikle paketleme ve doldurma-boşaltma sırasında önemli 

oranda toz yayınımına neden olmaktadır. Kömür depolama-işleme-dağıtım tesislerinde 

yapılmakta olan işlemlerin mümkün olduğu kadar kapalı alanda gerçekleştirilmesi, kömür 

tozlarının ortamdan uzaklaştırılması konusunda teknik tedbirlerin alınması, alman tedbirlerin 

devamlılığının sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 

Kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtların sanayi ve konutlarda kullanılması hava 

kirliliğine neden olmaktadır. Yakıt olarak çevreye daha az zarar veren ve kirleticilik vasfı 

daha düşük olan yakıtların sanayi ve yerleşim bölgelerinde kullanımının teşvik edilmesi 

bağlamında Belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak çalışmalıdır. 

Özellikle bölgede doğalgaz kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri ivedilikle 

tamamlanmalıdır. 

Sanayi tesisleri ve limanlardan kaynaklanmakta olan atıkların toplayıcı firmalar 

tarafından ücret karşılığı alındığı bilinmekte, ancak alınan atıkların nereye götürüldüğü veya 

nasıl bertaraf edildiği hususunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bölgede ücret karşılığı atık 

toplayan firmaların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı olup 

oİmadıklannın tespiti, topladıklan atıklan ne şekilde bertaraf ettiklerinin takibi ve denetimi 

Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince titizlikle gerçekleştirilmelidir. 

Dilovasının çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 

dikkate alınarak bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatınmlara teşvik verilmelidir. 

Atıksu, hava ve katı atık bertaraf tesislerine ucuz enerji sağlanmalıdır. Atıklannı usulüne 

uygun olarak bertaraf eden/ettiren kuruluşlar ile 3 yıl çevre cezası uygulanmamış çevreye 

duyarlı sanayi kuruluşlarına teşvik getirilmelidir. Eski teknolojisi nedeniyle çevre kirliliğine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 



- 3 2 6 — 

neden olan sanayi kuruluşlarına ileri teknolojili yatırımlara yönelebilmeleri için "yatırım 

desteği" ile ithal makine ve teçhizata "gümrük muafiyeti" ve "yatırım indirimi" sağlanmalıdır. 

Sağlık 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca 

Dilovası'ndaki defin kayıtlarına dayalı olarak yapılan araştırmada; bölgede kanser 

hastalığından ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ortaya konulmuştur. Ancak 

hastalığın nedenleri konusunda sağlıklı bir bilgi yoktur. Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve 

meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda da kayıtlara dayalı bilgiye ulaşılamamıştır. 

Bu nedenle, kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli İlinde 

ivedilikle başlanılmalıdır. Ayrıca, ön teşhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi 

ivedilikle kurulmalıdır. 

Her ne kadar ölüm kayıtlarından kanserin çok yüksek olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan bu çalışmanın bir sonucu olarak öne 

sürülse de; bu çalışmanın sadece bir gözlem olarak değerlendirilebileceği, ölüm kayıtları 

yerine epidemiyolojik bir çalışma yapılmasının gerekliliği yönünde Komisyona bilgi 

verilmiştir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde çalışan ve Dilovası Beldesinde ikamet eden 

kişilerde bilimsel bir metot kullanılarak çeşitli metallerin ve organik maddelerinin biyo-

izlemesi yapılmalıdır. 

Gelecekte bu tür belirsizlikleri yaşamamak için Dilovası'ndaki sağlık kayıtlarının 

düzenli ve kapsamlı tutulması, bölgedeki sağlık kuruluşlarının niteliklerinin arttırılması ve 

sağlık araştırmalannın yaygınlaştınlması gerekmektedir. TÜBİTAK-MAM ve üniversiteler 

tarafından yapılan çalışmalann, biyo-izleme ve gerekli diğer çalışmalann neticesine göre; 

bölge çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan 

edilmeli ve bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususu da 

değerlendirilmelidir. 

Bölgede 15 000 civannda işçi çalışmakta olup, bu işçilerin bir kısmı yine bölgede 

ikamet etmektedirler. Kapalı işyeri ortamında çalışanlar için, işyerindeki hava kirliğinin 

oluşturabileceği olumsuz etkiler; gerek konsantrasyon artışı gerekse maruz kalma süresi 

açısından daha da fazla olmaktadır. Bölgedeki hava kirliliği dikkate alındığında, Dilovasında 
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bulunan işyerlerinde, işyeri hekimi bulundurulması, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki 

kayıt, değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması; işçi sağlığı ve 

iş güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bölgede yapılan incelemelerde; işçi 

sağlığına yönelik işyeri denetimlerinin Dilovası'mn özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve 

planlı yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve işyeri havası 

ölçümlerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz 

etkilenmeye neden olduğu bilinen, tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu 

olduğu, kirlilik potansiyeli yüksek 34 işyerinde işçilerde sağlık gözetimi yapılmalıdır. 1593 

sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268. maddesi ve tşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne uygun gayri sıhhi 

müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyerlerinin açılmaması, 

çalıştırılmaması ve bu belgeleri olmayan işyerlerinin kapatılması gerekmektedir. 
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10/254,258 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 

Karar No: Karar Tarihi : 18/1P/2006 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu rapor 
Genel Kurui'a sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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EK-1 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE 

UYGULAMALARI 

1. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

UYGULAMASI 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Yetkisi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımnl8/01/1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

11 .maddesi (Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri) a 

bendi "(Değişik: 3711 - 4.4.1991) Çeşitli illerde yapılan organize sanayi bölgeleri ve küçük 

sanayi sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, küçük sanayi sitelerinin 

alt yapılarının tamamını, üst yapılarının ise % 70'ine kadar olan kısmını kredi ile 

desteklemek, organize sanayi bölgelerini kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve 

denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde plan hedeflerine paralel olarak 

gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak ve bütün bu faaliyetleri koordine etmek, küçük 

sanayi siteleri ile organize sanayi bölgeleri yer seçiminin, Hazine ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, arsa bedelinin, ilgili bakanlık veya kamu 

kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol esaslarına göre ödenmesini sağlamak," gereği 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamalan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca aynca bir 

başka yasal düzenleme olmaksızın yürütülmekteydi. 

Halen 15/04/2000 tarih ve 24025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanmış olan 01/04/2002 tarih 

ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliğine çerçevesinde OSB işlemleri yürütülmektedir. 
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OSB Kuruluş Talebi 

Görev ve yetkileri OSB Kanunu çerçevesinde tanımlanan OSB'lerin kurulabilmesi 

için; OSB kurulması düşünülen yer ile ilgili olarak hazırlatılacak OSB Yatırım Değerlendirme 

Raporunun Valiliğin uygun görüşü ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi 

gerekmektedir. 

OSB Yer Secimi 

Söz konusu raporun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca değerlendirilmesini takiben uygun 

görülmesi halinde OSB yer seçimi etüt çalışmalarına başlanılmaktadır. 

21/05/2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren OSB 

Yer Seçimi Yönetmeliği çerçevesinde OSB yer seçimi etütleri yapılmaktadır. Bu Yönetmelik, 

çevrenin, doğal ve kültürel kaynaklann korunması, diğer kurumların projeleriyle birlikte imar 

ve çevre düzeni planlarıyla uyumlu olarak çalışmaların yürütülmesi prensibine 

dayanmaktadır. 

Yörede projesi olan bütün kurumların çalışmaları irdelenmekte, yörenin coğrafi, 

çevresel ve ekonomik koşullan da göz önüne alınarak alternatif alanlar tespit edilmektedir. 

Yer seçimi etüt çalışması sonucu belirlenen OSB alternatif alanları, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının koordinatörlüğünde mahallinde oluşturulan ve ortalama 22 ilgili kuruluş 

temsilcisinin katıldığı yer seçimi komisyonunca incelenerek, söz konusu alternatif alanlardan 

biri oy birliğiyle OSB yeri olarak uygun görülmektedir. Bir yerin OSB olarak seçilebilmesi 

için OSB Yer Seçimi Komisyonu üyesi 22 kuruluşun olumlu görüşünün alınması şarttır. 

Uygun görülen OSB yeri için ilin Çevre Düzeni Planı varsa OSB sınırlarının Çevre 

Düzeni Planına işlendikten sonra imar planı çalışmalarına başlanılmasının gerekmekte 

olduğunun yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ait yerine getirilmesi şart olarak 

belirtilen görüşleri bir talimat halinde Valiliğe gönderilmektedir. 

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle ileride meydana gelebilecek olası 

felaketleri önlemek amacıyla seçilen alanla ilgili öncelikle mahallinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı elemanlan denetiminde gözlemsel jeolojik etüt çalışması yapılarak, zeminin 

yapılaşma açısından sakıncalı olmadığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne onaylattırılmak 

suretiyle OSB yeri olarak kesinleştirilmektedir. 
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OSB Kuruluş İşlemleri 

4562 sayılı OSB Kanununun ikinci bölümü 4 üncü maddesi gereğince, yer seçimi 

aşaması tamamlanan bir OSB'nin kuruluş işlemlerine başlanarak; 

• İl Özel İdaresinin, 

• OSB'nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde ayrıca 

büyükşehir belediyesinin, 

• İl ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre sanayi odası veya ticaret ve sanayi 

odasının, 

• Sanayici dernek veya kooperatiflerinin, 

biri veya daha fazlasının katılımı ile hazırlanan OSB kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca onaylanmakta ve her OSB'ye bir sicil numarası verilerek OSB'ye tüzel kişilik 

kazandınlmaktadır. Aynca, ihtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin 

temsilcileri de talep edilmesi halinde müteşebbis heyete dahil edilmektedirler. 

OSB İmar İşlemleri 

OSB Yer Seçimi Komisyonunca seçilip 1/25000 ölçekli topoğrafik pafta üzerinde 

belirlenen OSB sınırları ölçeği 1/5000 veya daha büyük olan kadastral pafta veya tapulama 

paftalan üzerine adapte edilerek OSB imar planı sınırlan oluşturulmaktadır. 

OSB imar plam, OSB'nin büyüklüğüne göre 1/5000 veya 1/2000 ölçeğinde nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar plam olmak üzere iki aşamada hazırlamr. İmar 

planlan, plan açıklama raporu ile bir bütündür. 1/1000 ölçekli imar planı uygulamaya esastır. 

Planların hazırlama sürecinde; 

" Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış OSB sının, 

• OSB Yer Seçimi komisyonuna katılan kurumlann verdiği şartlı görüşler, 

• OSB'nin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vizesi almış Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu, 

• Mülkiyet durumu, 

• Varsa onanlı üst ölçekli plan, 
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• OSB alanında mevcut altyapı ve enerji durumu, 

• OSB alanına erişilebilirlik, 

• OSB'nin yer aldığı il veya ilçenin sanayi profili, 

• İhtisas OSB ise ÇED raporu konularında ve OSB'nin özelliğine göre belirlenecek diğer 

hususlarda veriler elde edilir. 

Hazırlanacak imar planında, OSB'nin özelliği ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne 

alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan imar planı teknik şartnamesine göre 

sanayi parselleri, sosyal, idari ve teknik donatı alanlan, arıtma alanı, Sağlık Bakanlığınca 

belirlenen sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararlan oluşturulur. 

OSB Kredi Talebi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB'lere kullandırılacak kredilerin miktan, kullanımı 

ve geri ödemesi hakkındaki esas ve usuller Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 

arasında düzenlenen protokol ile belirlenmektedir. 

Yatırım Programında yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB'Ier ile 

bioteknoloji, gen mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni malzeme teknolojileri, 

temiz enerji teknolojileri, uzay teknolojileri ve benzeri ileri teknoloji gerektiren ihtisas 

OSB'lere talepleri halinde arsa, altyapı ve genel idare giderleri kredisi, diğer yörelerdeki 

OSB'lere ise altyapı ve genel idare giderleri kredisi verilmektedir. 

Gelişmiş ve normal yörelerde ilk defa yapılan OSB'nin altyapısı için protokol 

şartlarına göre kredi kullandınlır. Yeni proje veya tevsii şeklinde yapılacak müteakip 

bölümlerde ise faiz oranlan protokolde belirlenecek miktarlarda artınlarak uygulanır. 

Kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetler ve 

kredi işlemleri ile görevli bankaya yazılı olarak vereceği talimatlarla işlemlere yön 

verir.OSB'ler ihtiyaç duyulması halinde başka iç ve dış kaynaklardan da kredi 

kullanılabilirler. Yol, su, kanalizasyon, YG-AG elektrik şebekesi inşaatlannın tamamlanması 

veya OSB'de en az %50 arsa tahsisi yapılmış olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından verilen genel idare giderlerinin kredilendirilmesi durdurulur. 
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OSB Altyapı Çalışmaları: 

OSB'ler ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz 

temini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi, atık su arıtma tesisi, içme 

ve kullanma suyu arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, internet servis 

sağlayıcılığı, spor tesisleri, genel hizmet ve sosyal tesisler ve benzer tesislerden gerekenleri 

kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satm alarak dağıtım ve satışım yapma, üretim 

tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB'nin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, atık 

suların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden 

ön arıtma tesisi yapılması gerekir. 

Kredi alan OSB'lerin altyapı inşaatları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı elemanları 

denetiminde gerçekleştirilir. 

OSB de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin tesislerinden karşılamak 

zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu 

amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma 

hakkım başka kuruluşlara devir ve temlik edemez, başkalarının istifadesine tahsis edemez. 

OSB Arsa Tahsisleri 

Arsa tahsisi için yapılan başvurular müteşebbis heyet tarafından değerlendirilir. 

OSB'den arsa tahsis talebinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler (katılımcı) 

müteşebbis heyete aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya ile başvuruda bulunurlar; 

• Başvuru dilekçesi, 

• Talep edilen arsa büyüklüğü, 

• ikametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek ya 

da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı 

benzer belgeleri, 
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• Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim 

miktarı, kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve 

tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye'de 

ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri, 

• Varsa yaratılacak olan ithalat ve ihracat tutarları, 

• Sağlanacak olan istihdam, 

• Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler. 

OSB'de Arsa Tahsisi Yapılması İçin Gerekli Temel Vasıflar 

• OSB kuruluş protokolü şartlarına uygun olması, 

• Yer seçiminin ardından Valiliğe yazılan talimat yazısında, sektör sınırlaması getirilmiş 

ise buna uygun olması, 

• Kuruluş protokolünde, ihtisas olarak kurulacağı belirtilen OSB'lerin sektör 

sınıflamasına uygun tesis olması, 

• Belli bir imalat programı bulunmayan tamirhane,depo, ambar,atölye olarak hizmet 

veren tesis olmaması, 

• Fabrika niteliği arz etmeyen ve küçük sanayi siteleri kapsamına giren küçük sanayici 

olmaması, 

• Kullanılan elektrik ve su miktarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, 

• OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması. 

Kurulamayacak Tesisler 

Katılımcıların kuramayacakları tesisler: 

A. Karma ve ihtisas OSB'lerde; 

A.l. Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 

A.1.1. Ham petrol rafinerileri, 

A.l.2. Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştınldığı ve gazlaştmldığı tesisler, 
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A,1.3. Sıvılaştınlmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 

A.2. Çimento fabrikaları, beton santralleri, klinger üreten tesisler, 

A.3. Sıvı ve gaz yakıtla çalışmak üzere kurulacaklar hariç, termik güç santralleri, 

A.4. Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 

A.5. Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen 

tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 

A.6. Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 

A.7. OSB'nin kendi katı atıklarım ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı 

için kuracağı yakma, uzaklaştırma ve geri kazanım tesisleri hariç, endüstriyel nitelikli 

atıksulann geri kazanım tesisleri, sintine atıksulann geri kazanım tesisleri, katı atık ayrıştırma 

tesisleri, katı atık geri kazanım tesisleri ile çöp, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, 

kimyasal yolla arıtılması, nihai depolanması veya araziye gömülmesi ile ilgili atık 

uzaklaştırma tesisleri, 

B. Karma OSB'lerde; 

B.l. Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, 

B.2. Petrokimya kompleksleri, 

B.3. Tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, (Üretiminde, 

kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve yoz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler 

hariç) 

B.4. Entegre şeker fabrikaları, 

B.5. Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor 

ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre 

fabrikaları, 

B.6. Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, 
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B.7. Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 

B.8. Selüloz ve selüloit üretim tesisler, 

B.9. Kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler (OSB Kanal deşarj standardına 

uygun atıksu tesisi kuran tesisler hariç), 

B.10. Ham deri işleme, hayvan kesimi yapılan ve padok tesisleri, 

B.ll. Maya ve tuz üretim tesisleri. 

B.12. Talk, bark, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. 

OSB Müteşebbis heyeti, yukarıda belirtilen tesislerin dışında kurulmasında sakınca 

gördüğü diğer tesisler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

Tahsis Edilen Arsa 

• Tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB'ye 

tasdik ettirerek yapı ruhsatım almayan, 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer 

alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda "ÇED Olumlu Kararı" veya ÇED ön 

araştırma raporu sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" karan belgesini alamayan, 

• Altyapı inşaatının durumuna göre OSB'nin duyuru tarihinden itibaren; 

- yapı ruhsatını alarak iki yıl içinde inşaata başlamayan, 

- yapı ruhsatı tarihinden itibaren üç yıl içinde üretime geçmeyen 

katılımcılara yapılan tahsis OSB müteşebbis heyeti tarafından iptal edilir. Makul sebeplerle 
OSB müteşebbis heyeti bu süreleri uzatabilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Denetim Yetkisi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; kendi memurları veya görevlendireceği gerçek ve tüzel 

kişiler marifetiyle OSB'nin faaliyetlerini teknik, idari ve mali yönlerden dilediği zaman 

kontrol eder, yapılacak kontrol neticesinde düzeltilmesi gerekli görülen hususlar olduğu 

takdirde, bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek talimatı OSB tüzel 

kişiliği aynen yerine getirir. 
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2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YÖNETİMİ 

Organize Sanayi Bölgesi uygulamaları; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu ve bu kanuna istinaden hazırlanmış olan 01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde OSB 

Tüzel kişiliğince yürütülmektedir. 

OSB'nin Organları: Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul), Yönetim 

Kurulu, Denetim Kurulu, Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. 

Müteşebbis Heyet; Müteşebbis heyet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi 

onaylanan OSB'nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlann yetkili organlannca mensupları 

arasından tespit edilecek üyelerden oluşur. Müteşebbis heyeti oluşturacak üye sayısı 11 asıl 11 

yedek üyeden az, 15 asıl ve 15 yedek üyeden fazla olamaz. OSB'nin oluşumuna katılan kurum 

ve kuruluşlann müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım oranları dikkate 

alınarak kuruluş protokolünde belirlenir. Müteşebbis heyette yer alan üyeler 2 yıl için seçilir. 

Müteşebbis heyet ilk toplantısında, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Valinin 

başkan olması durumunda, OSB Kanunun 4üncü maddesinin 9uncu fıkrasında sayılan 

kuruluşlardan il özel idaresi ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili 

seçilir. Müteşebbis heyet en az 3 ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkan 

vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 

Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. 

Katılımcıların Müteşebbis Heyete Dahil Olmaları: OSB'de üretime geçtiğini işyeri 

açma izni alarak belgeleyen işletmelerin sayısı, OSB'de kurulacak tüm işletme sayısının 

1/3'üne ulaştığında, katılımcılar, kendileri veya temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin 

kendi aralarında seçecekleri üyeler vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilirler. Bu suretle 

seçilen üyelerin sayısı müteşebbis heyet üye sayısının yansını geçemez. Katılımcıların 

müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında müteşebbis heyete girecek katılımcı üyelerin 

belirlemesinden sonra, diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve 

kuruluşların katılım paylan da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu durumda müteşebbis 

heyetten çıkarılacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz. 
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Genel Kurul Yapılması: Müteşebbis heyetin görev süresi, OSB'deki kurulacak 

toplam işletme sayısının 2/3'ünün üretime geçtiklerinin, işyeri açma izni ibraz etmek sureti ile 

belgelenmesi veya OSB'nin kuruluş masrafları, OSB'deki arsaların alımı ve tüm altyapı 

inşaatlan Bakanlık kredisi ile gerçekleştirilmiş olan OSB'lerde kredi borcunun ödendiğinin 

belgelenmesi ile genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmesiyle 

sona erer. 

Müteşebbis heyetin kendi imkanları ile oluşmuş OSB'lerde ise müteşebbis heyetin 

görev süresi OSB'de kurulacak toplam işletme sayısının 2/3'ünün üretime geçtiklerini işyeri 

açma izni ibraz etmek sureti ile belgelenmesi sonucunda, genel kurulun toplanarak yönetim ve 

denetim kurulu üyelerini seçmesi ile sona erer. 

Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB'ye ait her türlü belge, bilgi ve 

kayıtları genel kurulda seçilen yönetim kuruluna devreder. 

Müteşebbis Heyetin Göreve Devam Etmesi Durumu 

İlk ve müteakip genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği 

konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülüp, salt çoğunlukla devam karan çıkması halinde 

müteşebbis heyet her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam eder. Bu 

durumda kuruluş protokolünün anasözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve 

denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete 

katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri 

görüşülmez. Müteşebbis heyete seçilecek üye sayısı, müteşebbis heyet üye sayısının 

yansından bir fazla olur. 

Müteşebbis Heyetin Başlıca Gdrev ve Yetkileri 

• OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararlan ve tedbirleri almak, 

• OSB'nin, yönetim ve denetim kurulunu oluşturmak, bu kurullann çalışmalannı ve 

hesaplannı ibra etmek, 

• Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve katılacak üyeleri tespit etmek, 
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• OSB'nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, 

kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışım yapma, üretim tesislerini 

kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetim kuruluna 

bu konuda yetki vermek, 

• Altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje ihaleleri konusunda alacağı 

kararlarla işlemlerin yürütülmesini ve ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak, 

• Arsa tahsislerini yapmak, 

• Arsa satışı, altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile 

ilgili prensipleri belirlemek, 

• Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını parsel büyüklüğüne göre belirlemek, 

• OSB'nin yatırım programlan ile bütçesini onaylamak, 

• Ruhsat ve izinlerin verilmesi ile ilgili prensipleri belirlemek, 

• OSB'nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmek için karar vererek birleşme 

şartlarım belirlemek, 

Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere 

seçeceği 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Bölge müdürü yönetim kurulu üyesi olamaz.Yönetim 

kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralanndan 

bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. 

Yönetim kurulu, başkan veya başkan vekili başkanlığında en az ayda 2 defa toplanır. 

Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde 

başkanın oyuna itibar edilir. Yönetim kurulu toplantılarının sekreterlik görevini bölge müdürü 

yürütür. 

Yönetim Kurulunun Başlıca Görev ve Yetkileri 

• OSB'yi temsil ve ilzam etmek, Müteşebbis heyet tarafından tespit edilen plan, prensip 

ve programlan uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak, 
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• Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet 

kararları çerçevesinde OSB'nin sevk ve idaresini yürütmek, OSB'nin en ideal şekilde 

gelişmesi için her türlü tedbiri almak, planlamak ve hakkaniyetle işleyişi ile ilgili 

kararları almak, 

• OSB'ye ait halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve 

değişiklikleri ile yol, atık su, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, AG-OG elektrik, 

enerji nakil hattı ve benzeri altyapı ve arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif 

ve ihale dosyalarını ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlatmak, 

• Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, yönetim aidatları ile 

hizmet karşılığı bedellerini belirleyerek müteşebbis heyetin onayına sunmak, 

" OSB ortak alanlarına ait masraflar ile altyapı katılım paylan ve yönetim aidatlarını 

katılımcılar adına tahakkuk ettirip, ödeme miktarı, şekil ve müeyyidelerini müteşebbis 

heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde uygulamak, 

• Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde arsa satışlarını yapmak, 

• OSB için yapılacak alım-satım, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve 

proje dahil tüm ihaleleri müteşebbis heyetin kararına uygun olarak yapmak, 

• Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri 

satış bedellerini belirlemek, 

• OSB'nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, 

kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışım yapma, üretim tesislerini 

kurma ve işletme konularında müteşebbis heyetin verdiği yetki ile gerekli kararlan 

almak ve uygulamak, 

• Müteşebbis heyetin belirlediği prensipler çerçevesinde ruhsat ve izinleri vermek, verilen 

ruhsat ve izinlere uygun işlem yapılması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, 

uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek, 

Denetim Kurulu: Denetim kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından 

seçeceği 2 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Denetim 

kurulu üyeleri kendilerine kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler 

ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlanna da kullanabilirler. 
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Dcnetim Kurulunun Başlıca Görev ve Yetkileri 

OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını 

sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir defa OSB'nin defterlerini incelemek, birlikte veya 

münferiden düzenleyecekleri raporla müteşebbis heyete bildirmek, 

Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri 

noksanlıktan, kanun, yönetmelik ve kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelere aykın 

uygulamalan ve bundan sorumlu olanlan, rapor dönemini beklemeden müteşebbis heyete, 

sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermekle 

yükümlüdür. 

Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek, en az 3 ayda bir ara rapor ve yılda 

bir defa genel denetleme raporunu düzenleyerek müteşebbis heyete sunmak. 

OSB MüdurlüSû 

OSB müdürlüğü, bölge müdürü ile idari ve teknik personelden oluşur. Bölge müdürü, 

müteşebbis heyetin karan ile diğer personel ise, bölge müdürünün teklifi yönetim kurulunun 

karan ile atanır ve aynı şekilde azledilir. 

Bölge Müdürünün Görevleri 

Bölge müdürü, müteşebbis heyet ve yönetim kurulunun kararları ve talimatlan, kanun, 

yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeleri çerçevesinde OSB'nin sevk ve 

idaresini yürütmekle görevlidir. 

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE İZİN VE RUHSAT 

UYGULAMASI SÜRECİ 

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni 

OSB'deki sanayi tesislerinin; mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve 

tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat, izin işlemlerini yürütme 

yetkisi yerel yönetim ve valiliklerde iken 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu ile OSB tüzel kişiliğine devredilmiştir. 
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İşyeri Açma Ruhsatları ve Denetim 

OSB Kanunu (12/4/2000) yürürlüğe girmeden önce ve Belediye Kanununda 

(03/07/2005) yapılan değişikliğe kadar OSB'deki sanayi tesislerinin; işyeri açma-çalışma 

ruhsatları ve denetim işlemleri, 

• 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa istinaden Gayri Sıhhi Müesseseler 

Yönetmeliğine (Sağlık Bakanlığı), 

• Uygulaması yerel yönetim ve valiliklerce yapılmakta olan 3572 sayılı İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlanna dair Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmeliğe (İçişleri 

Bakanlığı), 

• 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun gereğince 

alınacak GSM Ruhsatına, 

• 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanununa (Sağlık 

Bakanlığı), 

• göre yürütülmekteydi. 

Belediye Kanunu (03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı) 

Sözkonusu Belediye Kanunun 85. maddesi (h) bendinde yer alan ibare ile 12.4.2000 

tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4üncü maddesinin altıncı fıkrası 

değiştirilerek OSB'de yer alan sanayi tesislerinin ruhsat, izin, işyeri açma-çalışma ruhsatları 

ve denetim işlemlerinin OSB tüzel kişiliği tarafından yapılması hükme bağlanmıştır. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Gayri Sıhhi 

Müesseseler Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan 09/03/1989 tarihli ve 

20103 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmelik yürürlükten 

kaldınlarak, 14/07/2005 tarihli Bakanlar Kurulu karan ile (24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 

04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/07/2004 tarihli ve 5216 

sayılı, 22/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre) 

İçişleri Bakanlığınca yürütülmek üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin 

Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 
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10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte; OSB'de yer alan sanayi tesislerinin ruhsat, izin, 

işyeri açma-çalışma ruhsatlan ve denetim işlemlerine yönelik olarak, yukarıda adı geçen 

Belediye Kanunu ve OSB Kanunu dikkate alınarak düzenlemeye gidilmiştir. 

Bu itibarla; gerek OSB Kanunu öncesinde gerekse OSB Kanunu uygulaması ile, 

mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve 

kullanımıyla ilgili ruhsat, izin, işyeri açma-çalışma ruhsatlan ve denetim işlemlerinde Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığına doğrudan görev verilmemiştir. Ancak OSB Kanunun 23. Maddesine 

göre OSB'de yer alan sanayi tesislerine verilecek tüm izin, ruhsat ve denetimiyle ilgili olarak 

aşamalarla görevli konumuna getirilen OSB tüzel kişiliklerinin her türlü hesap ve işlemlerini 

denetlemeye ve tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (gerekli gördüğü hallerde veya 

şikayet üzerine) yetkilidir. 

OSB Tüzel Kişiliğinin Yetkileri 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğü, denetimi, ve bütçe imkanlan 

ölçüsündeki kredi desteği ile OSB yer seçimi ve imar planlannın onayından sonra altyapı 

hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip OSB'de sanayicinin üretime geçmesi 

sağlanmaktadır. OSB mevzuatı gereği; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kurumlar arası 

koordinasyonu sağlayıcı ve OSB Tüzel Kişiliklerine yol gösterici rol üstlenmekte olup, OSB 

Tüzel Kişiliği ise OSB'nin işletmesinden sorumludur. 

Ruhsat ve İzin Yetkisi 

OSB imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve 

kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB Tüzel Kişiliği tarafından verilir ve denetlenir. 

Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız inşaat kaçak inşaat muamelesi görür. 

Katılımcılarca gerçekleştirilecek yapı ve tesislerin inşaatı OSB Müdürlüğü tarafından 

verilen ruhsata aykırı yapılamaz. Yapının, mevzuata ve plana aykın yapıldığının tespit 

edilmesi durumunda yönetim kurulu kararıyla OSB Müdürlüğü tarafından yaptınmlar 

uygulanır. 
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Projelerin Teslimi ve Yapı Ruhsatı Verilmesi 

işletmeye ait tatbikat projeleri, yürürlükte bulunan imar ve yapı denetimi mevzuatına 

göre gerekli sözleşmeler, izin belgesi, sigorta poliçesi, taahhütnameler, gerekli bedellerin 

ödendiğine dair belgeler ve benzeri belgeler ile OSB Müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca, 

başvuru evrakına parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu,, zemin etüt raporu, 

mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların 

hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda ÇED Olumlu Karan veya ÇED ön araştırma raporu 

sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararını içeren belge eklenir. 

OSB Müdürlüğü tarafından ruhsata esas belgeler, plan ve mevzuat hükümlerine göre 

incelenir. Eksik ve/veya yanlış bulunmuyor ise başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde yapı 

inşa ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. 

Yapı mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde bölge müdürlüğünce o andaki inşaat 

durumu tespit edilir ve yönetim kurulu karan ile inşaat derhal mühürlenerek durdurulur. 

Ruhsata aykırı olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu yapılan inceleme sonucunda 

anlaşılırsa mühür kaldmlır ve inşaatın devamına izin verilir. 

Yapı Kullanma İzni Verilmesi 

Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu 

kısımlarının kullanılabilmesi için, bölge müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu iznin 

alınması için OSB Müdürlüğüne yapılan başvuru dilekçesi ekinde teknik uygulama 

sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp 

yapılmadığım belirten raporlan yer alır. 

OSB Müdürlüğünce yapının mevzuata uygun bulunması halinde 30 gün içinde yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenir. 

İşyeri Açma İzni Verilmesi 

OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir. 
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OSB Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması 

OSBMe Altyapı Tesisleri Kurma, Kullanma ve İsletme Hakkı: OSB'ler 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik, içme ve kullanmasuyu, doğalgaz temini ve dağıtım 

şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, atıksu arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu 

arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, internet servis sağlayıcılığı, spor tesisleri, 

genel hizmet ve sosyal tesisler ve benzer tesislerden gerekenleri kurma ve işletme, kamu ve 

özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme 

hakkı sadece OSB Tüzel Kişiliğinin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, atık sulann ortak 

arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma 

tesisi yapılması gerekir. 

OSB'de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin tesislerinden karşılamak 

zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu 

amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma 

hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez, başkalarının istifadesine tahsis edemez. 

OSB Çevre Yönetim Sisteminin Oluşturulması: OSB'den kaynaklanan çevre 

kirliliğinin giderilebilmesi amacıyla Yönetim kurulunca oluşturulan OSB Çevre Yönetim 

Sistemi; müteşebbis heyetin uygun görüşünü almak kaydı ile uygulamaya konulur. 

OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Çevre Yönetim 

Sisteminin bilimsel verilere dayanılarak oluşturulması ve bu sistemin rutin olarak iki yılda bir 

gözden geçirilmesi veya OSB'nin koşullarına, ilgili yönetmeliklere ve bölgesel koşullarda 

olabilecek değişikliklere bağlı olarak sürekli güncelleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca OSB 

Çevre Yönetim Sisteminin işletilmesi bağlamında OSB Yönetim kurulu ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. 

OSB Çevre Yönetim Sistemi kapsamında; Atıksu Yönetimi, Atıksu Altyapı Tesisleri 

Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Gürültü Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi, Tehlikeli ve 

Tıbbi Atık Yönetimi, Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Yönetimi, OSB Yangın Savunma 

Sistemi yer almaktadır. 
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EK-2 
KOCAELİ İLİNDE DİLOVASI OSB DIŞINDAKİ DİĞER 

OSB'LERİN DURUMU 

Tablo Ek-2.1'de Kocaeli ilindeki OSB'lerin parsel, üretim ve istihdam bilgileri 

verilmektedir. 

1. BİTEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Kocaeli-Gebze I Organize Sanayi Bölgesi: 230 ha büyüklüğünde olup, 1992 yılında 

hizmete sunulmuştur. Bölgenin Tevsisi ile birlikte büyüklük 402 ha. ulaşmıştır. Proje 

Müteşebbisin kendi imkanları ile tamamlanmıştır. Bölgede bulunan 188 adet sanayi 

parselinden 185 adedinin tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan parsellerde 87 adet sanayi tesisi 

üretime geçmiş olup, 15 adet tesisin inşaatı devam etmektedir, 

Gebze I (III. Tevsi) Organize Sanayi Bölgesi: Kurum görüşleri tamamlanmıştır. II. 

Sınıf tarım alanı olarak belirlenen, mermer işletme ruhsat sahasında kalan, devlet ormanı, 

orman şerhli, 2/B şerhli ve davalı olan bazı parsellerin OSB yeri olarak kullanılmasının uygun 

görülmemesinin yanında, Kocaeli Valiliğinin yazısında, Balçık Köyü 247 nolu mera 

vasfındaki parselin 27/10/2005 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı adına hazine adına tescil 

edilmiş olduğundan bu parselle ilgili işlem yapılmayacağının bildirilmesi ve mera vasfındaki 

397 nolu parselin ise OSB tevsi alanı sınırlan içinde kalan az bir kısmı ile ilgili vasıf 

değişikliği çalışmalarının da yer seçiminin sonuçlandırılmasının daha fazla uzatılmaması için 

bu parseller ile birlikte arada kalan bazı parsellerin OSB yeri olarak kullanılamayacağına 

karar verilmiştir. Sonuç olarak, geriye kalan yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki alanın OSB 

yeri olarak kullanılıp kullanılamayacağına karar verilebilmesi için; önceden yaptınlmış ve 

Afet işleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporunun, alan içinde 

yapılaşan mevcut sanayi tesislerine ait imar planlannın ilgili idarece onaylı bir kopyasının, 

mevcut sanayi tesisi sahiplerinin tesis ve arazilerinin OSB tevsi alanı sınırlan içerisine dahil 

edilmesine muvafakat ettiklerine dair imzalı yazının ve söz konusu alanın OSB tevsi alanı 

olarak planlanmasının uygun görüldüğüne ilişkin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

görüşünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi OSB Yönetim Kurulu Başkanlığından 

istenmiştir. 
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ADI OSB AŞAMALARI 

ALANI 
(Ha) 

(YP-de 
Esas 

Alman) 

Imır 
planında 
planlanan 

alan 

Sanayi 
parsali 

bOyOMüû 
0(ha) 

(A) 

Ik imtr 
planındaki 

parsel 
sayısı 

PARSEL 
SAYISI (B) 

—UHSISI 
YAPILAN 

PARSELLERİN 

SAYISI 
(C) 

Alan 
(ha) 
(D) 

TAHSİSİ " 
YAPILMAYAN 

PARSELLERİN 

SAYISI Alanı 
(ha) 

TESİS SAYILARI 

Üretim 
inşaat 

safhası 
Projt 

safhası 
Projtsi 

olmayan 

Toplam 
Tssis 
Sayı» 

Örfüme 
Geçme 
Oranı 
W 

İsletme 
Ruhsatı 

Alan 
Firma 
Sayısı 

GSM 

M* 
Ruhsatı 

Alan 
Firma 
Say» 

İSTİHDAM 
KAPASİTESİ (KİŞİ) 

MEVCUT TOPLAM 

BİTEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

KOCAELl-Gebal 

TOPLAM 

230 
0 

225 
0 

316 
0 

162 
0 

168 
0 

185 
0 

309,00 

0,00 

2 
0 

7,00 

0,00 

87 
0 

15 
0 

0 
0 

83 
0 

185 
0 

46 
»SAYI/O! 

68 
0 

43 
0 

9.795 

0 
16.767 

0 
DEVAM EDEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
KOCAELİ-ALİKAHYÂ 

KOCAELİ-AIİKAHYA (ASIM KİBAR) 

KOCAELİ-ARSLANBEY 

KOCAELİ-OİLOVASİ 
KOCAELİ-GEBZE (GÜZELLER) 

KOCAELİ-GEBZE (KÖMÜRCÜLER) 

KOCAELİ-GEBZE (PLASTİK) 

KOCAELİ-GEBZE (TEMBELOVA) 

KOCAELİ-GEBZE II (TOS8-TAYSAD) 

KOCAELkîEBZE III 

KOCAELİ-GEBZE IV (İST.MAK.VE IMLSAN) 

KOCAELK3EBZEV (KİMYA) 

KOCAELİ-GEBZE VI (İMES) 

TOPLAM 

YERSEÇIMİ DEVAM EDİYOR 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

KAMULAŞTIRMA 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ DEVAM EDİYOR 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ TAMAMLANDI. 

YERSEÇİMİ DEVAM EDİYOR 

50 
206 
93 

1233 

130 
85 
143 
135 
250 

560 
226 
223 
3334 

920 
126 

133 

2S4.6 

14U.C 

93,62 

96.21 

104 
161,35 

230 

705,18 

236 
45 
103 

3S4 

120 

190 
45 
103 

4» 

59 

189 
45 
83 

375 

54,86 

99,23 

104,00 

151,15 

409,24 

61 

1 

20 

82 

38,76 

0,68 

30,20 

230,00 

299,64 

167 
5 

53 
6 
17 

248 

13 

20 

8 

41 

5 

4 

5 

14 

0 

39 
53 

92 

23 

77 
45 
83 

228 

4 

28 

$4 

1 

6 

1 

a 

1 

12 

0 

13 

13130 

323 

4500 

3003 

20956 

0 
0 
0 

13.130 

4999 

0 
6.236 

2.730 

8.743 

0 
0 
0 
0 

35838 

NOT: BU VERİLER OSBURDEN GELEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMAKTADIR 



— 351 — 

2. YATIRIM PROGRAMINDA YER ALMAYAN OSB PROJELERİ 

Gebze II (TOSB - TAYSAD) Organize Sanayi Bölgesi 

Altyapı inşaatı Müteşebbis Heyetin kendi imkanları ile tamamlanmış olup, Bölge içi 

yollarda eksik kalan toprak işleri, üstyapı işleri, baca ızgara işleri yaya yolu ve hendek işleri 

devam etmektedir. 

Kandıra Organize Sanayi Bölgesi 

DSÎ Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığının olumsuz görüşleri nedeniyle 

incelenen alanın (5nolu alternatif alan) OSB yeri olarak uygun görülmediği Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının 28/09/1999 tarih ve 1043 sayılı yazısı Kocaeli Valiliğine bildirilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce daha önce uygun görülmeyen 5 nolu alternatif alanın OSB 

alanı olarak uygun görüldüğünün Kandıra Belediye Başkanlığına muhatap 06/07/2003 tarih 

ve 2620 sayılı yazısı bildirilmesi üzerine Kocaeli İl Plan ve Koordinasyon Müdürlüğünce 

03/09/2003 tarih ve 207 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Çevre ve Orman 

Bakanlığına yeniden görüş sorulması talep edilmiştir. Bu doğrultuda; Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca, Çevre ve Orman Bakanlığından (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) yeniden 

görüş sorulmuş olup alınan cevabi 24/10/2003 tarih ve 22232 sayılı yazıda 5 nolu alanın 

tekrar uygun görülmediği, komisyonca daha önce incelenen 2 nolu alternatif alanda OSB 

kurulabileceği bildirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 21/11/2003 tarih ve 13544 sayılı 

yazı ile konu Kocaeli Valiliğine bildirilerek, 2 nolu alternatif alanda OSB kurulmasının talep 

edilip edilmediğinin bildirilmesi istenmiş olup, bugüne kadar herhangi bir talepte 

bulunulmamıştır. 

Kocaeli-Gebze (Kömürcüler) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 05/06/2003 tarih ve 6312 sayılı yazısı ile 77 hektarlık 

alan için yer seçimi talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 27/01/2004 

tarih ve bila sayılı yazısı ile kamu yaran kararı talep etmiş olup, toplam 771.670,21 m2 

yüzölçümüne sahip 322 adet parsel için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (10/02/2004 tarih ve 

1138 sayılı yazı) kamu yaran karan verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Kocaeli-Gebze (Kömürcüler) Tevsii Organize Sanayi Bölgesi 

Yer Seçimi Komisyonunca 10/08/2004 tarihinde mevcut OSB'nin doğusundaki 75 ha. 

büyüklüğündeki alan incelenmiş olup, kurum görüşleri tamamlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (30/11/2004 tarih ve 15443 sayılı yazı) ÇED raporu 

hazırlanması için OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına talimat verilmiştir. ÇED sürecinde 

Tavşancıl Belediye Başkanlığının Çevre ve Orman Bakanlığına muhatap 01/02/2005 tarih ve 

99 sayılı yazısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23/05/2005 tarih ve 14045 

sayılı yazısı ile olumsuz görüş bildirilmesi nedeniyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer 

seçimi çalışmalarının sonuçlandırılmasının mümkün olamadığı 29/06/2005 tarih ve 8106 

sayılı yazı ile Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 

Kocaeli-Gebze (Plastik) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 07/06/2004 tarih ve 6478 sayılı yazısı ile Yer Seçimi 

Komisyonunca incelenen yaklaşık 143 hektar büyüklüğündeki alanın ilk etapta yaklaşık 110 

hektarlık kısmı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına 

kamulaştırma talimatı verilmiştir. 

OSB'nin yer seçimi süreci tamamlanmış, imar planı onaylanmıştır. 

Kocaeli-Gebze IV (İstanbul M akina ve İmalatçılar) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 01/06/1998 tarih ve 6911 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB'nin yer seçimi tamamlanmıştır. OSB Yönetim Kurulu 

Başkanlığının 24/07/2003 tarih ve 75371 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 

kamu yaran karan talep etmiş, OSB toplam alanı 929.877 m2 yüzölçümüne sahip 171 adet 

parsel için kamu yaran karan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (19/08/2003 tarih ve 9396 sayılı 

yazı) uygun görülmüştür. Ayrıca OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı 17/02/2005 tarih ve 

502014 sayılı yazısı ile kalan şahıs arazileri için kamu yaran karan talep etmiş olup, OSB 

toplam alanı 1.309.377 m2 yüzölçümüne sahip 217 adet parsel için 08/04/2005 tarih ve 4250 

sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kamu yaran karan verilmiştir. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca (26/07/2005 tarih ve 337 sayılı yazı) 101.219 m2'lik alan için de kamu yaran 

karan verilmiş olup, OSB toplam alanı 1.410.596 m2'lik yüzölçümüne ulaşmıştır. OSB'nin 

imar planlan onaylanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Kocaeli-Gebze V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19/03/2002 tarih ve 2854 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 30/03/2004 tarih ve 42 sayılı yazısı 

ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kamu yararı karan talep etmiş, OSB toplam alanı 

1.285.981 m2 yüzölçümüne sahip 189 adet parsel için kamu yararı karan Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca (11/05/2004 tarih ve 5372 sayılı yazı) uygun görülmüştür. 

Kocaeli-Gebze VI (İMES)Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21/05/1999 tarih ve 4978 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 10/01/2003 tarih ve 3220sayılı 

yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kamu yararı karan talep etmiş, 126 hektarlık şahıs 

arazisi için kamu yaran kararı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (28/04/2003 tarih ve 4168 

sayılı yazı) uygun görülmüştür. Aynca OSB Yönetim Kurulu Başkanlığınca 21/09/2004 tarih 

ve 1139 sayılı yazısı ile yeniden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kamu yararı kararı talep 

etmiş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (21/12/2004 tarih ve 16955 sayılı yazı) 33.757 m2 

yüzölçümlü 9 adet şahıs mülkiyetindeki parsel için kamu yaran karan verilmiştir. OSB'nin 

imar planlan onaylanmıştır. 

Kocaeli-Gebze VI (İMES)Organize Sanayi Bölgesi (ilave) 

Kurum görüşleri tamamlanmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 20/04/2006 tarih 

ve 3794 sayılı yazı Çevre ve Orman Bakanlığının (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) nihai 

görüşü talep edilmiştir. 

Kocaeli-Gebze (Güzeller) Organize Sanayi Bölgesi 

OSB'nin yer seçimi yapılmış olup, seçilen alana ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca kamulaştırma talimatı verilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB'nin imar 

planlan ve altyapı avan projeleri onaylanmıştır. 

Kocaeli-Alikahya (Asım Kibar) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03/11/2003 tarih ve 12696 sayılı yazısı ile 

kamulaştırma talimatı yazılmıştır. OSB'nin 42.297 m2lik alanı için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca 03/05/2006 tarih ve 158 sayılı makam onayıyla kamu yaran kararı verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Kocaeli-Alikahya Organize Sanayi Bölgesi 

ilk etap olarak yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alan için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca (03/11/2003 tarih ve 12686 sayılı yazı) kamulaştırma talimatı yazılmıştır. 

İkinci etap olarak ilave 95 hektarlık alan için yer seçimi komisyonu toplanmış ve 

kurum görüşleri tamamlanmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 09/05/2006 tarih ve 4528-

4529 sayılı dağıtımlı yazılar ile Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇED ve Planlama Genel 

Müdürlüğü) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının nihai görüşleri talep edilmiştir. 

Kocaeli-Gebze (Tembelova) Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09/11/1990 tarih ve 14768-69 sayılı yazısı ile 

kamulaştırma talimatı yazılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB'nin imar planı da 

onaylanmıştır. 

Kocaeli-Arslanbev Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26/12/2001 tarih ve 17982 sayılı yazısı ile kamulaştırma 

talimatı yazılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığınca imar planı çalışması yapılmaktadır. 

Kocaeü-Körfez Enerji Organize Sanayi Bölgesi: Kocaeli Valiliğince (02.01.2003 

tarih ve 1 sayılı yazı); TÜPRAŞ, PETKİM, 17 adet LPG Tesisi, 7 adet Akaryakıt Depolama 

Tesisi, 1 adet Doğal Gaz Tesisi ile küçük ölçekli sanayi kuruluşlarının yer aldığı bölgenin 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Enerji OSB ilan edilmesi talep edilmiş olup, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının mevzuatı gereği bahse konu tesislerin OSB'de kurulamayacak tesisler arasında 

yer alması nedeniyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (29/09/2003 tarih ve 11299 sayılı yazı) 

OSB Kanunu kapsamında değerlendirilme yapılmasının mümkün olamadığı Kocaeli 

Valiliğine bildirilmiştir. Daha sonra Kocaeli Valiliği (23/10/2003 tarih ve 241 sayılı yazı); adı 

geçen bölgenin OSB olarak ilan edilmesine imkan sağlayacak şekilde OSB Kanununda 

değişiklik yapılması ve talebin yeniden değerlendirilmesi hususundaki görüşünü Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığına intikal ettirmiş bunun üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teknik 

elemanlarınca 28/06/2004 tarihinde mahallinde yeniden inceleme yapılmıştır. Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığınca (23/11/2004 tarih ve 15043 sayılı yazı) yapılan değerlendirmeler sonucu 

OSB Kanunu hükümleri çerçevesinde söz konusu talebin gerçekleştirilmesinin mümkün 

olamadığı Kocaeli Valiliğine yeniden bildirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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DİLOVASI BELEDİYESİ DEFİN KAYIT DEFTERİ 
SIRA 
NO 

1 

2 

3 
4 

5 

I 6 

7 

L 8 

9 

10 

11 

12 

13 

'\ 
> 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

ADI SOYADI 
Yusuf AR 

Enis TUNCER 
HanifeDELİ 

Kazım DELİ 

Yakup DÜZGÜN 

Saliha GÜZEGÜN 

Kevser ERDOĞAN 

Fatma ERDOĞAN 

Süleyman ANIK 

Tacettin AKBULU T 

Fazlı KARA 

Fevzi DELİ 

Ahmet ZORBA 

Nadi UÇAK 
Şerafettin BESİ 

Memnune TOPTAŞ 

Mehmet KURT 

Hayrettin ORHA . 

Mehmet GÖKSU'j'JR 
Mehmet TEMİZ 

Hurihan İNCE' '.' 

Mustafa ÇETİN 

Hüdeyda ÇELİK 

Sait ULUS 

Ali STAR 

Gülcan DUMAN 

Adem KURT 

Abdurrahim İPEK 

Fatma AK 

Süleyman İNCİ 

Cemil YILMAZ 

Zühtü TORGAY 

Ahmet TUĞBAY 

Halis KARADAĞ 

Mehmet KARDAĞ 

Hüseyin EKİCİ 

Mehettin TACUL 

Mehmet ŞAHİN 

Hakan YEĞİN 
Dilber DEMİR 

Fatma TEMUR 

YAŞI ÖLÜM NEDENİ 
77 

80 

60 

85 

66 

56 

30 
30 

71 

78 

70 

55 

54 

57 

65 
39 

71 

36 

62 

71 

52 

87 

64 

72 

40 

17 

53 

64 

69 
74 

18 

60 

32 

77 

76 

65 

68 

71 

66 

69 

67 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Prostat Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Mide Kanseri 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Nefes Darlığı 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 
Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Astım Bronşit 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Astım Bronşit 

Kırtlak Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Astım Bronşit 

Kalp Yetmezliği 

Böbrek Yetmezliği 

Kalp Yetmezlıöi 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Solunum Yetmezliği 

Böbrek Yetmezliği 

Solunum Yetmezliği 

Kalp Yetmc-zlioi 

Kalp YetmtzliÇi 

OLUM 
TARİHİ 

06.05.1995 

18.01.1995 

21.01.1995 

25.01.1995 

01.02.1995 

22.02.1995 

22.02.1995 

0603.1995 

07 03.1995 

07.03.1995 

13.03.1995 

14.03.1995 

18.03.1995 

06.04.1995 

09.04.1995 
02.05.1995 

03.05.1 P95 

14.06.199:; 

15.08 1 ' . -

14.08.1 " i 

21.08.19P5 

2808.1935 

28.08.1995 

11.09.1995 

28.09.1995 

29.09.1995 

29.09.1995 

ADRESİ 
M. sinan Mah. Bağdat Cad. No:92 Dilov. 

M. Sinan Mah. Fidan Sok. No:12 Dilova 

M.Sinan Pınar Sok. No:30 Dilovası 

M.Sinan Mah.Gül Sok. No.68 Dil ovası 

Fatih Mah. B.Ataşadıvar Cad. No: 11 _ 

Diliskelesi Mah Cumhuriyet Cad. No 79 i 

O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:7 ! 

O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:7 I 

O. Gazi Mah. Oğuz Sok. No:8 

O. Gazi Mah. Karabev Cad No:49 

M. Sinan Mah. Baödat Cad No: 44 

O. Gazi Mah. Kurs Sok. No:75 

Diliskelesi Mah. C. Cad. No:62 

Orhangazi Mah Karabey Cad No:06 

M.Sinan Mah. No:8 
Orhangazi Mah.Deniz Sok.No:5 

Diliskelesi Mah. Gök Cad. No: 16 
M. Sinan Mah. Umut Sok. No:12 

Yıldız Mah. Ata Cad No:11 

M. Sinan Mah. Zümrüt Sok. No:37 

Diliskelesi Mah.ş C. Cad No:06 

No:8 ; 

Diliskelesi Mah. C. Cad. No:19 

M. Sinan Mah. isLcad.no.33 

Star sok.no.07 

Cumhuriyet Mah.No:42 

Diliskelesi Mah. Z. Gökalp Cad. No:57 

04.10.1995 O. Gazi mah. Kurs Sok No:10 

01.10.1995 

10.10.1995 

19.101995 

23.10.1995 

25.10.1995 

06.11.1995 

07.11.1995 

07.11.1995 

13.11.1995 

14.11.1995 

28.11.1995 

11 12.1995 

17.12.1995 

M Sinan Cad. No:28 

O. Gazi Mah. Kurs Sok No:37 

M. Sinan Cad. İst. Cad. No:61 

Diliskelesi Mah. C. Cad No:48 

No:7 

O. Gazi Mah. Bağdat Cad. Doniz Sok. 

No'30 

No:07 

O. Gazi Mah. Çiğdem Sok. No:65 

M. Sınan Mah. Susam Sok. No: 16 

O Gazi Mah. Karabey Cad. No 13 

M. sinan Mah. M. Sinan Cad No 30 

M Sinan Mah. M. Sinan C-d No <2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

> 
f 
6-, 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
°0 
- ' ' I 
t ' 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

T. AKINTORK 
Zekariye DURSUN 
Zeynep KUVEYTAN 
Enes ÇALAŞ 
Osman KARATAŞ 
Hüseyin TAYLAN 
Harbiye KARADAĞ 
Ahmet AKAGÜNDUZ 
Mevlüt DURSUN 
Mustafa KAYA 
Mülazım YILDIZ 
Ömer ENCİ 
Muyaser ATHAMAK 
Çetin KOÇ 
Emine BOZKURT 
Sahrali SÛĞÜTÇÜ 
Şefıka TOPÇU 
Ayhan YILDIRIM 
Beşir LEMEN 
Nidayi SOBAŞ 
Hava ÇAVAŞ 
Halis GOZEL 
Dursun KAYAYILDIZ 
Ahmet KARATAŞ 
Şemsettin PACUL 
HıdırMEMlŞ 
Şemsi MEMİŞ 
Ahmet OR AL 
Baki DURSUN 
Aşır SEVİNÇ 
Aşkın NARIN 
Mehmet MERAL 
zekariye AYDIN 
Hanife YILDIZ 
Tosun YÜNDEN 
Mahmut NACADAĞLI 
Fatma AK 
Ahmet TOPSAKAS 
Ayşe GUL 
Dilber DURSUN 
Ahmet AKICI 
Muhamet DURSUN 
Enver GÜNEŞ 
Emine BAYRAKTAR 
mülazım SARIÇAYIR 
Mahri/e AKTAŞ 
Ahmet F.CRASLAN 
Fatma Nihale KONUK 
Kudret YILDIRIM 
Alı Koç 
Abdulrahman ÇALIŞKAN 
Beytullah ŞAHİN 
M. Emin İŞLEYEN 
Inzile YÜRÜK 
Alattin DİKMEN 
A.Kemal GÜNEŞ 
Alalın SAĞIR 
Meryem GÜ 

61 
82 
1 
1 

80 
68 
71 
71 
58 
2 
81 
71 
48 
11 
50 
66 
51 
12 
82 
16 
56 
50 
46 
14 
66 
58 
91 
73 
65 
54 
61 
64 
70 
53 
70 
55 
85 
85 
70 
73 
ıe 
59 
75 
72 
67 
54 
60 
86 
94 
72 
71 
5 
53 
e2 
57 
56 
64 
17 

Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Solunum Yetmezliği 

Felç 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Gırtlak Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Solunum Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 
Felç 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 
Sara hastası 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 
Siroz 
! ',-;lp Yetmezliği 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kemik Kanseri 
Mide Kanaması 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Zatüre 
Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Zatüre _ -

19.12.1995 
01.01.1996 
19.01.1996 
05.02.1996 
07.02.1996 
13.03.1996 
14.03.1996 
19.03.1997 
21.03.1996 
22.03.1996 
24.03.1996 
03.04.1996 
26.04.1996 
2005.1996 
21.05.1996 
28.05.1996 
03.06.1996 
11.06.1996 
07.07.1996 
01.08.1996 
30.08.1996 
09.09.1996 
16.09.1996 
24.09.1996 
27.09.1996 
14.10.1996 
24.10.1996 
12.11.199' 
13.12.1996 
26.12.1996 
23.01.1997 
08.02.1997 
18.02.1997 
25.02.1997 
23.02.1997 
27.02.1997 
10.03.1997 
21.03.1997 
2503.1997 
28 03.1997 
07.04.1997 
14.05.1997 
22.05.1997 
29.05.1997 
06.06.1997 
24 06.1997 
04.ÜG.1997 
30.06 1997 
17.07.1997 
22.07 1997 
27.07.1997 
30.07.1997 
05.09.1997 
07.10.1997 
07.10.1997 
07.10.1997 
10.10.1997 
15.10.1997 

Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad No20 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No_l07__ 
M. Sinan Mah. Çiçek Sok. No:32 
Diliskelesi Mah. Cumhunyet Cad. No;05 
No:23 
Ziya Gökalp Cad. No:68 
Cumhuriyet Cad. No: 34 
No: 15 
Bulut Sok. No:22 
Cumhuriyet Cad. No:20 
No:21 
No:51 
O. Gazi Mah. Pamuk Sok. No:7 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. Nev i l i 
M. Sinan Mah. Chan Sok. No:24 J 
Kayapınar Mah. Nül. Sok No"15 _ i 
M. Sinan Mah ist. Cad. No.17 , 
O. Gazi Mah. Çiğdem Sok. No:2 
Pamuk Sok. No:76 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No.62 
No:51 
T. Ozal Mah. No:9 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad. No:70 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No:31-
O. Gazi Mah. Aslan Sok. No:9 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No.5 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No.5 
Cumhuriyet Mah. Zeytin Sok No: 13 
Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad.No.44 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No:32 
Diliskelesi mah.cumhuriyet cadyay sok 145 
Orhan gazi mah bahçe sok.no. 16 
Diliskelesi mah.cumhuriyet cad.no.166 
Yıldız Mah.no.16 
Turgut Ozal mah.no17 
Dumlupınar mah.burak sok no.3 DERİNCF 
Mimar Sinan mah.ist.cad.no:50 
Diliskelesi mah.Atatürk cad no.51 ! 

Cumhuriyet cad.no:24 
Derman sok.no:25 
Turgut Ozal mah.bağdat cad no.20 '•. 
Diliskelesi mah bulut sok no 107 
Ferhat sok.no.51 
Atatürk cad.no.01 
Kazım Karabekir cad.no:27 
Orhangazi mah.kurs sok.no.118 
Diliskelesi mah 
Cumhuriyet mah.Bağdat cad.no 21 
NO 63 
Diliskelesi mah.Cumhuriyet cad.no:33 
Orhangazi mah.Avşar sok.no:34 
mimar sinan mah.Gülsok.no.25 
Orhan Gazi mah.Kavalı sok no.51 
Diliskelesi mah.Atatürk cad.no.06 
Saitnursi sok no. 104 
Mimar sinan mah.zümrüt.sok no:28 
Orhangazi mah.no:12 
Dilsikelesi mah Sait cad.no:83 
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100 
"101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
°0 
./. 
\7 , 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
!30 
;31 
i 32 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

3 
:4r 
:41 
:42 
'43 
144 
45 
46 
47 
48 
49 

:50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Nadirrahman BİBER 
Rabia KILIÇ 
Ayşe BOZKURT 
ömer AKBALIK 
Mehmet ADIGÜZEL 
Fahrettin MANDOZ 
Mehmet DEMİR 
EmrullahYILMAZ 
AbbasSADE 
Sevqi OZTÜRK 
Emine KARAKUR 
Ayşe AYDEMİR 
Sebahattin GÜNEŞ 
Yunus KILIÇ 
Misat YETİŞ 
Mahmut DALKILIÇ 
Zekeriya AKBAŞ 
Hava AKBAŞ 
Gülhanım GÜLDÜ 
Zafer YALÇIN 
Cesim SUGRUÇ 
CenqizYILDIRIMBAŞ 
Abdullah TOPÇU 
Ahmet AYGÜL 
Abdurrahman UZUN 
1 'shmet BAŞBOĞA 
bcra AYGUR 
Hüseyin KÖSE 
fi FTEKSİZ 
Emdi KARADAĞ 
Hi. -,i ÇOBAN 
E uekir AYDIN 
Nuray ŞUORUÇ 
Fadıl KARIK 
Ali İKİZ 
Demir CAMİ 
Hatice YANMAZ 
M. Ali TEKER 
Yasemin ATAÇ 
razıl MAMA 
/as KA'ÎA 

Ömer TEKER 
Zeynep ADIGÜZEL 
Mehmet AVCI 
Vahide ÖNDER 
Mehmet TOLTAR 
Sülevman BOZKURT 
Mahmul ÇAM 
Gülsen BAKİ 
Lü/fıye DERİN 
Aziz BAYRAKTAR 
DelalTURTÜK 
Taip ÖZKAN 
Fayize ASLAN 
Gülistan ARAŞ 
Menekşe ELİBOL 
A Fettah KARAKAYA 

63 
43 
73 
41 
72 
56 
59 
53 
64 
19 
65 
45 
56 
14 
71 
74 
71 
6 
50 
17 
52 
34 
66 
72 
55 
54 
35 
59 
54 
46 
62 
15 
23 
60 
41 
60 
68 
42 
6 
58 
46 
6 
15 
68 
67 
87 
48 
&2 
77 
86 
£7 
54 
89 
78 
72 
2 
50 

Beyin kanaması 
Beyin kanaması 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kemik Kanseri 
Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Astım Bronşit 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 

Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Çocuk felci 
Beyin felci 

Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kemik Kanseri 

Beyin Kanseri 

10.10.1997 
24.10.1997 
27.10.1997 
08.11.1997 
04.11.1997 
05.11.1997 
06.11.1997 
07.11.1997 
11.11.1997 
19.12.1997 
23.12.1997 
22.12.1997 
07.01.1998 
1501.1998 
13.02.1998 
11.02.1998 
13.02.1998 
13.02.1998 
17.02.1998 
25.02.1998 
26.02.1998 
27.02.1998 
27.02.1998 
04 03.1998 
10.03.1998 
16.03.1998 
28.03.1998 

Karaciğer Kanseri ; 03.04.1998 
Kalp Yetmezliği , 22.04.1998 

Beyin Kanaması 

Kalp Yetmezliği 

Beyin felci 

Kalp Yetmezliği 

Bronşit 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer Kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 
bronşit 
Akciğer Kanseri 

28.04.1998 
07.05.1998 
27.05.1998 
10.07.1998 
28 07.1998 
30.771.998 
11.08.1998 
11.08.1998 
13.08.1998 
27.08.1998 
09.09.1998 
15 09.1998 
2fe.09.2998 
06.10.1998 
07.10.1998 

10.09.1998 
25.11.1998 
'/b 12.1998 
31.12.1998 
07.01.1999 

16.02.1999 
01 03.1999 

Cumhuriyet mah.sedef.sokakno.3 
Orhan gazi mah.b cad.no.01 
Mimar sinan mah.papatya sok.no.20 
Turgutözal mah.bağdat cad.no.i0 
Orhan gazi mah.ist.cad.no.66 
Turgut ozal mah.no.04 
Diliskelesi mah.AtatQrk cad.no.48 
atih Mah. Akasya sok.no.35 
Cumhuriyet mah.mutlu.sok.no.01 
Orhangazi mah.başaransok no.20 
stcad.no: 17 
Diliskelesi mah.cumhuriyet cad.no:38 
Mimar sinan mah.zümrüt.sok no: 1 £ 
Diliskelesi mah.cumhuriyet cad.no54 
Orhangazi mah.karabekircad.no.7 I 
muhsin sinan mah.ist.cad.no.2 
Orhangazi mah.karabekir cad.no48 ! 
ist cad.no:48 ! 
Fatih Mah. No: 78 
M. Sinan Mah. C. Cad. No:29 
Zümrüt Sok. No: 11 
İst. Cad. No.6 
No:4 
No:3 i 
O. Gazi Mah. İslam Sok. No:35 
Yavuz Sok. No:06 
M. Sinan Mah. Berak Sok. No:C:; ' 
Dilisakelesi mah. Menderes Sc'- ı o:03 i 
Yıldız Mah. Atatürk Cad. No:9 
O. Gazi Mah. Nazlı Sok. No:34 
Diliskelesi Mah. İstasyon Sok. N<::2 
M. Sinan Mah. Gül Sok. No:30 ; 
Şeyh Şamil Sok. No: 11 I 
O. Gazi Mah. No.08 
Cumhuriyet Mah. Zümrüt Sok. No:16 I 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No:22 
No:74 
O. Gazi Mah. Alper Cad. No:14 

Diliskelesi Mah. No: 14 
M. Sinan Mah Bağdat Cad. No:24 
O. Gazi Mah Karabey Cad. No:03 
No:20 
Diliskelesi Mah. Liman Cad. No:35 
Yıldız Mah Atatürk Cad. No:2 
O. Gazi Mah BaMat Cad. No: 15 
Diliskelsi Mah C. Cad. No:69 
M. Sinan Mah Küme evler No:40 
No:21 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad No:24 
Diliskelesi Mah. A Menderes Cad. NO:?1 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad No:49 
Sevda Sok. No:2 
Diliskelesi Mah. K Karabekir Cad. No.1£ 
O. Gazi Mah Adıaüzel Sok. No:30 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No:95 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No: 11 

Kadri CEBECİOĞLU 60 Beyin kanaması ,- - Yıldız Mah. No:26 
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158 
I 159 
| 160 
; 161 
! 162 
j 163 
I 164 
i 165 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

"8 

• / 
1c 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 

" 
V j 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

Perihan TOMRİS 
Bahri YALÇIN 
Celıl PORSUK 
Şükrü MİZER 
Zeynel GÜLSOY 
Perizade DURSUN 
Mustafa ARTUT 
A. Kerim TEKER 
Mustafa YİLDİZ 
Engin ARSLAN 
M. Rıdvan ALDUR 
Yavuz UYANIK 
Hami YALÇIN 
Tanır KARTAL 
Ayçan AKAGUNDUZ 
Rahmiye ADAK 
Mehmet İLANKO 
Ali ASLAN 
Tarık ASLAN 
Senem KAYA 
Hamıt TEKİN 
Melik YAŞAR 
Yusuf YAŞAR 
Fatih ÇANAK 
Hasan MERKOÇ 
Necatı GÜVEN 
Sait ORUÇ 
Y Baluhan KOŞAR 
Akit TEKİN 
Ömer YILDIZ 
Makbule KIZILIRMAK 
Vesile YURTSEVER 
Ahmet ARICA 
Mertcan DENİZ 
Kadir ATAKAN 
Şükrü ÇALIŞKAN 
Elif AVCI 
Kutbettın ERGEN 
OmerBILİKLl 
'Hava CZKAYA 
Emint KAR 
j^amil HALİL 
Resul ALİ AN 
Adnan A l ALAY 
Bayram DEYNOTAÇ 
Hüsevitı YILDIZ 
AyşeTUKKMEN 
Bınnaz SARIBOĞA 
M. Şerif OZDEMIR 
Eylem CLLİK 
Şevker KILIÇ 
Yıldız AKTAŞ 
Ela AKTAS 
Mehmet ÇİÇEK 
Yunus KOK 
SCndüz KAŞUT 
Erfıan KOÇ_ 
Alı AKSOY 

68 
73 
69 
51 
77 
63 
65 
67 
73 
10 
78 
18 
52 
45 
77 
57 
4 
66 
20 
75 
100 
19 
13 
78 
62 
43 
62 
7 
79 
4 
59 
49" 
54 
4 
72 
66 
97 
48 
64 
73 
56 

Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Kemik Kanseri 
Gırtlak Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Beyin felci 
Bronşit 
Beyin felci 
Astım Bronşit 
Kalp yetmezliği 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Felç 
Kemik Kanseri 
Astım Bronşit 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Astım Bronşit 
Beyin felci 

Bağırsak kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Enfeksiyon 
Kalp Yetmezliği 
Çocuk felci 
Civabet Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek kanseri 
Çocuk felci 
Akciğer Kanseri 

Kalp Yetmezliği 
akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 

Rthim kanseri 
80 |Kemik Kanseri 
65 
49 
69 
62 
79 
39 
59 
4 
70 
37 
35 
50 
59 
79 
7 

74 

Kclp Yetmezliği 

D'h'iAiCl Kanseri 
Karaciğer kanseri 
Felç 
Kalp Yetmezliği 
Bevin felci 
Kemik Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek Kanseri 
Çocuk felci 
Ka!|- Yetmezliği .-» 

05 04.1999 

04 05.1999 
05.05.1999 
1005.1999 

02.06.1999 

02.07.1999 

Fatih Mah. Akasya Sok. No:22 
T. özal Mah. Bağdat Cad. No: 12 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:80 
T. özal Mah Bağdat Cad. No:28 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:31 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 11 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:22 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:20 
Yıldız Mah. Baödat Cad. No:27 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:20 _ 
Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No. 12 
Hürriyet Cad. No:41 
Ozan Sok. No:52 ! 
o.Gazi mah. Pekyalç sok.No.28 
Cumhuriyet Mah. Gonca Sok. No:10 . 
Ibn-i Sina Cad. No:5 ' 
T. Özal Mah. Canan Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. Ozan Sok. No. 17 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No. 11 
M. Sinan Mah. Bilal-i Habeş Sok. No:85 
O. Gazi Mah. Seçil Sok. No:10 
Kiraz Sok. No: 12 I 

1 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No: 16 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:09 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:2 
O. Gazi Mah. İst Cad. No:10 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No:25 

.Diliskelesi Mah. Bulvar Sok. No 72 
28.07.1999 

02.08.1999 

12.10.1999 

02.11.1999 

0812.1999 

04.Ci1.2000 

07.02.2000 
06.02.2U00 
04.02.2000 
07.02.2000 
15.02.2000 
24.02.2000 
08.03.2000 

>—«*J)3.2000 
t ft ? \ 1 

O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No 97 
Diliskelesi Mah. O Csd. No.53 
O. Gazi Mah. Yavuz Sok. No:1 
Kayapınar Mah. No: 17 
M. sinan Mah. M. Sinan Cad. No:41 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:6 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:4 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:24 
O. Gazi Mah. Yavuz Sok. No:2 
T. Ozal Mah. Baödat Cad. No:20 
Diliskelesi Mah. Atatürk Cad. No:4 
Cumhuriyet Mah Eren Sok. No:34 
Diliskelesi Mah. Kazım, karabekir Cad. Nı, ı 
T. özal Mah. İslam Sok. No:14 
Cumhuriyet Mah. Baödat Cad. No:16 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad No:56 
M. Sinan Mah Baödat Cad. No:93 
Diliskelesi Mah, İst. Csd. No:25 
O. Gazi Mah. Ka r ^ey Cad. No: 18 
Kayapınar Mah. No. 10 
Diliskelesi Mah. C. Cad No: 112 
T. özal Mah. Baödat Cad. No:17 
O. Gazi Mah. Geylani Cad. No:50 
No:50 
Diliskelesi mah.Bulvar sk.No:6 
Saidi Nursi cad.No:50 
Pınar sk.No:22 
Bulvar sok.no.171 
M. sinan mah. Baödat Sok. No.67 
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216 
217 
218 
219 
220 
221 
279 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

"<6 
*.o 
2L 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249j 
250 
251 
252 
253 
•>54 

T 
2' j 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 

Cevdet KİLİÇ 
Dilber ZENGİN 
Makbule AKBOĞA 
Tayfun AKBULUT 
Imoş YILDIZ 
Asiye KILIÇ 
Ihsa KARABULAK 
Necibe GENÇ 
Sürmeli ATASERER 
Reşit UÇAR 
Salına ALICAN 
Saniye BALCI 
Nun DAŞDEMİR 
İsmail ARSLAN 
Hnsna ALÇIN 
Taylan ÖZDEMİR 
Halime ARSLAN 
Süphan DURSUN 
Kadir KARAHAN 
Emine MERAL 
Ayşe MERKİT 
Cemal ÇELİK 
Nafıye GARGILI 
Embiye TEKİN 
Osman GÖKSUGÜZEL 
Beyler MUTLU 
Abculkerim KURT 
Nedrett in DEMİR 
K; •'.'. /e İNCE 
Mennet EKİCİ 
Şamhaül YILDIZ 
Mehmet SÜZMEZ 
İbrahim KÖSE 
Aykan YAYAŞİT 
Abdulhadi TEMİZ 
Reyhan KARAKAYA 
Şerif YEĞİN 
Beyman CENGİZ 
Zübeyit ZENGİN 
Nazi ALİ UG 
Necdei SAR İÇ AYIR 
Baki YASAK 
Ayşe KORKMAZ 
Kemal KÜLCEK 
Elendi BARAN 
Aziz ORTAÇ, 
Mira SANLI 
Zülfiye SOR/-.Y 
HalitADİGUZLI 
Zariye AKICI 
Fatma AYDIN 
Doğan KARASU 
Sati DEĞİRMENCİ 
rabiya KARAT AŞ 
Cevahir TEKİN 
Selim ŞİRİN 
Zinel TEMİZ 
Hanife AYDIN 

70 
76 
64 
19 
77 
57 
84 
86 
81 
80 
57 
66 
89 
74 
98 
50 
71 
67 
60 
69 
52 
44 
46 
37 
33 
55 
U" 
67 
75 
11 
73 
60 
69 
5 

75 
52 
58 
47 
98 
69 
32 
47 
72 
68 
68 
60 
61 
92 
60 
77 
75 
33 
62 
27 
80 
61 
66 
75 

Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Beyin felci 
karaciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Beyin kanaması 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kanser 
rahim kanseri 
Mide Kanseri 
Kan kanseri 

21.03.2000 
23.03.2000 
27.03.2000 
28.02.2000 
03.04.2000 
13.04.2000 
05.04.2000 
15.05.2000 
23.05.2000 
24.05.2000 
24.05.2000 
02.06.2000 
21.06.2000 
26.06.2000 
03.0^.2000 
03.07.2000 
12.07.2000 
24.07.2000 
28.08.2000 
01.09.2000 
01.09.2000 
27.09.2000 
04.10.2000 
18.10.2000 
23.10.2000 

Mide Kanseri j 24.10.2000 
Kan kanseri 07.11.2000 
Kalp Yetmezliği ! 13.11.2000 
Kalp Yetmezliği 
Beyin felci 

29.11.2000 
03.01.2001 

Kalp Yetmezliği i 05.01.2001 
Böbrek kenseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Karaciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Mide Kanseri 
Kan kenseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciöer Kanseri 
Beyin Kanseri 
Akciöer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Mide Kanseri 
Kan kanseri 
Kalp yetmezliği 
Kan kanseri 
Akciğer kanseri 
Kan kanseri 
Kalp yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Gırtlak kanseri 
Kalp Yetmezliği , 

18.01.2001 
25.01.2001 
30.01.2001 
26.02.2001 
26.02.2001 
02.03.2001 
19.03.2001 
20.03.2001 
20.03.2001 
20.03.2001 
21.03.2001 
26.03.2001 
27.03.2001 
02.04.2001 
30.03.2001 
19.04.2001 
24.04.2001 
27.04.2001 
27.04.2001 
07.05.2001 
01.05.2001 
09.05.2001 
15.05.2001 
17.05.2001 
24.05.2001 
13.06.2001 

'*7J".06.2001 

Diliskelesi Mah. Said-i Nursi cad. No:21 
Diliskelesi Mah. Dilek Sok. No: 18 
M. Sinan Mah. No:69 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:8 
O Gazi Mah. Geylani Cad. No:54 
O. Gazi Mah. Bahçe Sok. No: 16 
Diliskelesi Mah. C. Cad. Aydın Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. No:20 
O. Gazi mah. İst. Cad. No: 142 
Diliskelesi Mah. C. Caqd. No:80 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No.35 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 11 
M. Sinan Mah. İstiklal Cad. No:8 
M. Sinan Mah No:12 1 
Diliskelesi Mah. Heybetli Sok No:2 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursı Cad No: 13 
T. Özal Mah. Canan Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. C. Cad Sel Sok. No:2 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:1 
M. Sinan mah. No:5 
Yıldız Mah. Manoz Sok. No.30 
O. Gazi Mah. Karabey Sok. No:6 
O. Gazi Mah. Çiğdem Sok. No:5 
C. Caddesi, Bulvar Sok. No:3 
Yıldız Mah. Atatürk Cad. No:33 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad. No. ' 1 
Kayapınar Mah. Selvi Cad. No:22 
M. Sinan Mah. 517. Sok. No:23 
O. Gazi Mah. Adıgüzel Sok. No:14 
O. Gazi Mah. Gaylani Cad. No:68 
Diliskelesi Mah. Lider Sok. No:33 
M. Sinan Mah. Ziyaret Sok. No:1Ü 
Cumhuriyet Cad. Park Sok. No:5 
O. Gazi Mah. Çalışkan Sok. No: 14 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:22 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No: 13 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:13 
O. Gazi Mah. 225. Sok. No:32 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 714. Sok. Ne oO 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:5 
Diliskelesi Mah. 729. Sok No:59 
O. Gazi Mah. 240. Sok. No:32 
M. Sinan Mah. 549. Sok No 18 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursı Cad. No:44 
Diliskelesi Mah. C. Cad 716. Sok. No:13 
Giresuna nakli yapıldı 
Kayapınar Mah. Neraiz LrA No:1 
O. Gazi Mah. 241. Sok .No. 1G 
O Gazi Mah 730. Sok. No:7 
Yıldız Mah. Palorga Sok No 10 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:7 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:31 
Diliskelesi Mah. 229. Sok No:19 
kayapınar Mah. No:32 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 5 
O. Gazi Mah. 229. Sok. Nc:13 
M. Sinan Mah. 558. Sok. No: 11 
M. Sinan Mah. 521. Sok. No:13 
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274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
261 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

• \ 4 

*.? 

2 i . . 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
V)2 

. 
3' j 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 

Nadir SAYMATALUR 
Yusuf AKAY 
Nuriye BAY 
Nurtıan KURUTAY 
İbrahim KUR 
Kahraman AVŞAR 
E.AsiATASEVER 
Ali İLANKO 
Kemal BAĞCILAR 
Kahraman DURSUN 
Batuhan KAÇAR 
Kemal KARATAŞ 
İbrahim F. AKSOY 
Berk KARLIDAĞ 
Enver DEMİR 
Yunus ARSLAN 
Rukkuş CANAN 
Zülfer ATLI 
Seyfettin TAŞKIN 
Seyran DENİZ 
H. Zülfü ELGÖRMÜŞ 
Ahmet YILDIZ 
Zıyaddin YILDIRIM 
Cemal ÇAL 
İpek TURAN 
hanım POLAT 
Abdurrahman AKSU 
Halis AYDIN 

41 
79 
58 
45 
48 
68 
67 
65 
56 
63 
66 
48 
76 

66 
65 
113 
86 
54 
76 
56 
52 
70 
68 
6 9 , 
87 
69 

r 69 ı 
Naciye ALTIN \ - 1 
InciTURAK : 47 
Rıfat TEKİN ' 41 
Seher KILIÇ 
Mehmet KAYA 
Rabia KAHRAMAN 
Celal VURAL 
Celal ORUÇ 
Abidin BEYAZ 
Mehmet ATAÇ 
Rahşan GÜNEŞ 
"süteüm DÜŞEK 
Psmfcuh ŞADIMAN 
Atlan KARADAĞ 
Abculbaki VANTO 
SEİm EKİNCİ 
Turan ÖZKAN 
şohre! BAYRAKTAR 
C .̂fer KILIÇ 
Cevdet KESKİN 
Resul ŞAHIN 
Musa KARTAL 
Şûnret KARADAĞ 
Makbule ZARAY 
İbrahim ELGÖRMÜŞ 
Naciye YOL 
Salıha SARAÇ 
Fıruza ALPINAR 
Zeynep SADE 
Mühbaz SABE 

77 
59 
73 
1 

33 
74 
57 
19 
V 
ev 
62 
74 
trı 

56 
71 
63 
67 
4fc 
73 
79 
56 
57 
69 
79 
72 
86 
58 

Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Diyabet yetmezliği 
Akcitler kanseri 
Astım Bronşit 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 

ilik kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Mide Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kan kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Gırtlak kanseri 
Mide Kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Mide Kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Böbrek kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Prostat kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Mide Kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Prostat kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 

02.07.2001 
02.07.2001 
09.07.2001 
11.07.2001 
19.072001 
27.07.2001 
08.08.2001 
13.08.2001 
16.08.2001 
27.08.2001 
27.08.2001 
27.08.2001 
03.09.2001 

18.09.2001 
19.09.2001 
29.09.2001 
24.09.2001 
24.09.2001 
30.09.2001 
03.10.2001 
09.10.2001 
12.10.2001 
11 10.2001 
22.10.2001 
23.10.2001 
11.04.2001 
31.11.2001 
09.11.2001 
04.12.2C31 
05.12.2001 
21.12.2001 
02.01.2002 
02.01.2002 
11.01.2002 
1101.2002 
16.01.2002 
18.01.2002 
04.02.2002 
04.02.2002 

, 07.02.2002 
04.02.2002 
04.03.2002 
08.03.2002 
18.03.2002 
21.03.2002 
22.03.2002 
26.03.20Ü2 
02.04.2002 
03.04.20Ü2 
11.04.2002 
23.04.2002 
28.04.2002 
13.05.20Û2 
10.06.2002 
10.06.2002 
1206.2002 

,14.06.2002 

M. Sinan Mah. 512. Sok. No:10 
K. Karabekir Cad. Karanfil Sok. No:2 
M. Sinan Mah. IsL Cad. 225. Sok. No:13 
M. Sinan Mah. 508. Sok. No:3 
M. Sinan Cad. No:29 
O. Gazi Mah. K. Sok. No:7 
M. Sinan Mah. M. Sinan Cad. No:3 
T. Ozal Mah. 305. Sok. No:7 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 712. Sok. No 23 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No 1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. Dündar Sok No:8 
M. Sinan Mah. 512 Sok No:39 

Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No ?? 
T. Ozal Mah. 302. Sok. No:23 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:5 
M. Sinan Mah. 516. Sok. No.30 
Dil ovası sağlık ocağı 
Cumhuriyet Cad. 720. Sok. No.48 
M. Sinan Mah. Yemen Sok. No:10 
Diliskelesi Mah. Bulvar Sok. No:20 
O. Gazi Mah. Cami Sok. No:13 
Yıldız mah. 603. Sok. No:11 
O. Gazi Mah. 231. Sok. No:56 

Diliskeles; Mah. C. Cad. 724. Sok. Ne 9 
O. G-v Mah. Karabey Cad. No:22 
Diliskelesi Mah. A. Menderes Cad. No 4 
O. G;J\ Mah. Geylani Cad No:92 
M. S i - n M a h . 516. Sok. No:41 
T.özan mah.asiye sok. no. 19 
Diliskelesi mah.C.cad.no.73 
O.Gazi mah.no.5 
Kayapınar mah.Serviler sok.no.7 
o.Gazi mah. istiklal cad. no. 10 
Cumhuriyet mah. Bağdat Cad. No:90 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:44 
O. Gazi Mah. 237. Sok. No:4 
M. sinan Mah. 549. Sok. No:43 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No15 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:42 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:1 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:90 
T. ûzal Mah. Bağdat Cad. 301. Sok i:<- ' 
Diliskelesi Mah C. Cad. No:2 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 764. Sok. No /.':, | 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 710. Sok. Ne .'.'. 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 720. Sok. No.1'.' 
M. Sinan Mah. 547. Sok. No:49 
T. Ozal Mah. 303 Sok. No:39 
O. Gazi Mah 244. Sok. No:12 
O. Gazi Meh. 221. Sok. No:28 
M. Sinan Mah. Cam Sok. No:20 
O. Gazi Mah. Geylani cad No:29 
Diliskelesi Mah. 728. Sok. No:25 
Cumhuriyet Mah. 116. Sok No.i 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 710. Sok. No is 
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332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 

"7 
o -

3 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
170 

' 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 

Cemal KORGAN 
Ayşe AYDEMİR 
Ayşe İNALKOÇ 
KaziKAYA 
Emine MERAL 
Abrurrezak TERKİN 
Fatma SARIBOĞA 
Zeynep KARATAŞ 
Kemal KARA 
Seri YOL 
Beyaz ÇEMEN 
Haydar POLAT 
Abdunrahman SEKMEN 
İsmet DURAN 
Zeliha KASITÇI 
Besra YAŞAR 
Esmer CAMİ 
Ferzenne TAKTAR 
Mehmet SUSAM 
Nezir KAHRIMAN 
Erhan EKİCİ 
Mülazım YALIN 
H. İbrahim KARADAĞ 
Bekir DUMAN 
Gökan SARIÇAYIR 
Melek NEŞE 
Tevrat ELGÛRMÜŞ 
Fidan GÖKOĞLAN 
Rabia TEKİN 
Necmettin OĞUZ 
NesimKARAKURr 

Selbi IŞLICAN 
Abdullah AKTAŞ 
Besrayi ALPALAN 
Ali TAŞAR 
Fatma ADAŞLIK 
Vahyettin KADARAŞ 
Hüseyin CANKURT 
Perişan YERLİKAYA 
M. Alı DOĞAN 
Cansever GÜVEN 
İbrahim ADIGUZLL 
Mehmet KOÇ 
A. Rezak ALTUĞ 
Nergiz ÇAKAR 
Zeynep DEMİR 
Necdet TOPRAK 
Fevzi KARADAĞ 
Mehmet KAÇAMAZ 
Hatice KAÇAMAZ 
Bağdagül BÜKREK 
Hanım KARADAĞ 
SıddıkTlG 
Mehmet YILDIZ 
Nergiz YILDIZ 
Kerime ASLAN 
Yusuf AKBOĞA 
Samiye OĞUZ 

67 
76 
72 
79 
76 
52 
65 
73 
69 
81 
75 
57 
72 
37 
78 
107 
78 
70 
69 
70 
52 
65 
51 
72 
70 
81 
35 
76 
74 
79 
68 
63 
81 
61 
81 
75 
54 
88 
81 
64 
5 

21 
60 
77 
75 
41 
51 
50 
35 
60 
82 
81 
39 
72 
58 
56 
78 
73 

Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Akciğer kanseri 
Mide Kanseri 
Kemik Kanseri 
Kan kanseri 
Beyin felci 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Mide Kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek Kanseri 
Prostat kanseri 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer Kanseri 
Kan Kanseri 
Gırtlak kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri 
Akciöer kanseri 
Bronomi 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri 
Akciğer I-enseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği ^ * - * 

\r ti 

14.06.2002 
17.06.2002 
26.06.2002 
24.06.2002 
29.06.2002 
01.07.2002 
24.07.2002 
23.07.2002 
30.07.2002 
12.08.2002 
13.08.2002 
20.08.2002 
26.08.2002 
31.08.2002 
01.09 2002 
17.09.2002 
24.09.2002 
02.10.2002 
08.10.2002 
09.11.2002 
09.102002 
10.10.2002 
15.10.2002 
15.10.2002 
23.10.2002 
18.11.2002 
02.11.2002 
14.12.2002 
19.12.200: 
22.12.2002 
05.01.2003 
06.01.2003 
07.01.2003 
08.01.2003 
11.01.2003 
14.01.2003 
14.01.2003 
22.01.2003 
22.01.2003 

30.01.2003 
09.02.2003 
27.02.2003 
27.02.2003 
05.03.2003 
05.032003 
05.03.2003 
06.03.2003 
12.03.2003 
12.03.2003 
19.03.2003 
24.03.2003 
25.03.2003 
27.03.2003 
27.03.2003 
28.03.2003 
30.03.2003 

r*U)4.2003 
Köffîv •-

M. Sinan Mah. Y. Emre Cad. No:16 
M. Sinan Mah. 542. Sok. No:3 
M. Sinan Mah. 520. Sok. No:5 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 705. Sok. No: 13 
M. Sinan Mah. ist Cad. 519. Sok. No: 13 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 712. Sok. No:97 
O. Gazi Mah. 225. Sok. No:50 
Diliskelesi Mah. 715. Sok. No: 5 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:26 l 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:44 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No:52 : 
O. Gazi Mah. Farabi Cad. No:20 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 135 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:28 
O. Gazi Mah. Geylani Cad. No:37 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 19 
Diliskelesi Mah. 729. Sok. No: 19 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad No:39 
O. Gazi Mah. 223. Sok. No. 14 
O. Gazi Mah. Değirmen Sok. No:20 
Cumhuriyet Mah. Ibn-i Sina Cad. No:8 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. No:77 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:42 
Diliskelesi Mah. A. Menderes Cad. No:3'< i 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 732. Sok. No.90 i 
M. sinan Mah. 508. Sok. No:10 
0. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:10 
O. Gazi Mah. 232. Sok. No:51 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No: 11 
O. Gazi Mah. Ceylan Sok. No:22 
O.Gazi Mh.lstiklal cad.No:10 
O.Gazi Mh.Çalışkan Sok. No:9 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No:47 
M. Sinan Mah. 549. Sok. No:30 I 
O. Gazi Mah. Ibn-i Sina Cad. No:7 I 
Diliskelesi Mah. K. Karabekir Cad. No:32 I 
O. Gazi Mah. 228. Sok. No:4 i 
Kayapınar Mah. Bağdat Cad. No:9 i 
O. Gazi Mah. 225. Sok. No:34 i 
O. Gazi Mah. 232. Sok. No.E 
Yıldız Mah. 613. Sok. No: 11 
T. Ozal Mah. 207. Sok. No:2fc 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 712 Sok. No:11 i 
0. Gazi Mah. N. Fazıl cad. 22e. Sok. No f, l 
Diliskelesi Mah. K. Karabekır Cad No:7 ' 
O. Gazi Mah. 222. Sok. \\vs7l 
Diliskelesi Mah. Said-i Uurv. cad. Nc:1 • 
O. Gazi mah. Ceylan Sek N'o.&û 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No.14 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad No: 14 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 733. Sok. No:89 
O. Gazi Mah. Karabey Cad No:45 
Cumhuriyet Mah. 111. Sok. No:9 
O. Gazi Mah. Farabi Cad 217 Sok. Not 
O. Gazi Mah. İst. Cad. No:4 
Cumhuriyet Mah. Fulya Sok. No:28 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. No:89 
M. Tetik Cad. No:2 Tavşancıl 
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• 390 
! 391 

392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
«05 
406 
407 
408 
409 

'0 
-., 
4. 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
<<28 

< J 
431 
432 
433 

: 434 
435 
436 
437 
438 
439 

. 440 
441 

: 442 
443 
444 
445 
446 
447 

Mehmet KARATAŞ 
Ahmet TUNÇ 
Zekeriya CEYLAN 
Muhacir YILMAZ 
ZiffıBORA 
Aysel ABUKA 
FeziteURAK 
Imrali SÖGÜTÇÜ 
Vahdettin TURGUT 
Mehmet AKBALIK 
Yakup ÇOBAN 
Posor BAŞARAN 
Hüseyin KARAKURT 
Cemile BAŞARAN 
Şefıka SAF 
Encer MERAL 
faruk BAYGAN 
Kemal HIŞIR 
İsmail DEMİR 
Ali AYDEMİR 
Ahmet ÇAKAR 
Mustafa AKIN 
iran ERDOĞAN 
hanide İZGİ 
Güzel ZORBA 
Fatma TAYER 
Cemile DOĞAN 
Süleyman GUNGÜREN 
Sadettin YILDIZ 
Muazzez POLAT 
Ahmet VARLI 
Vahyettin DURSUN 
Leyja GÖKBULAK 
Beşir KOKSAL 
Gülüzar KAŞIK 
Mahmut OZSOY 
Hikmet ADAKLI 
Hakkı AYDIN 
M. Halis DAŞDEMİR 
Beşir ARSLAN 
Safiye İŞLEYEN 
Ali DURSUN 
Rahim KARATAŞ 
Gülsen İŞLİCAN 
Şükrü YILDIRIM 
Fatma DEMİR 

43 
74 
76 
82 
78 
44 
84 
67 
65 
80 
41 
61 
76 
67 
63 
49 
40 
52 
71 
82 
61 
70 
63 
71 
43 
81 
65 
83 
88 
59 
36 
42 
16 
50 
75 
65 
5 

68 
84 
60 
23 
74 
71 
95 
77 
82 

Osman EMEKTAR I G7 
Mehmet AL 
Çini SAĞLAM 
Hacialı KURT 
Mustafa KÖK 
Turhan TOPÇU 
Nafıye YILMAZ 
Niyazi KAYA 
Kubar ÇELİK 
Fetullan POLAT 
Azımelek ARSLAN 
Zeynep TURGAY 

79 
76 
48 
61 
61 
28 
73 
39 
87 
72 
6 

Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kan kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Böbrek yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Prr tat kanseri 
r no Yetmezliği 
Ka') Yetmezliği 
IV;'je kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Prostat kanseri 
Panomonı 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliâi 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Mide kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Gırtlak kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Karaciğer kanseri 
Menenjit S \. 

04.04.2003 
11.04.2003 
16.04.2003 
24.04.2003 
14.05.2003 
20.05.2003 
12.06.2003 
12.06.2003 
12.06.2003 
30.06.2003 
06.07.2003 
13.07.2003 
14.07.2003 
18.07.2003 
29.07.2003 
31.07.2003 
03.08.2003 
01.09.2003 
06.09.2003 
08.09.2003 
09.09.2003 
10.09.2003 
23.09.2003 
30.09.2003 
09.10.2003 
19.10.2003 
31.10.2003 
20.11.2003 
20.11.2003 
30.11.2003 
16.12.2003 
26.12.2003 
02.01.2004 
01.012004 
09.01.2004 
12.01.2004 
13.01.2004 
15.01.2004 
18.01.2004 
18.01.2004 
19.01.2004 
20.012004 
26.01.2004 
26.01.2004 
28 01.2004 
30.01.2004 
09.022004 
20.02.2004 
25.02.2004 
10.03.2004 
14.03.2004 
13.03.2004 
1503 2004 
18.03.2004 
26.03.2004 
27.032004 
08.04.2004 

•-O\£O4.2004 

Cumhuriyet Cad. 712. Sok. No:53 
Cumhuriyet Cad. 704. Sok. No:10 
M. Sinan Mah. IsL Cad. No:101 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 724. Sok. No:22 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:34 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad. No:80 
T. Özal Mah. Bağdat Cad. No:1 
O. Gazi Mh. Ibn-i Sina Cad. 203. Sok.No:50 
Cumhuriyet Mah. 119. Sok. No:4 
T. Ozal Mah. Bağdat Cad. 311. Sok. No:4 
O. Gazi Mah. 235. Sok. No;34 
M. sinan Mah. 529. Sok. No: 11 
O. Gazı Mah. 231. Sok. No:16 
O. Gazi Mah Cami Sok. No:7 
o. Gazı Mah. 502. Sok. No:5 
kavaDinar Mah. Selvi Cad. No:29 
M. Sınan Mah. M. Sinan Cad. No3S 
Muallim Köy, No:250 
M. sinan Mah. 504. Sok. No:3 
Diliskelesi Mah. K. Karabekir Cad. No: 13 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cadz. No:9 
Diliskelesi Mah. K. Karabekir Cad. No:26 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:51 
M. Sinan Mnah. Bağdat Cad. No:49 
M. Sinan Mah. Ş. Şamil Cad. No:19 
M. Sinan Mah. M. Akir Ersoy Cad. No:8 
M. Sinan Mah. Alpaslan Cad. No:23 
O. Gazi Mah. ' . ' . Sok. No: 17 
Diliskelesi Ma: \ Cad. No:20 
Cumhuriyet M;.ı Bağdat Cad. No:52 
M. Sinan Mah. f :ığdat Cad. 501. Sk. No:41 
Diliskeiesi Matı. Cumhuriyet Cad. No:95 
Diliskelesi Mah. 720. Sok. No:36 
Said-i Nursi cad. No:30 
M. Sinan Mah. İst. Cad. No:30 
Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No: 102 
O. Gazi Mah. 240. Sok. No: 35 
T. özal Mah. Bağdat Cad. No:10 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. 223. Sk. No:6 
O. Gazi Mah. N. Fan! Cad. 240 Sf No:20 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. 225. £o f'c.vü 
Diliskelesi Mah.A. Menderes Cad. Kc,.<<' 
Diliskelesi Mah. A. Menderes Cad f.'o 103 
O. Gazı Mah. 240. Sok. No: 10 
M. Sınan Mah. İst. Cad. No:1C1 
Diliskelesi Mah. C. Cad No.2G 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad IJf, ''• 
M. Sınan Mah. 555. Sok. No:3 
M. Sınan Mah. Bağdat Cad. 501. U lU:.V/_ 
M. Sinan Mah. Bağdat Cad. 501. İA f.'o 12 
Diliskelesi Mah. Atatürk Cad. No:2 
M. Sınan Mah. M. Sınan Cad. No:70 
O. Gazi Mah. N. Fazıl Cad No 20 
HavuzbSM Cos. NtNo:11 
Kayapınar Mah. Bağdat Cad No.?, 
M. Sınan Mah. İst. Cad. No:7 
O. Gazi Mah. İst. Cad. No:20 
O. Gazi Mah 233. Sok. No:25 

"~ ^ • " ^ 
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448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
5̂7 

458 
459 
•'•60 
'-61 
•62 
>33 
-34 
-65 
•'.66 
467 

8̂ 
.J 

47^ 
471 
472 
473 
AH 
47'', 
4" r 

Hatice AKYUZ 
Ahmet DİNÇ 
Perişan TURAK 
Tahir GÖNÜL 
Ramazan TAŞDEMİR 
Şerinaz SAMİ 
GüDisar DELİ 
Haydar AKSU 
Sıdıka ÇELİK 
Kerime BAŞ 
Filiz ARSLAN 
Zozan DELİ 
Mehmet ÇALIN 
Gıyasettin YOLAR 
Muhabettin ATASEVER 
Hidayet DENİZ 
İsmail TOSUN 
Döndü DEĞİRMENCİ 
Pakize AL 
Medine GÜL 
Ali ÇELİK 
Salih ARSLAN 
Haydar OZAY 
Ahmet LAÇ 
Gülsümet GÜLLÜCE 
f/ümine BİLİCİ 
Taştan ÖZTÜRK 
A. Baki BARİŞ 
Dursun ALTINOK 

60 
56 
66 
55 
5 
73 
91 
67 
78 
61 
19 
82 
66 
65 
73 
67 
72 
66 
78 
74 
55 
2 
70 
79 
51 
83 
76 
60 
71 

Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Mide kanseri 
Kalp Yetmezliği 
Menenjit 
Beyin feka 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Beyin (elci , 
Böbrek yetmezliği 
Beyin felci 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Kalp Yetmezlıai 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliûi 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Kalp Yetmezliği 
Noust senrom 
Kalp Yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Akciğer kanseri 
Diyabet yetmezkı 
Perkison yetmezliği 
Akciğer kanseri 
Beyin felci 

17.04.2004 
19.04.2004 
30.04.2004 
01.05.2004 
05.05.2004 
14.05.2004 
21.05.2004 
2305.2004 
30.05.2004 
02.06.2004 
06.06.2004 
16.06.2004 
18.06.2004 
20.06.2004 
25.06.2004 
28.06.2004 
02.07.2004 
08.082004 
01.08.2004 
08.09.2004 
20.08 2004 
23.08.2004 
24.08.2004 
26.08.2004 
17.09.2004 
28.09.2004 
20.09.2004 
04.10.2004 
12.10.2004 

Osmanqazi Mah. Mahtus Sok. No:4 Gebze 

Diliskelesi Mah Atatürk Cad. No.4 I 
O. Gazi Mah. Karabey Cad. No:33 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. 212. SoK. NO: I 
T. Ozal Mah. 304. Sok. No:57 
O. Gazi Mah. 226. Sok. No: 16 
O. Gazi Mah. 227. Sok. No:1 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. No:28 
Cami Mah. Tuzla Cad. No.53 
Yıldız Mah. Fatih Cad. No: 11 
Cumhuriyet Mah. Fulya Sok. Ne 20 
Cumhuriyet Mah. 116. Sok. No 4 
M. Sınan Mah. M. Sinan Cad No:11 
O. Gazi Mah. 546. Sok. No: 11 
O. Gazı Mah. Isti.Cad. No:32 
Diliskelesi Mah. C. Cad. No.41 
Diliskelesi Mah. C. Cad. 710. Sok. No::.., 
Diliskelesi Mah. Said-i Nursi Cad. Nol- ' 
M. Sinan Mah. 515. Sok. No:3 
M. sinan Mah. M. Sinan Cad. No: 10 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. no:5 
O Gazi Mah. 228. Sok. No:7 
Diliskelesi Mah. 724. Sok. No:30 
O. Gazi Mah. Bağdat Cad. No:35 
Yıldız Mah. Atatürk Cad. No: 16 
O. Gazi Mah. 232. Sok. No-4 i 
O. Gazi Mah. 227. Sok. No: 1C 
T. Ozal Mah. 303. Sok. N ; '• 
Diliskelesi Mah. C. Cad. V- ok. No: 18 
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DİLOVASI BELDESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERE AİT LİSTE 

S.NO 

476 

477 

478 

479 

480 

461 

482 

483 

484 

485 

486 

-»<• 
48b 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

• 497 

498 
>r* 

i 

i 501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

ADI SOYADI 

Cevahir BAKAŞHAN 

Hediye TÜRK 

Sultan TUZA 

Ömer AYDEMİR 

Makbule AYDEMİR 

sSamil DEMİR 

Faik ATASEVEN 

Gulsenem TÜRKEŞ 

Mehmet TASAN 

AhmET AYDIN 

Zebo GÖKCAN 

Perizade LEBENT 

Dılşah ADIGÜZEL 

Azize TAŞKIN 

Zelıha KARADAĞ 

Seyhan KOÇYİĞİT 

Hazime BALI 

Mehmet KORKMAZ 

Be;<ız İLASLAN 

Hüseyin KILIÇ 

Şaban YALÇIN 

Yusuf ONAYLI 

NigarTURAY 

Fshime ÇİĞDEM 

Zctihji TÜRK 

Cc-lıl KARADENİZ 

Münevver EAYRAKTAR 

Muhammet GÜNGÖR 

Guüıı YILDIRIM 

Fe-î ih AYDIN 

Fatma YILDIRIM 

Korkmaz BÜKREK 

Emine TEKİN 

Beyaz TÜKENMEZ 

telan ŞİRİN 

Halil YANIK 

YAŞI 

104 

63 

75 

78 

79 

64 

46 

66 

43 

75 

71 

83 

73 

75 

81 

74 

66 

79 

57 

72 

16 

66 

70 

49 

£2 

65 

71 

72 

£1 

43 

61 

55 

104 

75 
I 

67 

73 

! ÖLÜM NEDENİ 

Kalp Yetmezliği 

Beyin Felci 

Beyin Felci 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Rektumca 

Mide Kanseri 

Beyin Felci 

Mide Kanseri 

Akciğer Kanseri 

Kalp Yetmezliği 

Gırtlak Kanseri 

Akciğer Kanseri 

Ilık Kanseri 

Küp Yetmezliği 

K Yetmezliği 

E•: n Felci 

Kiı.p Yetmezliği 

Beyin Felci 

Beyin Felci 

Kalp Yetmezliği 

Kalp Yetmezliği 

Mide Kanseri 

Bevin Felci 

Kalp Yetmezliği 

Beyin Felci 

Böbrek Kanseri 

Akciğer Kanseri 

Perkison 

Kalp Yetmezliği 

KemikKanseri 

Kalp ve Dolaşım Y 

Kalp Yetmezliği 

Akciğer Kanseri 

Karaciğer Kanseri 

ÖLÜM TARİHİ 

02.01.2005 

12.01.2005 

12.01.2005 

17.01.2005 

17.02.2005 

27.02.2005 

01.03.2005 

01.03.2005 

03.03 2005 

11.03.2005 

23.03.2005 

25.03.2005 

28.03.2005 

04 04.2005 

04.04.2005 

05.04.2005 

12.04.2005 

13.04.2005 

19.04.2005 

27.04.2005 

12.05.2005 

23.05.2005 

3005.2005 

01.06.2005 

15.062005 

27.06.2005 

0807 2005 

13.07 2005 

19 07.2005 

15 08 2005 

17 08.2005 

22 08 2005 

22082005 

:<, OL' 2005 

00 10.2005 

10.10.2005 

ADRES 

T.özalMah. Bağdat Cad. No:113 

Diliskelesi Man. Cumhuriyet C. No:70 

Diliskelesi Man. Cumhuriyete. 710. ? N'.̂  '3 

Diliskelesi Man. Cumhuriyet C. 70S -' '-•."• :_j 

Diliskelesi M. K Karabekir O No:5? 

M.Sİnsn M. M.SinanC. No.34 

T.özal M. Baadat C. No:49 

O.GaziM. İstiklalC. No: 164 i 

O. Gazi M. Ibn-i Sina C. 223 S. No:7 

O.GaziM. N. FazılC. 231. S. No.40 i 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. No:77 I 

O.Gazi M. 204. Sok. No:20 
I 

O. Gazi M. 238. S. No:8 I 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. No:9 
I 

O.Gazi M. 22c S No:2 ' 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. 710. S. iv ..' i 

K. Pınar M. B:.,-:.atC. No:28 I 

O.GaziM. İstik!.-IC. No:G4 

T.özal M. Bağ, at C. 302. S. Nu25 

O.GaziM. Karabey C. 206. S. No: 14 i 
I 

T.özal M. Bağdat C. No:98 i 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. 726. S. No- \ 

Diliskelesi M. 723. S. No:45 ! 

Diliskelesi M. Cumr .riyet C. 712. S " ! 

Diliskelesi M. Curr-.iriye! C. HoA( 

O.Gazi M N. Fazıl C. No:47 

Diliskelesi M. Cumhuriyet C. No:26 i 

M.Sinan M. Baodat C. 503 S. No.6 i 

M.SinanM. 516. S. No.13 

O.Gazi M. N. FEZÎ! C. 240. S. No:3 

M. Sinan M. Enis Ozturk C. No:43 

Diliskelesi M. Said-i Nursi C. No: 109 

O.GaziM. N Fazıl C. 241. S. No 5 

M. Sinan M. M. Sinan C CA2 S N':..: 

O. Gazi M. 229 S. No: 13 

Cumhuriyet M. 125. S. No:7 
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YILLARA GÖRE DAĞILIM 

YILLAR 

ggjg&ğğttg 
1995 

aslil 
1996 1997 1998 1999 

.SJÜA i İSSİSC 
4İUBSİ TarBıflı 

2000 

3$İ 
2001 

tssı 
2002 2003 2004 

* 12. ayın verileri eksiktir. 
Genel 

Top lam: 

Toplan: 

157 

157 

KANSER 
TÜRLERİ 

KANSER TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM 

1995 1* :% 19l)7 199$ 1999 2ıhH> 2001 2002 "Î0H3 2(U-: |T<!J:İ:M 

AKCIGERvff m. 4v<^< .15.^ 15 14 <>s 
.MIDJİ^gj. •.-7>hi1Sft) w& im '>şjŞ£g£ *fer 
PROSTATA * 3£ 
İRTLAKg^ ; i * f f i l a # i «ü k*$! • 1 A * 

JEYIN " ^ »K > » • ı s » r£i£ 
K E M I K , ^ 

. 1 ' • * — 

RAHIM ^ ç ^ - .^M &&•• » ı * S ->$><«;: ?$S® 
BÖBREK. 

KARACI : X. 
DİYABET. 

BAĞIRSAK ^ ^ ^ ' ' J * ^ 

ILIK <Us&a 

mm assa ! » ŞŞ3B: »3te. 
Gene! Toplam: 156 

MAHALLELER 

ORHANGAZİ 

DİSSKELES: 

MİMAR SİNAN 

CUMHURİYET 

Y.YILDIZ 

FATİH 

TURGUT ÖZAL 

KANSERDEN CLEN İNSANLARI MAHALLELERE GÖRE DAGILIf.'.: 

1995 

4&M 
1--'?J. 

3 

i •••••»: 

0 

1 

0 •:..•:• 

19% 

3İfr 
' * * # 
0 

05*'.-

O: 

0 

°$& 

1 ' : • ; ' . ' 

0 ; : 

3 

1 

0 

1 

0 

2: 

! ' • ' S 

W" 
2 

2 

0 

0 

0 

0 

ıw; 

Â«S 
4 - ^ 

: U M 

4 ,,:<. 

6 

1 

0 

1 

0 

2 

2* tü I 

9'fk$* 

9 >, 

6 

0 

2 

0 

2 • 

2002 

«§* 
10^e-
4 

o.&*-
1 

0 

0 :vt 

:o:..:. 

.12-; 

: ; • | ; . , . . . 

7 . - S 56 

ı ;s |4« 

4 | 2 

1 

0 

0 

0 

23 

1 | 4 

1 

0 
•> 

Genel Top lam: 

i 
1 ; 

11 

150 
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EK-4 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ KOCAELİ VALİLİĞİNE 

YAZDIĞI YAZI 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 

SAyı :B.18.0.AGM.0.02.0 1- "6b 3 ._ Lı f /1 ~ 2 - 2/06/2006 
KONU: Dilovası ağaçlandırması. 

KOCAELİ VALÎLÎGİ'NE 
(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) 

Kocaeli ilinin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/234,258) esas 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonu; 

Dilovası Beldesinden geçen şehirlerarası karayollarının ve bölgede bulunan bozuk orman alanlarının 
ağaçlandırılması ve ıslahı ile ilgili çalışmalar hakkında Genel Müdürlüğümüzden bilgi almayı uygun görmüşlerdir. 

Araştırma komisyonunun 7.06.2006 günkü toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Necati CENGİZ katılarak 
bilgi vermiştir. 

Sonuçta; 

Dilovası beldesindeki potansiyel sahalar acilen yeniden incelenerek, çalışılması gereken sahalar için ek 
program teklifinde bulunulması ve hemen çalışmalara başlanması, 

Diğer kamu kurumları veya sivil toplum örgütlerinin yapacağı ağaçlandırllla çalışmalarında ıŞ birliğine 
gidilmesi, 

Kocaeli Valiliği Çevre ve İmar Koruma Birliğinin özel ağaçlandırllla talebinin biran önce sonuçlandırılması 
ve söz konusu sahanın ağaçlandırılmasının sağlanması, 

Dilovası beldesindeki özel ve tüzel kişilerin orman ağacı fidanı taleplerinin öncelikli olarak karşılanması, 

Çeşitli etkinliklerdeki fidan dağıtımı uygulamalarında Dilovası beldesine öncelik verilmesi, 

Dilovası beldesindeki ağaçlandırmalarda ve fidan taleplerinin karşılanmasında, ağaç türlerinin S02 gazına 
hassasiyeti ile ilgili araştırma sonucu tespit edilen ekteki bilgilerin değerlendirilmesi, 

Hususlarında gereğini rica ederim. 

Necati CENGİZ' 

Genel Müdür Yardımcısı 

NGlz\j 
1 ^ 7 

EKLER: 
EK-1 Liste (1 sayfa) 
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ORMAN AĞAÇLARINDA LATENT (GİZLİ, GÖRÜNMEYEN) 
ZARAR MEYDANA GETİRMEYE BAŞLAYAN KÜKÜRTDİoKSİT 

(SOı) DEĞERLERİ; 

- Uzun süreli etkiler için 60 mikrogram SOl/m3 
- Kısa sfireli etkileri için 300 mikrogram SOl/m3 
olarak kabul edilmektedir. 

KUkürtdioksit Gazına Az Duyarlı Türler 

Gülibrişim (Albizziajulibrissin) 
Servi (Cupressus macrocarpa) 
İğde (Eleagnus angustifolia) 
Gladicya (Gleditshia triacanthos) 
Bodur Ardıç (Juniperus sabina) 
Manolya (Magnolia grandifolia) 
Sapsız meşe (Quercus petrea) 
Ilgın (Tamarix parviflora) 

ylanrus (Ailanthus) 
Dişbudak (Fraxsinus) 
Adi Kurtbağrı (Ligustrun) 
Kızılağaç (Alnus) 

Kiikurtdioksit Gazına Duyarlı Türler 

Kara kavak (Populus nigra) 
Söğüt (Salix alba) 
Saplı Meşe (Quercus robur) 
Ceviz (Juglans regia) 
İncir (Ficus carica) 
Yalancıakasya (Robinia pseudo-acacia) 
Fıstıkçamı (Pinus Pinea) 
Çınar (Platanus orientalis) 
Ihlamur (Tilia argentea) 
" "rvi (Cupressus semervirens) 
Karaçam (pinus nigra) Sarıçam 
(Pinus silvestris) 
Atkestanesi (Aesculus hippocastanum) 

Kükfirtdioksit Gazına Çok Duyarlı Türler 
Uludağ Göknan (Abies bornmülleriana) 
Kıriptomerya(Crytomeriaj aponica) 
Toros Sediri (cedrus Libani) 
Himaliya Sediri (Cedrus deodora) çmaryapraklı 
Akçaağaç (Acar pseudoplatuns) Avrupa Ladini 
(Picea abies) 
Kızılcam (Pinus brutia) 
Doğu Ladini (Picea orientalis) 
Mavi Ladin (picea pungens) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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EK-5 

Konu Hakkındaki Mevzuat 

Safelık BakanlıEı 

(http://www.saglik.gov.tr) 

• 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
• 3959 sayılı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun 

• 5324 sayılı Kozmetik Kanunu 
• 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu 
• 181. sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 
• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği 
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
• Kozmetik Yönetmeliği 
• Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 
• Ruhsatlandmlmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki 

Değişikliğe Dair Yönetmelik 
• Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı ilaçlama Usul ve Esaslan Hakkında 

Yönetmelik 
• Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 
• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 
• Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik 
• İyi laboratuar Uygulamalan Prensipleri ve Test Uygulamalannın Belgelendirilmesine 

Dair Yönetmelik 
• Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

(http://www.sanayi.gov.tr) 

• 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu 

• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu 

• 5084 sayılı Yatinmların ve İstihdamın Teşviki île Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

• 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 

• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

• 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununu 

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

• Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 

• Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 

• Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

• Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal 

İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin 

Yönetmelik 
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

(http://www.cevreorman.gov.tr) 

• 6831 sayılı Orman Kanunu 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu 

• 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 

Durumlarda Müdahale ve Zararlann Tazmini Esaslarına Dair Kanun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

• Katı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

• Çevre Denetimi Yönetmeliği 

• Sulak Arazilerinin Korunması Yönetmeliği 

• Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği 

• Atık Pil ve Akürnülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

• Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 

Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik 

• özel Ormanlarda ve Hükmü Şahsiyeti Haiz Amme Müesseslerine Ait Ormanlarda 

Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği 

• Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(http://www.calisma.gov.tr) 

• 4857 sayılı İş Kanunu 

• Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve işlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 

• Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 

• İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 

• Sanayi,Ticaret,Tanm ve Orman İşlerinde Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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• İş güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elamanların Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeük 

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine Dair Yönetmelik 

• İşyerlerinde İşin Durdurulması veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 

• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafmdan Yapılacak Piyasa Gözetimi ve 

Denetimine İlişkin Yönetmelik 

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

(http://www.bayindirlik.gov.tr) 

• 3194 sayılı İmar Kanunu 

• 3621 sayılı Kıyı Kanunu 

• 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

• 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 

• 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıklann Yenilerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

• Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 

• Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

Tarım ve Koy İsleri Bakanlığı 

(http://www.tarim.gov.tr) 

• 4342 sayılı Mera Kanunu 

• 5179 sayılı Gıdaların Üretimi.Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
• 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun 

• 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
• Mera Yönetmeliği 
• Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 
• Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
• Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve 

Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği 
• Gıda ve Gıda île Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma 

İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında 
Yönetmelik 

• Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 
Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 

• Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği 
• Gıda Işınlama Yönetmeliği 
• Su Ürünleri Yönetmeliği 
• Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği 
• Zirai Mücadele İlaçlan Kontrol Yönetmeliği 
• Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği 
• Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner 

Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği 
• Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 

İçişleri Bakanlığı 

(http://www.icisleri.gov.tr) 

• 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu 
• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 
• 442 Sayılı Köy Kanunu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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• 353 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

• Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, 

İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması,Yok Edilmesi, 

Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

' Belediyeler 

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu 

• 5393 sayılı Belediye Kanunu 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

(http://www.enerji.gov.tr) 

• 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun 

• 3213 sayılı Maden Kanunu 

• Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(http://www.epdk.gov.tr) 

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 

• 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan ( LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

• 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 

• Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 

• Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik 
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• Sıvılaştmlmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği 

• Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği 
• Sıvılaştmlmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler île Ön 

Araştırma ve Sonuçlarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Kültür Bakanlığı 

(http ://www.kulturtu rizm.gov.tr) 

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu 
• Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, 

Gösterimi, Uygulaması,Denetimi ve Mükelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait 
Yönetmelik 

Adalet Bakanlığı 

(http ://www.adalet.gov.tr) 

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

Pis Ticaret Müsteşarlığı 

(http://www.dtm.gov.tr) 

• 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 
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Tttrkive Atom Enerjisi Kuruma 

(http://www.taek.gov.tr) 

• 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 

• Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 

• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 

• Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 

• Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği 

Devlet Planlama Teşkilatı 

(http://www.dpt.gov.tr) 

• S449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun 

Telekomünikasyon Korumu 

(http://www.turktelekom.gov.tr) 

• 10khz-60Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlanndan 
Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm 
Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Mühendislik Odaları 

• 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunu 

T 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1273) 

http://www.taek.gov.tr
http://www.dpt.gov.tr
http://www.turktelekom.gov.tr


Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1260) 

Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekili, 
Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekili ile Antalya 
Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, Yaş Sebze, 
Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve 
İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98'inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/81,234,286) 

Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye yaş meyve sebze üretim ve ihracat sektörü, üretim olanakları, coğrafi şartları ve ürün 

çeşitliliği açısından oldukça geniş olanaklara sahiptir. Ancak, bugüne kadar elimizdeki rakamlar 
gösteriyor ki 40 milyon tonu aşan yaş meyve sebze üretimimizin % 3-4 oranında bir kısmını ihraç 
edebiliyoruz. Bu durum yaş meyve sebze ihraç sektörümüzün sorunlarını bütün açıklığı ile göz önü
ne sermektedir. 

Yaş meyve sebze ekiminden ambalajlanmasına kadar Türkiye'de bir istihdam yarattığı getirdi
ği döviz katkısı ile katma değeri yüksek bir sektördür. İhracatdaki problemlerin çözümlenmesi köy
den kenti azaltacak, birinci sınıf arazilerin tarım arazisi olarak kalmasını sağlayacaktır. 

Meyve sebze ihracatının artması için bol ve kaliteli üretim yapılması gerekmektedir. Üretim 
rakamlarını incelediğimizde rakamla kırk milyon tonu aşan bir üretim görülse de dünyanın istedi
ği standart ve kalitede üretim yapılmadığını görmekteyiz. Ülkemizde üretim bazında sağlıklı ka
yıtlar bulunmadığından hangi ürünün ne miktarda ve hangi bölgede üretildiğini tam olarak bilme
mekteyiz. 

Yaş meyve sebze hassas ve kolay bozulabilen bir emtia olduğu için nakliye konusu son derece 
önem arz etmektedir. 

Rakip ülkelerde teknoloji üretim teşvikleri geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca, AB üyesi 
olmanın avantajlarını kullanmakla ve nakliyede büyük avantajlara sahip bulunmaktadırlar. Geçiş 
belgesi sorunu yaşanmamakta, pazara yakın oldukları için daha hızlı ve ucuz ulaşma imkânına sa
hip bulunmaktadırlar. Reklam ve tanıtımı bize göre çok daha iyi yaparak kendi mallarına karşı tü
ketim alışkanlığı yaratmışlardır. Ülkemizde ise bu konular tamamen yaş meyve sebze ihracatının 
aleyhine işlemektedir. 

Yaş meyve sebze ihracat sektörünün tamamında ithal girdi hemen hemen hiç yoktur. Bu bakım
dan geçtiğimiz dönemde enflasyondaki artış ile kur sepetindeki artış ihracatımızın aleyhinde bir du
rum ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan bu sektörün ihracatının artması ile ekonomimize sağlayaca
ğı net döviz girdisi yarattığı istihdam ve yan sektörlerin lokomotifi olması dolayısıyla, kolay bozu
lan zor şartlarda üretilen ve zor şartlarda ihraç edilen bu emtianın diğer sektörlere göre daha çok 
devlet desteğine ihtiyacı olduğu göz ardı edilmemelidir. 
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Yaş meyve sebze ihracatının sorunlarını yedi ana başlıkta toplayabiliriz; üretim, ambalaj, de
polama, nakliye, gümrükleme, vergi, pazarlama ve reklam, rakip ülkeler ile mukayese, ihracatın teş
viki ile ilgili çözümler. 

Yaş meyve sebze ihracatında destek üreticileri malının değerlendirilmesi açısından önemlidir. 
Her yıl domates, narenciye gibi ayrı kalemler için ihracat desteği konusunda günü birlik çalışmalar 
yapıla gelmiştir. Çözümde hep geç kalmış ve günlük olmuştur. Türkiye gibi % 40 oranında tarımla 
geçinen bir ülkede yaş meyve sebze ihracatı çok önemli döviz kaynağı olmalıdır. Bunun için insa
nımızın sağlığı ve AB standartlarına uyum sağlamı doğal üretime geçilmesi, üretim ve ambalaj sa
hasındaki zirai ilaç, hormon ve kimyasal ilaçların kullanımı denetim altına alınması, rezidue labo
ratuarlarının sayısının artırılması ve etkin hale getirilmesi konusunda çalışmalar acilen yapılmalıdır. 

Türkiye'de yaş sebze üretiminin % 65'inin yapıldığı Akdeniz bölgesinde başta olmak üzere di
ğer yöreler hem üretici, hem komisyoncu, hem de ihracatçılara yaş meyve sebzenin tohum ve güb
re girdisinde başlayıp ekilmesinden ihraç edilmesine kadar emeği olan sektörün bütün basamakları 
ile birlikte, kamu kurum kuruluşları ve yasama meclisince birlikte "sorunlar ve çözüm öneriler" ele 
alınmalıdır. Tarım ürünlerimizin dünya pazarlarında pazarlanmasına maddi ve manevi destek veril
melidir. 

Yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirlenecek nedenlerle Anayasanın 98 ve TBMM İç
tüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca "Yaş Meyve Sebze Üretimi ve İhracatı ile İlgili Sek
törde Yerinde İnceleme Yapmak Suretiyle Bu Sektörün Sorunları Geleceği ve Alınması Gereken 
Önlemlerin Araştırılması" için bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Eyiceoğlu 
Mersin 

Öner Ergenç 
Siirt 

Fehmi Öztunç 
Hakkâri 

Mustafa Cumhur 
Trabzon 

Ham i t Taşçı 
Ordu 

Süleyman Turgut 
Manisa 

Cüneyt Karabıyık 
Van 

Sedat Kızılcıklı 
Bursa 

Murat Yıldırım 
Çorum 

Saffet Benli 
Mersin 

Emin Şirin 
İstanbul 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Cahit Can 
Sinop 

Süleyman Sarıbaş 
Malatya 

Afif D emir kır an 
Batman 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Ömer Abuşoğlu 
Gaziantep 

Hasan Kara 
Kilis 

Sadullah Ergin 
Hatay 

Zafer Hıdıroğlu 
Bursa 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Şükrü Önder 
Yalova 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Narenciye, dünyada en çok üretilen meyve türüdür. Türkiye narenciye üreticisi durumunda bu

lunan 80'i aşkın ülke içinde dünyada 12 nci, Akdeniz havzasında 5 inci sıradadır. 
Ülkemizde yetiştirilen turunçgillerin en yaygın olanı portakal, limon ve mandalinadır. 
İllere göre narenciye üretimi dağılımı; 2002 verilerine göre % 29 Mersin, % 2 Osmaniye, % 28 

Adana, % 15 Hatay, % 6 Muğla ve diğerleri şeklindedir. 
Ürünlerin bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışına ihraç edilerek değerlendirilmektedir. 

Türkiye'nin 2002 yılı narenciye üretimi 2 milyon 493 bin ton olup, piyasa değeri 549 milyon dolar
dır. Türkiye'nin narenciye ihracatı geliri 2002 verilerine göre 253 bin 388 dolardır. 

Ton başına ihracatçıya verilen destek primi, geçen yıla göre düşüktür. 2003 yılında portakala 
40; limona 50 dolar prim verilirken, bu destek bu yıl portakalda 35, limonda 42 dolar olarak belir
lenmiştir. Bu düşüş, ihracatı olumsuz olarak etkilemektedir. 

Ülkemizde yetiştirilen meyve üretiminin % 18'i narenciye türüdür. 2002 verilerine göre Türki
ye'deki narenciye ağaçları sayısı ürün veren 27 bin; ürün vermeyen 2478 olmak üzere toplam 29 
bin 478'dir. Narenciye üretiminin yaklaşık yarısı portakal türünde yapılmaktadır. 

Narenciye türü ağaçlar, dikilişlerinden 4-5 yıl sonra ürün vermektedir. Ağaçların yetiştirilmesi 
ve ürün alımına kadar geçen sürede topraktan verim alınamamaktadır. Fidanın ürün veren ağaç olu
şuna kadar ciddi maddi gideri vardır. Dikim, koruma, sulama, arazinin temiz tutulması, ağaçların 
ilaçlanması gibi faaliyetler getirişi olmayan yatırım giderleridir. 

Narenciye, ürün vermeye başlayınca titiz bakım ve takip ister. Narenciyenin zamanında buda-
nıp, ilaçlanıp, dibinin sürülüp, zamanında toplanıp pazara çıkarılması gerekir. 

Narenciyenin ürün verimi, yıldan yıla değişmektedir. Bu verimin değişikliği üreticiye ve na
renciyenin yıl içindeki bakımına bağlı olduğu kadar doğa koşullarına da bağlıdır. Yıl boyunca çok 
iyi bakımla ürüne dönüştürdüğün ağacın meyveleri, bir gecede yaşanan don olayıyla yok olur. 

Ürün bazında arz ve talebin dengesiz olması, fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. Ürünün ka
litesine göre değil, komisyoncunun isteğine göre fiyat belirlendiği için üretici sıkıntı çekmektedir. Ör
neğin geçen yıl 700 bin liraya pazar bulan limonun 1 kilosu, bu yıl 150-200 bin lira arasında değişmek
tedir. Üreticinin ürün karşılığı parasını ne zaman alabileceği ise komisyoncunun insafına kalmıştır. 

Narenciye üreticilerine mutlaka devlet desteği yapılmalıdır. İşsizliğin % 10'larda dolaştığı ül
kemizde üretimi sırasında istihdam yaratan narenciye yetiştiricilerine devlet sahip çıkmalıdır. 

Ağaç diplerine dökülen meyvelerin değerlendirilememesi ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır. 
Üreticinin narenciyesini stoklaması mümkün değildir. Bu tür bir girişim üretici için ciddi bir 

giderdir ve ürün değerini bile geçebilmektedir. 
Narenciye üreticileri arasında TARİŞ türü birlik olmadığı için, örgütsüzlüğün getirdiği sorun

lar artarak sürmektedir. 
Pamuk üreticileri, maliyetlerin artması nedeniyle arazilerin narenciye üretimine dönüştürüle

rek değerlendirmeye başlamışlardır. Fiyatlardaki istikrarsızlık yeni narenciye üreticisini bir kez da
ha arayışa yöneltmiştir. 

Gübre, ilaç fiyatlarının ve mazotun pahalı oluşu ürünün kalitesini düşürürken maliyetini artırmış
tır. Üretici gereksinimi olan gübre, ilaç ve mazot alamadığı için narenciyeye yeterli bakımı yapama
maktadır. Geçen yıl verilerine göre üre gübresinin fiyatı 19-20 milyon iken bu yıl 28 milyon civarın-
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dadır. Limonun bu yılki piyasa değerinden çıkarsak ürün fiyatının yandan daha fazla düştüğünü, gir
di fiyatının % 50 arttığını görürüz. Gelir gider arasındaki olumsuz artış üreticinin belini bükmüştür. 

Üreticilerimiz, sorunlarına çözüm bulunmasını beklemektedir. 

Sayılan bu nedenlerle, ülkemizde narenciye üreticilerinin sorunlarının ve çözümlerinin 
belirlenmesi için Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. mad
deleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ali Arslan 
Muğla 

Haluk Koç 
Samsun 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

Yakup Kepenek 
Ankara 

ismail Değerli 
Ankara 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Atila Emek 
Antalya 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Bülent Baratalı 
İzmir 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Yücel Artantaş 
İğdır 

Engin Altay 
Sinop 

Gürol Ergin 
Muğla 

Ali Oksal 
Mersin 

Uğur Aksöz 
Adana 

Enver Öktem 
İzmir 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Kemal Sağ 
Adana 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Nail Kamacı 
Antalya 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Orhan Sür 
Balıkesir 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Muharrem İnce 
Yalova 

Ufuk Özkan 
Manisa 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Osman Özcan 
Antalya 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Mehmet U. Neşşar 
Denizli 

Abdulaziz Yazar 
Hatay 

Muharrem Toprak 
İzmir 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Rusya Federasyonu 30 Mayıs 2005 tarihli itibariyle Türkiye'den yaş sebze-meyve ve kesme çi
çek alımını durdurmuştur. 

Durdurma gerekçelerindeki hususların, üretici ve ihracatçılarımızın zararlarının, Rusya Fede
rasyonunun 2.11.2004 tarih ve 1300 sayılı bilgi taleplerine 7 aydır yanıt vermeyen kurum-kuruluş 
ve sorumluların, yaş sebze-meyve ve kesme çiçek ihracatımızın karşılaştığı diğer engellerin ortaya 
çıkarılıp, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla; 

Anayasamızın 98 inci ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Osman Kaptan Gökhan Durgun Ali Cumhur Yaka 
Antalya Hatay Muğla 

Ali Oksal Mustafa Özyürek Abdulaziz Yazar 
Mersin Mersin Hatay 

Tacidar Seyhan N. Gaye Erbatur Nail Kamacı 
Adana Adana Antalya 

Hasan Fehmi Güneş Orhan Ziya Diren Hüseyin Ekmekçioğlu 
İstanbul Tokat Antalya 

Atila Emek Osman Özcan İsmet Atalay 
Antalya Antalya İstanbul 

Uğur Aksöz Ahmet Yûmazkaya Mehmet Vedat Yücesan 
Adana Gaziantep Eskişehir 

Ramazan Kerim Özkan Kemal Sağ Mustafa Erdoğan Yetenç 
Burdur Adana Manisa 

Ali Arslan Yılmaz Kaya Ali Rıza Bodur 
Muğla İzmir İzmir 

Ufuk Özkan 
Manisa 

GEREKÇE 
Rusya Federasyonu Federal Bitki Garantine ve Veterinerlik Servisi (ROSGOS Karantin) baş

kanı 26 Mayıs 2005 tarih ve N.FS-3/3217 sayı ile T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'ye 
bir yazı yazarak 30 Mayıs 2005 tarihinden itibaren "Türkiye'den" bitkisel ürünlerin ithalatını dur
durduğunu bildirmiştir. Bu yazıda Türkiye'nin Rusya Federasyonuna gönderdiği bitkisel ürünlerde 
"Rus Bitki Karantina kurallarının" sürekli ihlal edilmesinden ve bu konuda değişik zamanlarda Tür
kiye'yi uyardıkları halde, bu ihlallerin devam ettiğini, 2.11.2004 tarihli ve 1300 sayılı bilgi taleple
rine hâlâ yanıt alamadıklarını belirtmişlerdir. 

Rusya'ya yapılan ihracatımızın durdurulması sebze ve meyve üreticilerimize ve ekonomimize 
büyük zarar vermiştir. Sebze ve meyve ihracatımızın 1/3'ünün Rusya'ya yapılması, Rusya'nın 
önemli bir pazar olduğunu göstermektedir. 
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2004 yılında Rusya'ya 455.000 ton ihracat yapılmış, 200 milyon dolar gelir elde edilmiştir. 
2005 yılı ilk beş ayında ise Rusya'ya ihracatımız 160.000 ton olmuş, 100 milyon dolar gelir el

de edilmişken 30 Mayıs 2005 tarihi itibariyle Rusya Türkiye'den yaş sebze-meyve ve kesme çiçek 
alımını durdurmuştur. 

Rusya'nın bu kararı sonunda sebze ve meyve üreticilerimiz çok zor duruma düşmüşlerdir. Do
mates fiyatları dibe vurmuştur. 10-15 YKrş'a kadar fiyatlar düşmüş, çok miktarda meyve-sebze çü
rümüştür, dökülmüştür veya dalında kalmıştır. 

Sebze üreticilerimiz, ihracatçılarımız mağdur olmuşlar zarar etmişlerdir. 

Ekonomimiz milyonlarca dolar kaybetmiştir. 

Bakan istifa etmiş, sebze sezonu bitmiş, ancak Rusya koyduğu yasağı kaldırmamış, sınırlarını 
Türkiye'den yapılacak yaş sebze-meyve ve bitkisel ithalata kapamıştır. Ne zaman açılacağı konu
sunda da bir bilgi mevcut değildir. 

Yukarıdaki arz ettiğim hususların açıklığa kavuşması için Meclis araştırması yapılması gerek
liliği vardır. 
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Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu (10/81, 234, 286) 

Sayı: A.01.1.GEÇ. 10/81,234,286/124 11/10/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzü
ğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 15/03/2006 tarihinde kurulan (10/81, 234, 286) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarını tamamlayarak düzenlemiş olduğu rapor 
ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Er 
Mersin Milletvekili 
Komisyon Başkanı 

Ek: Komisyon Raporu 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. KOMİSYONUN KURULUŞU 

Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOGLU ve 23 Milletvekilinin; Muğla 

Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekilinin; Antalya Milletvekili Osman KAPTAN 

ve 24 Milletvekilinin; Anayasa'nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince vermiş oldukları Meclis Araştırması 

önergeleri konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin 15.02.2006 tarihli 63 üncü Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 868 

sayılı Karan ile önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir "Meclis 

Araştırması Komisyonu" kurulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 868 sayılı Kararında ayrıca Komisyonun; 17 üyeden oluşmasına, 

çalışma süresinin Başkanlık Divanı seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve 

gerektiğinde Ankara dışında da incelemeler yapması hususlarına yer verilmiştir. 

Söz konusu 868 sayılı Meclis Kararı, 22.2.2006 tarihli 26088 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bu karan takiben, Genel Kurulun 15.03.2006 tarihli 75 inci Birleşiminde, 

Komisyonun üye seçimi yapılmıştır.Yapılan seçim sonucunda Komisyon üyeliklerine; 

Adalet ve Kalkınma. Partisinden; Adana Milletvekili Abdullah TORUN, 

Antalya Milletvekili Fikret BADAZLI, Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, 

Hatay Milletvekili İsmail SOYLU, Kayseri Milletvekili Adem BAŞTÜRK, Kütahya 

Milletvekili Alaettin GÜVEN, Mersin Milletvekili Ali ER, Mersin Milletvekili Mustafa 

EYİCEOGLU, Mersin Milletvekili Ömer İNAN, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur 

ÇETİN, Osmaniye Milletvekili Mehmet SARI, 

Cumhuriyet Halk Partisinden; Antalya Milletvekili Osman KAPTAN, Bursa 

Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK, Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR, Mersin 

Milletvekili Ali OKSAL, Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL, 

Anavatan Partisinden; Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN seçilmişlerdir. 
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Komisyon 15.03.2006 tarihli ilk toplantısını Geçici Başkan sıfatıyla Antalya 

Milletvekili Fikret BADAZLI Başkanlığında yapmış, 14 üyenin katılımı ile 

gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda; 

Komisyon Başkanlığına, Mersin Milletvekili Ali ER, Başkanvekilliğine, 

Antalya Milletvekili Osman KAPTAN, Komisyon Sözcülüğüne, Mersin Milletvekili 

Mustafa EYİCEOĞLU, Katip Üyeliğine Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU 

seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ilişkin 15.03.2006 tarih ve 872 sayılı 

Kararı 21.03.2006 tarih ve 26115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

2. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOĞLU ve 23 Milletvekilinin; Muğla 

Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekilinin; Antalya Milletvekili Osman KAPTAN 

ve 24 Milletvekilinin; Anayasa'mn 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

104 ve 105 inci maddeleri gereğince verdikleri 10/81,234 ve 286 esas numaralı Meclis 

araştırması önergelerinin gerekçelerinde özetle; 

Türkiye yaş meyve sebze üretim ve ihracat sektörünün, üretim olanakları coğrafi 

şartlar ve ürün çeşitliliği açısından oldukça geniş olanaklara sahip olduğu, ancak, bunun 

da %3-4 oranında bir kısmının ihraç edilebildiği, 

Yaş meyve, sebze ve narenciye sektörünün ekiminden ambalajlanmasına kadar 

Türkiye'de geniş bir istihdam alam yarattığı, getirdiği döviz katkısı ile katma değeri 

yüksek bir sektör olduğu, ihracattaki problemlerin çözülmesiyle köyden kente göçün 

azalacağı ve birinci sınıf tarım arazilerinin korunacağı, 

Rakip ülkelerde üreticilere tanınan teşvikler ile AB üyesi ülkelerin elde ettikleri 

avantajlar, reklam ve tanıtım olanaklarının bizim üreticilerimiz aleyhine rekabet 

gücümüzü zayıflattığı, 

Yaş meyve, sebze ihracat sektörünün tamamında ithal girdinin yok denecek 

kadar az olduğu, bu nedenle enflasyondaki artış ile kur sepetindeki artışın ihracatımızın 

aleyhinde bir durum ortaya çıkardığı, bu bakımdan bu sektörün ihracatının artması ile 
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ekonomimize sağlayacağı net döviz girdisinin yarattığı istihdam ve yan sektörlerin 

lokomotifi olması dolayısıyla, kolay bozulan zor şartlarda üretilen ve zor şartlarda ihraç 

edilen bu emtianın diğer sektörlere göre daha çok devlet desteğine ihtiyacı olduğu, 

Yaş meyve sebze ihracatının; üretim, ambalaj, depolama, nakliye, gümrükleme, 

vergi, pazarlama ve reklam, rakip ülkeler ile mukayese, ihracatın teşviki ile ilgili 

sorunları olduğu, 

Türkiye gibi %40 oranında tarımla geçinen bir ülkede yaş meyve, sebze 

ihracatının çok önemli döviz kaynağı oluşturduğu, bu nedenle dünya standartlarında 

doğal üretime geçilmesi, üretim ve ambalaj, zirai ilaçlama ve kimyasal ilaçlann 

kullanımının denetim altına alınması gerektiği, 

Türkiye'nin narenciye ihracatı gelirinin 2002 verilerine göre 253 bin 388 dolar 

olduğu, ton başına ihracatçıya verilen destek priminin, geçen yıla göre düşük olduğu, 

2003 yılında portakala 40; limona 50 dolar pirim verilirken, bu desteğin bu yıl 

portakalda 35, limonda 42 dolar olarak belirlendiği ve bu düşüşün, ihracatı olumsuz 

olarak etkilediği, 

Ürün bazında arz ve talebin dengesiz olmasının, fiyat dalgalanmalarına neden 

olduğu, ürünün kalitesine göre değil, komisyoncunun isteğine göre fiyat belirlendiği için 

üreticinin sıkıntı çektiği, 

Üretici birliklerinin yeterince örgütlenmemesi nedeniyle üreticilerin mağdur 

olduğu ve yeterince devletten destek alamadığı, 

Rusya'ya yapılan ihracatımızın tek taraflı olarak 30 Mayıs 2005 tarihi itibariyle 

durdurulmasının sebze ve meyve üreticilerimize büyük zarar verdiği, 

Rusya'nın bu kararı sonucunda sebze ve meyve üreticilerimizin çok zor duruma 

düştüğü, domates fiyatlarının dibe vurduğu, çok miktarda meyve ve sebzenin çürüdüğü, 

Üreticimizin ve ihracatçılarımızın bu ani şok kararlarla mağdur olduğu ve 

desteklenmesi gerektiği, 

ifade edilmektedir. 
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3. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 

Anayasa'nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 

inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde söz konusu araştırmayı TBMM adına 

yapmakla görevlendirilen Komisyon, 15.03.2006 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Çalışma süresi içerisinde Ankara'da 12 toplantı yapan Komisyon, konu 

hakkında bilgi edinmek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), 

araştırma enstitüleri, çiftçi birlikleri, ziraat odaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı 

birlikleri ve üretici birlikleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üniversitelerden 

akademisyenleri davet ederek görüşlerini almıştır. 

Ayrıca, raporun yazılmasında değerlendirilmek üzere; Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Dış 

Ticaret Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Ziraat Bankası, 

TRT Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile 

yazışmalar yapılmış ve konu ile ilgili her türlü belge ve bilgi temin edilmiştir. Bu 

anlamda 70 adet evrak Komisyona gelmiş, Komisyon tarafından da 123 adet yazışma 

yapılmıştır. 

Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde 

çalışmalarını sonuçlandıramayan Komisyon, çalışmalarını tamamlayabilmek için 

İçtüzüğün 105 inci maddesi gereğince bir aylık ek süre talep edilmesini 

kararlaştırmıştır. Genel Kurulun 30.05.2006 tarihli 108 inci Birleşiminde 875 sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Komisyona 15.06.2006 tarihinden başlamak 

üzere bir aylık ek süre verilmiştir. 

Komisyon çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere; 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Nurdan Tuna GÜNEŞ, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Necla GÜLEYEN, Ziraat 

Mühendisi Pervin KARAHOCAGIL, Ziraat Yüksek Mühendisi Ayla ÖZCAN, Ziraat 

Mühendisi Ercan TÜRKTEMEL, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanı Sadullah 

GÜNGÖR ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Hasan 

Yılmaz DURSUN kurumlarınca komisyonda uzman olarak görevlendirilmişlerdir. 
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4. ARAŞTIRMADA İZLENEN YÖNTEM 

Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 15.03.2006 

tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyon, 22.03.2006 tarihli toplantısında 

çalışma programım belirlemiş ve bu amaçla; 

-Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

-Komisyon çalışmalarım kamuoyuna duyurabilmek, bilgi akımını sağlamak 

amacıyla web sitesi kurulmasına, 

-Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından 

uzman görevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgenin temin edilmesine, bu 

çalışmalan yürütmek ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek üzere 

Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

-Komisyon üye ve uzmanlarının gerektiğinde Ankara dışında da araştırma ve 

incelemelerde bulunmalarına karar vermiştir. 

4.1. Çalışma Takvimi İçerisinde Yapılan Komisyon Toplantıları ve Bilgisine 

Başvurmak Üzere Davet Edilen Kişiler 

l.TOPLANTI (16.03.2006) Komisyon Başkanlık Divanı seçilmiştir 
2.TOPLANTI (22.03.2006) TARIM VE IKÖYİSLERİ BAKANLİĞİ 

(Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) 
1- Kadir ERÇELİK 
Şube Müdürü 
2-LeventERİŞ 
Şube Müdürü 
PİS TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
(ihracat Genel Müdürlüğü) 
3-0zkan AYDIN 
Dış Ticaret Uzmanı 
4-Ahmet CANLI 
Şube Müdürü 
5-Alper ERİTEN 
Uzman Yardımcısı 
DPT MÜSTEŞARLİĞİ 

(Tarım Daire Başkanlığı) 
6-Dr .Yurdakul SAÇLI 
Uzman Yardımcısı 

3.TOPLANTI (29.03.2006) TÜBİTAK 
(Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdürlüğü) 
7-Aylin Seylam KÜŞÜMLER 
Uzman Araştırmacı 
8-Nihat ÖZCAN 
Araştırmacı 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
(Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü) 
9-Tayfun AĞAR 
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4.TOPLANTI (05.04.2006) 

5.TOPLANTI (12.04.2006) 

6.TOPLANTI (19.04.2006) 

7.TOPLANTI (26.04.2006) 

8.TOPLANTI (03.05.2006) 

Öğretim Üyesi 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
(Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) 
10-Mehmtt Vehbi GÜNAN 

Genel Müdür 
11-önderCANPOLAT 

Hukuk Müşaviri 
(İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 
12-Sülcyman Ruhi AYDEMİR 

Kontrolör 
(Küçük Sanatlar Sanavi Siteleri ve Bölgeleri Genel Müdürlüğü) 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Ziraat Fakültesi) 
13-Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
14-Doç. Dr. Yeşim OKAY 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
15-Prof. Dr. Taner KRAL 
Tarım Ekonomisi Bölümü 
16-Doç. Dr. Mevhibe ALBAYRAK 
Tarım Ekonomisi Bölümü 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

(Tarımsal Araşürmalar Genel Müdürlüğü) 
17-Dr.M. ErainERGÜN 
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
18-Dr. Gülay BEŞİRLİ 
Yalova Atatürk BKMAE Seb. Bl. B. 
19- Muhammet TATAR 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

(Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü BATEM) 
20-Doç. Dr. Masum BURAK 
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı 
21-Dr. Suat YILMAZ 
Enstitü Müdürü 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
(Dış Ticaret Genel Müdürlüğü) 
22-Süleymao Ruhi AYDEMİR 
Kontrolör 
(Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) 

23-Cumali DOĞRU 
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı 
24-Hasan ÜNAL 
GROW FİDE A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 
25-Hakan Sefa ÇAKIR 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi 
26-özden ÖZLER 
özler Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
27-SamiGUÇLU 
Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı, Konya Milletvekili 
28-Kemal KAÇMAZ 
Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanı. 
29-Mustafa SATICI 
Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı 
30-Mehmet HASDEMİR 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü 
31-Nuri KARACA 
Karacabey Ziraat Odası Başkanı. 
32-Mustafa ULUSOY 
Uludağ Yaş Meyve Ve Sebze ihracatçılar Birliği Yönetim Kurutu Başkanı. 
33-Yavuz TANER 
Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı. 
34-Enver KARTAL 
Tat Karacabey İşletme Yöneticisi. 
35-Eyüp DOĞAN 
Eğirdir Eyüpler Köyü Muhtarı. 
36-Sedat KOLCUOĞLU Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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4.2. Komisyon Tarafından Ankara Dışında Yapılan İncelemeler 

4.2.1. Antalya İlinde Düzenlenen İnceleme Programı 

05-07 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Antalya İlinde yapılan inceleme 

programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Başkanvekili Antalya 

Milletvekili Osman KAPTAN, Katip Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, 

Komisyon üyeleri Antalya Milletvekili Fikret BADAZLI, Hatay Milletvekilleri İsmail 

SOYLU ve Abdulaziz YAZAR, Kütahya Milletvekili Alaettin GÜVEN, Mersin 

Milletvekilleri Ömer İNAN, Ali OKSAL ve Hüseyin ÖZCAN, Niğde Milletvekili 

Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye Milletvekilleri Mehmet SARI ve Necati UZDİL, 

katılmışlardır. 

Yapılan İnceleme Raporu 

Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve ihracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, aldığı karar üzerine sorunların yerinde tespiti amacıyla 

5-7 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Antalya Merkez ile Kumluca, Korkuteli ve Alanya 

ilçelerinde incelemelerde bulunmuştur. 

5 Mayıs 2006 Tarihinde Antalya Valiliğine yapılan ziyaretin ardından Falez Otel 

toplantı salonunda, sabah oturumunda; yaş meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları, 

öğleden sonraki oturumda kesme çiçek üretici ve ihracatçıları ile, 

İkinci gün olan 6 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Kumluca İlçesinde yaş 

meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları ile öğlenden sonra ise Korkuteli İlçesinde mantar 

üreticileri ve ihracatçıları ile Elmalı ve Eğirdir ilçelerinden elma üreticileri ile, 

Üçüncü gün olan 7 Mayıs 2006 tarihinde Alanya'da Manavgat ve Gazipaşa'dan 

katılan örtüaltı sebze ve muz üreticileri ve ihracatçıları ile görüşülmüştür. 
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Söz konusu toplantılarda; ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti 

ilçe başkanları, tarım ilçe müdürleri, köy muhtarları, ziraat odası başkanları, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri başkanları, ihracatçı birlikleri temsilcileri, tarımsal girdi bayileri 

ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler bulunmuşlardır. 

Yapılan toplantılarda; 

• Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin tarımsal istatistikleri daha özenli olarak 

tutmalarının gerekliliği dile getirilmiştir. 

• Şu anki mevcut koşullarla üretimin ve ihracatın cazip olmadığı, üretimde 
kullanılan başta; akaryakıt, elektrik, tohum, gübre olmak üzere temel girdi fiyatlarının 
ve KDV oranlarının yüksek olduğu belirtildi. Üretim planlamasının bulunmadığı, bu 
sebeple bazı dönemlerde para eden ürünlerin diğer dönemlerde elde kaldığı 
vurgulanmıştır. 

• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasına göre, üretici birliklerinin bir yerleşim 
yerinde aynı ürün grubundan sadece bir tane kurulabilmesinin birlikler arası rekabet 
şansını ortadan kaldırdığı, bu nedenle bir bölgede aynı ürün grubu için şartları yerine 
getirildiğinde çok sayıda üretici birliği kurulabilmesi gerektiği söylendi. Birliklerin mali 
açıdan güçlendirilerek, ticaret yapabilen yapıya kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

• Antalya'da örtüaltı yetiştiriciliğinde arazi temininde çok büyük sıkıntının olduğu 
belirtilerek, kamuoyunda "2B arazisi" olarak isimlendirilen sahaların üreticilere tahsis 
edilmesi gerektiği belirtildi. Modern seracılığa önem verilmesi mevcut eski seraların 
modernize edilmesi için düşük faizli kredi verilmesi, entegre tesislere kapasite raporu 
verilebilmesi için gerekli düzenlemeye gidilmesinin şart olduğu belirtilmiştir. 

• Örtüaltı üreticileri tarafından maliyet artışının en önemli faktörlerinden biri 
olarak ısıtma konusunu gündeme getirerek, seralarda ısıtma amacıyla kullanmak üzere 
LPG (Liquid petroleum gas ,likit petrol gazları) fiyatlarının düşürülmesi talep edilmiştir. 

• Örtüaltı üretimi küçük alanlarda yapılmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle Doğrudan Gelir Desteğinin (DGD) örtüaltı üretim alanlarına daha 
yüksek oranda verilmesi talep edilmiştir. 
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• İyi Tarım Uygulamaları, Kontrollü ve Sözleşmeli Üretime ağırlık verilmesi, 

İhtisaslaşmış Organize Tarım Bölgelerinin kurulması talep edilmiştir. 

• Türkiye'de tanm ürünlerindeki kalıntı problemi en önemli sorunlardan biridir. 

Bu sorunun üreticilerin mutlak surette kayıt altına alınması ve kayıt altına alınan 

üreticilerin ise konusunda uzman ziraat mühendislerinden danışmanlık hizmeti 

almalarıyla kontrol edilebileceği belirtilmiştir. 

• Bunun için de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatının organizasyonunda zirai 

mücadele uygulamalarının tek elde toplanacağı bir düzenlemenin yapılması gerektiği 

belirtildi. Tanm ürünlerinin özellikle AB ülkelerine ihracatında, AB ülkelerinin 

aralarında ve ülkemize uyguladığı farklı MRL'lerin (Maksimum Rezüdi-kalıntı Limiti) 

büyük problem olduğu, bunun Tanm ve Köyişleri Bakanlığının AB yetkilileri ile 

yapacakları görüşmelerle acilen düzeltilmesi gerektiği söylenmiştir. 

• Tarım ürünlerinde kalıntının tespit edilerek kalıntısız ürünlerin ihracat ve 

tüketime arz edilebilmesinde İl Kontrol Laboratuarlarının çok önemli yer tuttuğu, bu 

laboratuarların mevcut durumlarıyla ihtiyaca cevap vermediği belirtilerek bunların 

acilen alet ve ekipman yönüyle desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Tarım ürünlerinin tüketiminde ihracat kadar iç tüketimin de çok önemli olduğu 

belirtilmiştir. Özellikle kışın yaş meyve-sebze taşınmasında frigofirik araçlann eksikliği 

nedeniyle ürünlerin yollarda ve hal girişlerinde soğuktan etkilendiği belirtilmiştir. 

• 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (Hal Yasası) mutlak surette gözden 

geçirilerek hallerde üreticiyi gözetecek düzenlemelerin gerekliliği dile getirilmiş ve hal 

kontrollerinin Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması istenmiştir. 

• Hallere gönderilen ürünlerden alınan vergilerin üreticiler lehine düzenlenmesi 

talep edilmiştir. 

• Komisyonculuk sisteminin üreticinin sigortası konumunda olması nedeni ile bu 

sistemin tekrar düzenlenmesi talep edilmiştir. 

• Mantar üreticileri tarafından; üretim tesislerinin evlerin altında bodrumlarda 

bulunduğunu, bunun da İlçelerinde sürekli problem teşkil ettiğini, organize bir üretim 

sitesinin kurulması gerektiği belirtilerek, özellikte mantar yetiştiriciliğinde temel girdi 
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• Üreticiler, kompost yapımında kullanılan sapların taşınmasında yolların bazı 

saatlerde kendilerine tahsis edilmesini, bir atık madde olan anız saplarının 

değerlendirildiği kompost üretiminde KDV'nin çok yüksek olduğu belirtilerek bunun 

düşürülmesini talep etmişlerdir. 

• Kültür mantarı sektörünün tanımının ve Vergi Usûl Kanununda gerekli 

düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir. 

• Kültür mantarının tarımın hangi dalı içinde yer aldığı belirlenmediği için hiçbir 

destekten faydalanamadığı belirtilmiştir. 

• Korkuteli İlçesinde Mantar Yüksek Okulunun açılması talep edilmiştir. 

• Tohumculuk Kanun Tasarısının "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin r 

bendinde geçen "fide" ibaresinin yanına sektörü korumak açısından "çiçek fidesi hariç" 

ibaresinin eklenmesi talep edilmiştir. 

• Kesme çiçek üreticilerince bazı kuruluşların açılış, cenaze, atama vb. durumlarda 

özellikle çiçek gönderilmeyerek bazı vakıflara bağış yapılmasını istemesinin çiçek 

satışlarını olumsuz yönde etkilediği dile getirilmiştir. 

• Kesme çiçek üretimlerinin kesinlikle bir proje dahilinde yürütülmesinin 

gerekliliği belirtilmiştir. 

• Kesme çiçek ihracatında uçak kargo taşımacılığının çok önemli bir yer tuttuğu, 

bu sektörde diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için uçak kargo ücretlerinin ihracatçının 

lehine desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

• Çiçek mezatının kurulmasının ürünlerin değerlendirilmesinde ve 

pazarlanmasında çok önemli olduğu belirtilmiştir. 

• İhracatta ürün çeşitliliğinin fazla olmamasının pazar bulmakta ve eldeki pazarın 

korunmasında zorluk yarattığı, bunun önüne geçebilmek için teknoloji transferi, 

çeşitliliğin artırılması ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçekte ihracat teşviklerinin önceden ilan 

edilmesi ihracatta rekabet gücünü belirlemektedir. Bu sebeple söz konusu teşviklerin 

döneminde ilan edilmesinin önemi vurgulanmıştır. 
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• İthal edilen tohumların gümrüklerde kontrolünün daha sıkı yapılarak yurda 

kaçak tohum girişinin engellenmesi ile haksız rekabetin önlenebileceği ve hastalık ve 

zararlıların yurda girişinin engellenebileceği belirtilmiştir. 

• İhracatımızda önemli bir yer tutan Rusya Federasyonu'na olan ihracatta alt yapı 

eksiklikleriyle karşılaşılmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak öncelikli olarak 

Rusya'ya yapılan ihracatta Ro-Ro seferlerinin düzenli ve sık olarak yapılması ve 

Karadeniz liman kapasitelerinin artırılması talep edilmiştir. 

• Narenciye, elma, mantar için de tanıtım gruplarının kurulması talep edilmiştir. 

• Özel denetim firmalarının kurularak ihraç edilecek olan ürünlerin kontrollerinin 

bu denetim firmalarınca yapılması talep edilmiştir. 

• Soğuk hava depoları ve ambalajlama tesislerinin yetersiz olduğu ve bu konuda 

destek beklendiği belirtilmiştir. 

• Üreticiler tarafından yurt dışı pazar isteklerinden haberdar olunamadığı dile 

getirilerek, bu konuda doğru çeşit seçiminin yapılmasını sağlayacak bir organizasyonun 

oluşturulması talep edilmiştir. 

4.2.2. Hatay, Adana ve Mersin İllerinde Düzenlenen İnceleme Programı 

24-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Hatay, Adana ve Mersin İllerinde 

yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Başkanvekili Antalya 

Milletvekili Osman KAPTAN, Sözcü Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOĞLU, Katip 

Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, Komisyon Üyeleri Adana Milletvekili 

Abdullah TORUN, Hatay Milletvekilleri İsmail SOYLU ve Abdulaziz YAZAR, 

Kayseri Milletvekili Adem BAŞTÜRK, Mersin Milletvekilleri Ömer İNAN ve Ali 

OKSAL, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye Milletvekilleri Mehmet 

SARI ve Necati UZDİL, 

katılmışlardır. 
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Yapılan İnceleme Raporu 

Yaş Sebze Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, aldığı karar üzerine, sorunların yerinde tespiti amacıyla 

24-27 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Hatay (Antakya) Merkez ile Dörtyol, Adana 

Merkez, Mersin Merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke İlçelerinde incelemelerde 

bulunmuştur. 

24 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Hatay İli Dörtyol İlçesinde öğleden sonra 

Hatay İli Merkez'de, 

25 Mayıs 2006 tarihinde Adana İli Merkez'de, 

26 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Mersin İli Tarsus İlçesinde, öğleden sonra 

Mersin Valiliği'nde, 

27 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Mersin İli Erdemli İlçesinde, öğleden 

sonra Silifke İlçesinde toplantılar düzenlenmiştir. 

Söz konusu toplantılara yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, tarım ilçe 

müdürleri, köy muhtarları, ihracatçılar, ticaret, sanayi ve ziraat odaları, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri başkanları, ihracatçı birlikleri temsilcileri, üretici birlikleri 

temsilcileri, tarımsal girdi bayileri, ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluş yetkilileri 

ile üreticiler katılmışlardır. 

Yapılan toplantılarda; 

• Kimyasal ilaçların çiftçiler tarafından bilinçsizce kullanıldığı, bu konuda eğitim ve 

yayın çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerektiği dile getirilmiştir. 

• Büyük istihdam yaratan tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla teşviklerin 

verilmesinin gerekliliği ve bu amaçla verilen kredi vadelerinin uzun zamana 

yayılmasının önemi vurgulanmıştır. 

• Ziraat Bankasından üreticiye verilen zirai kredilerin uzun vadeye yayılması ve 

vade faizlerinde esneklik talep edilmiştir. 
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• Dış pazarlarının istemiş olduğu özellikle erkenci ve geçci çeşitler ile istenilen 

miktarda ve kalitede ürün yetiştiriciliğinin yapılmasının gerekliliği dile getirilmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçekte devlet tarafından verilen ihracat 

teşviklerinin sezon başlamadan 1-2 ay önce açıklanması ve rakip ülkelerdeki destekler 

oranında verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Aynca, mahsup teşviği içerisinde %15'lik 

payın tarıma ayrılması istenmiştir. 

• Devlet tarafından verilen desteklerin büyük üreticiler yanında küçük üreticileri de 

koruması gerektiği söylenmiştir. 

• Kayıt dışı girişi önlemek amacıyla yaş meyve-sebzenin mutlaka hallere girmesinin 

gerektiği dile getirilmiştir. 

• Erzin - Dörtyol arasında kalan tarım arazilerinin sulanabilmesini teminen sulama 

göletinin yapılması talep edilmiştir. 

• Desteklemelerin çiftçiler tarafından kolay anlaşılabilir şekilde hazırlanması 

gerektiği ve çiftçilerin kolayca görebilecekleri yerlere asılması talep edilmiştir. 

• Üretimde kalite ve çeşitliliğin artırılmasının gerektiği, alan kontrolünün tüm 

ürünlerde yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca kontrollerin üretimden 

pazarlamaya kadar yapılmasının önemi belirtilerek, alan kontrollerinin serbest ziraat 

mühendisleri ile yürütülmesinin etkili olacağı ifade edilmiştir. 

• Sağlıklı bir envanter çalışmasının mutlaka yapılması gerektiği söylenmiştir. 

• Üretimden pazarlamaya kadar olan kısımdaki sorunların çözümü için üretici 

örgütlenmesinin önemi ve bu sayede etkin iyi işleyen bir pazar organizasyonun 

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

• Doku kültürü ile fidan üretimi programının Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından başlatıldığı, ancak devam etmediği dile getirilmiştir. 

• Birinci sınıf tarım arazilerine fabrika kurulmasının önüne geçilmesi gerektiği ve 

"2B" olarak bilinen arazilerin, belediyeye ve ziraat odalarına kayıtlı olduğu halde, 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD), doğal afetler, alt yapı ve üst yapı tesislerinden de 

yararlanmadığı dile getirilmiştir. 

• Asi Nehri sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulması istenmiştir. 

• Fidan ihalelerinin kasım ayında yapılması gerektiği dile getirilmiştir. 
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• Hatay yöresinde kesme çiçek sektörünün en önemli sorunlarından birisinin 

ürünlerin pazara ulaştırılmasında karşılaşılan nakliye sorunu olduğu belirtildi. Bu 

amaçla lojistik destek verilmesinin önemi vurgulandı. Bu itibarla kesme çiçek 

taşımacılığında otobüs firmalarının taşımacılıkta tekrar kullanılması istenmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçek ürünleri çabuk bozulabilir olmaları 

nedeniyle ihracatta uçak taşımacılığının özellikle önemli olduğu ve bu amaçla Hatay 

İline bir havaalanının kurulmasının gerekliliği belirtilmiştir. 

• Limanlarda arz ve talep dengesini sağlayabilmek amacı ile soğuk hava depolarının 

kurulmasının önemi belirtilmiştir. 

• Üreticileri bilgilendirmek amacıyla devlet televizyonlarında tarıma yönelik 

programların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

• Hatay İlinde analiz laboratuarı olmadığından ürünlerin analiz edilmek üzere 

Adana'ya gönderilmesi ile birkaç günlük gecikmenin yaşandığı, bu nedenle bölgeye bir 

analiz laboratuarının kurulması talep edilmiştir. 

• Sertifikalı fidan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması (virüsten ari fidan 

yetiştirilmesi) talep edilmiştir. 

• Perakende ilaç satışlarının yeniden düzenlenmesi istenmiştir. 

• Üretimde envanter çalışmalarının hemen başlatılması gerektiği söylenmiştir. 

• Yaş meyve-sebze ihracatçılarının gümrüklerde bekletilmeden işlemlerinin 

sonuçlandırılması talep edilmiştir. 

• Narenciyede meyve tüketim alışkanlığının yaygınlaştın İmasına yönelik olarak 
Narenciye Tanıtım Grubu oluşturulması talep edilmiştir. 

• Bölgede turunç anacı dışında başka bir anacın kullanılması önerilmemekte, sadece 

sorunlu (tristezaya hassas) bölgelerde üç yapraklı anacının kullanılması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

• Özellikle karpuzda meyve hasadına 10-30 Mayıs tarihleri arasında başlanıldığı, 

bu nedenle bu tarihlerden önce sınır ticaretinin kesilmesinin yurt içi tüketim açısından 

önemli olduğu dile getirilmiştir. 

• İhraç edilen ürünlerde gösterilen hassasiyetin, iç tüketime sunulan ürünlerde de 
gösterilmesi istenmiştir. 
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• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılarak bu birliklere maddi destek sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

• Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi amacıyla hallerde soğuk hava 

depolarının kurulması ve mevcut depoların kapasitesinin artırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

• Samsun'dan yapılan ihracatta ürünlerin tır taşımacılığı ile 8 günde Samsun'a 

ulaştınlabildiği, bu ürünlerin çabuk bozulabilir ürünler olmaları nedeniyle bu sürenin 

gemi taşımacılığı ile daha kısa sürede yapılabileceği ve bu sayede dış pazarlara 

istenildiği zaman ulaşımın sağlanabileceği ve rekabet şansımızın artacağı ifade 

edilmiştir. 

• Türkiye'de narenciye ihracatının yıllar itibari ile arttığı, fakat elimize geçen gelirin 

düşük olduğu, bu nedenle hedef pazarımız olan Batı Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya ve 

yakın pazarlara kaçışın gerçekleştiği, bunun en büyük sebebinin ise kalite 

standartlarının düşüklüğü olduğu ifade edilmiştir. Kalitenin düşmesinde özellikle girdi 

maliyetlerinin yüksekliğinin önemli rol aldığı belirtilmiştir. 

• Turunçgillerde ihracat desteğinin ton başına 100$ olması gerektiği ve bunun 

25$'ımn mahsup, 75 S'ının ise nakit ödenmesi talep edilmiştir. 

• Sebze ihracatının artırılmasında özelikle mini sebze ihracatının ve tüketime hazır 

olan ürünlerin alternatif ürünler olduğu vurgulanmıştır. 

• Türkiye'de tarım ürünlerindeki kalıntı probleminin en önemli sorunlardan biri 

olduğu, bu sorunun kontrol edilebilmesi, üreticilerin mutlak surette kayıt altına 

alınmasıyla ve kayıt altına alınan üreticilerin ise konusunda uzman ziraat 

mühendislerinden danışmanlık hizmeti almalarıyla sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçek sektöründe üretici, devlet, ihracatçı, 

üniversite ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde bulunmasının önemi 

vurgulanmıştır. 

• İhracat desteklerinde, Dış Ticaret Müsteşarlığının sekretarya görevini yapması 

talep edilmiştir. 

• Üreticiler, yurt dışı pazar isteklerinden haberlerinin olmadığını dile getirerek bu 

konuda doğru çeşit seçiminin yapılmasını sağlayacak bir organizasyonun 

oluşturulmasını talep etmişlerdir. 
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• EUREPGAP (Euro Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practice, 

Avrupa Perakendeciler Tarım Ürünleri Çalışma Grubu Yararlı Tarım Uygulamaları 

Protokolü) sertifikalı bahçeler için verilen desteklerinin artırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

• Kavun, karpuz ve üzüm gibi ürünlerde hasadın erken yapılmasının ürünlerin 

pazarlarda fiyatlarının düşmesine neden olduğu ifade edilmiştir. 

• Tarsus İlçesinde kurulacak olan katı atık tesislerinin organik tanm arazilerinin 

hemen yanında tesis edildiği, bu nedenle ürün yetiştiriciliği üzerinde olumsuz etkilere 

neden olacağı belirtilerek yerinin değiştirilmesi talep edilmiştir. 

• Kargo taşımacılığının geliştirilmesi ve navlun desteği verilmesi talep edilmiştir. 

• Üretici Birliklerinin kurulmasının kolaylaştırılması ve üreticilerin Üretici 

Birliklerine üyeliklerinin zorunlu hale getirilmesi belirtilmiştir. 

• İhracata kaliteli ürün veren üreticilerin teşvik edilmesi talep edilmiştir. 

• Üretici Birliklerinde ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi istenmiştir. 

• Bağımsız ziraat mühendisleri danışmanlığı sisteminin kurulması talep edilmiştir. 

• Hızlı karar alan bir kurumun oluşturulmasının gerektiği belirtilmiştir. 

• Ulusal Narenciye Komitesi kurulması istenmiştir. 

• Tarım sektöründe çalışanların sigorta priminin %50 oranında indirilmesi talep 

edilmiştir. 

• Ülkemizde narenciyeyi tanımayan bölgelerin varlığından bahsedilerek, bu 

bölgelerde dağıtım yapılması gerektiği ve özellikle narenciyenin yurt içi tüketiminin 

artırılması amacıyla şehir merkezlerinde belirli aralıklarla narenciye suyunun halka 

arzının yapılması önerilmiştir. 

• Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün rehabilitasyonu için gerekli 

çalışmaların yapılması talep edilmiştir. 

• Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 54 üncü maddelerinin kaldırılması talep edilmiştir. 

• İyi Tarım Uygulamaları, Kontrollü ve Sözleşmeli Üretime ağırlık verilmesi, 

İhtisaslaşmış Organize Tarım Bölgelerinin kurulması talep edilmiştir. 
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• Doğrudan Gelir Desteğinin araziye değil üretilen ürüne ve ton başına verilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. 

• Erdemli İlçesine hal kompleksi kurulması talebinde bulunulmuştur. 

• AB'ne girişin gerçekleştirilmesi durumda tarımla geçinen nüfusun azalacağı 

belirtilerek tarım kesiminden aynlan nüfusun istihdamının planlanması gerektiği talep 

edilmiştir. 

• Girdi maliyetlerindeki %18 olan KDV oranlarının %1'e indirilmesi talep 

edilmiştir. 

• Erdemli İlçesindeki üreticiler paketleme tesisi talebinde bulunmuşlardır. 

• Yurt içinde ve yurt dışında üretimin pazarlanması amacıyla pazarlama noktalarının 

oluşturulması istenmiştir. 

• Arjantin'de kurulmuş olan narenciye entegre tesisi gibi bir tesisin bölgede 

kurulması talep edilmiştir. 

• Tescili alınmamış çeşitlerle sertifikalı fidan üretiminde sorunlarla karşılaşıldığı ve 

bu sorunların bir an evvel giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Örtüaltı üreticileri tarafından, maliyet artışının en önemli faktörlerinden biri olarak 

ısıtma konusu gündeme getirilmiş, seralarda ısıtma amacıyla kullanmak üzere LPG 

fiyatlarının düşürülmesini talep edilmiştir. 

• Örtüaltı üretimin küçük alanlarda yapılmakta olduğu, girdi maliyetlerinin yüksek 

olması nedeniyle Doğrudan Gelir Desteğinin örtüaltı üretim alanlanna daha yüksek 

oranda verilmesi talep edilmiştir. 

• Türkiye'de tarım ürünlerindeki kalıntı, en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun 

kontrol edilebilmesi, üreticilerin mutlak surette kayıt altına alınmasıyla ve kayıt altına 

alman üreticilerin ise konusunda uzman ziraat mühendislerinden danışmanlık hizmeti 

almalanyla sağlanabileceği ifade edilmiştir. 
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4.2.3. Balıkesir, Bursa ve Yalova İllerinde Düzenlenen İnceleme Programı 

31 Mayıs 01-03 Haziran 2006 tarihleri arasında, Balıkesir, Bursa ve Yalova 

illerinde yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Katip Balıkesir Milletvekili Ali 
AYDINLIOĞLU ve Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK 
katılmışlardır. 

Yapılan İnceleme Raporu 

Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, aldığı karar üzerine sorunların yerinde tespiti amacıyla, 
31 Mayıs - 3 Haziran 2006 tarihleri arasında; Balıkesir, Bursa ve Yalova İllerinde 
incelemelerde bulunmuştur. 

31 Mayıs 2006 tarihinde Balıkesir'de yaş meyve-sebze üreticileri ve ihracatçıları 
ile Ziraat Odası yetkililerinin katılımıyla toplantı yapılmıştır. 

Toplantının ardından arazide incelemelerde bulunulmuştur. İlk olarak Örnek köy 
olan Ayşebacı Köyündeki seralarda incelemeler yapılmış ve köy kahvehanesinde de 
üreticilerin sorunları dinlenmiştir. Ayrıca, seralar ve fide üretim tesisleri ziyaret 
edilmiştir. 

01.06.2006 tarihinde Balıkesir'den Bursa'ya hareket edilerek, Karacabey 
Türkiye Jokey Kulübü ziyaret edilmiştir. Ardından Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Tat 
Konserve Tesislerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda Bursa Valisinin de 
katılımıyla üreticiler, Ziraat Odası Başkanı, kamu kurum ve kuruluşlan temsilcilerinin 
katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

02.06.2006 tarihinde Yalova'ya hareket edilmiştir. Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda geniş katılımlı toplantı yapılmıştır. 
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Toplantının ardından üretim bölgelerine gidilerek Subaşı İlçesinde kivi bahçeleri 

gezilmiştir. Ardından kesme çiçek ile iç ve dış mekan süs bitkisi üretimi yapılan seralar 

ziyaret edilmiştir. 

Yapılan toplantılarda; 

• Söz konusu bölgelerdeki üreticilerin devlet tarafından yapılan desteklemelerden 

fazlaca haberlerinin olmadığı belirtilmiş olup, Tarım İl Müdürlüklerine bu konu ile 

ilgili olarak daha kapsamlı eğitim çalışmaları yapmaları tavsiyesinde bulunulmuştur. 

• Tarımsal girdilerin pahalı olmasından dolayı üretim maliyetinin yükselmesinden 

bahisle devlet tarafından maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması 

talep edilmiştir. 

• KDV oranlarının düşürülmesi ve seralarda kullanılan elektrik ve LPG fiyatlarının 

desteklenmesi istenmiştir. 

• Sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi talep edilmiştir. 

• Üreticinin pazarlama sorununun ortadan kaldırılması için sözleşmeli üretimin teşvik 

edilmesine değinilmiştir. 

• Çiçek fidesi taşınan viyollerin iç ve dış sirkülasyonunda tahta kasaların kullanılması 

yasa ile yasaklanmıştır. Sadece tahta kasaların metil bromid ile steril edilip İl 

Müdürlüğü elemanlarınca gerekli kontrollerin yapılmasından sonra dolaşımına izin 

verilebilecektir. Yasada açık hüküm olmasına rağmen gerekli kontrollerin 

yapılamadığı, bunun da haksız rekabete yol açmakta olduğu dile getirilmiştir. 

• Bursa İli'nde, zengin yer altı su kaynaklarının fazlaca bulunmasına rağmen plansız 

sanayileşmenin etkisi sonucunda kaynakların azalmaya başladığı ve yer altından su 

çıkarmak için daha derin kuyulara ihtiyaç duyulduğu, mevcut elektrifikasyon 

tesislerinin derin kuyulardan su çıkarmakta yetersiz kalmasından dolayı mazot ile 

çalışan motorların kullanılmasıyla sulama maliyetinin yükseldiği ifade edilerek 

tarımsal sulama amaçlı elektrifikasyon hatlarının tesis edilmesi talep edilmiştir. 

• Pazarlama konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için ihracatçılara 

armut ve şeftali için ihracat teşvik primi verilmesi talep edilmiştir. 
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• Yetiştirilen ürünlerin daha kolay pazarlanması ve ihraç edilebilmesi için soğuk hava 

depolarıyla birlikte paketleme tesislerinin sayısının artırılması istenmiştir. 

• Aroma Meyve Sulan ve Gıda Sanayi A.Ş, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 

tarafından tarımsal ürünlere ihracat iadesi hakkında 2006/1 nolu Tebliğ uyarınca 

elma suyu konsantresi ihracatlarına 20 $/ton olarak uygulamrken, elma ihracatına 

uygulanan ihracat desteğinin ise 40 $/ton olduğunu ve bu uygulamanın 7 

kilogramdan bir kilo elma suyu üreten sektöre karşı haksızlığa sebep olduğunu 

belirterek bu oranın yükseltilmesini talep etmiştir. 

• Doğrudan Gelir Desteği ve mazot desteği uygulamalarının düşük seviyede 
olmasından dolayı bu uygulamaların amacına ulaşmadığı ve bu desteklerin 
kaldırılarak yerine üretime direkt katkıda bulunacak bir yöntemin geliştirilmesi 
gerektiği dile getirilmiştir. 

• Hal Yasası gerekli düzenlemenin yapılarak Tarımsal Amaçlı Kalkınma 

Kooperatiflerine de hallerde işyeri açma yetkisinin verilerek mal satışı yapmalarına, 

fatura düzenlemelerine ve vergi muafiyeti kazanmalarına izin verilmesi istenmiştir. 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yayımlamış olduğu Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği ile Akaryakıt İstasyonu işletmeciliği yapan kooperatiflerin zor 
durumda kaldığı belirtilerek, söz konusu yönetmelikte yapılacak düzenleme ile 
"Plan çalışması tamamlanıncaya kadar mevcut tesislerin eski durumlarının 
korunması" ibaresi eklenerek kooperatiflerin mağduriyetinin giderilmesi talep 
edilmiştir. 

• Ağaköy çiftçileri, yörelerinin büyük bir meyve üretim bölgesi olduğunu belirterek 
bölgede "toprak, kök, yaprak, kalıntı" analizlerinin yapılabildiği bir laboratuarın 
kurulmasını istenmiştir. 

• Şeftali ve Bursa Siyah İnciri üreticileri ürünlerine ihracat teşvik primi verilmesini 
talep etmişlerdir. 

• Bursa Siyah İncir üreticileri Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından 10-20 Ağustos olarak 

açıklanan yükleme tarihlerinin geç olarak açıklanmamasını ya da yükleme tarihi 

uygulamasının tamamen kaldırılmasını talep etmişlerdir. 
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• İncir üreticileri, herhangi bir doğrudan destek uygulamasının olmadığı belirtilerek 

diğer ürünlerde olduğu gibi incir üretimine de prim uygulamasının getirilmesini 

talep etmişlerdir. 

• Kivi üreticilerince Sertifikalı Fidan Destekleriyle ilgili Tebliğde kivi alanlarının 10 

dekar olması zorunluluğu bulunduğu belirtilerek, kivi plantasyonlarının bodur ve 

yan bodur anaçlarla gerçekleştirildiğinden alan uygulamasının 5 dekara 

indirilmesini talep etmişlerdir. 

• Şubat ayından önce kivi ithalatının yasaklanması ve İran'dan sınır ticareti yoluyla 

yapılan kivi ithalatına son verilmesi ya da en aza indirilmesi, ayrıca sertifikasız 

fidan üretiminin ve satışının yasaklanması İstenmiştir. 

• Yalova Altınova'da dolgu yoluyla yapılması istenen tersaneye izin verilmemesi 

talep etmişlerdir. 

• Örtüaltı yetiştiricileri, teknik destek sağlamak amacıyla tarım danışmanı talebinde 

bulunmuşlardır. 

• Yeni kurulacak olan seralar için, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu benzeri bir 

uygulama yoluyla yatırım desteği talep etmişlerdir. 

• Üretim planlaması yapılarak Organize Sera Bölgelerinin kurulması talep edilmiştir. 

• İthalat ve ihracat aşamasında zirai karantina ücretlerinin yüksek olmasından dolayı 

mağdur olunduğu belirtilerek, karantina tarafından alınan ücretlerin düşürülmesi 

istenmiştir. 

• Mantar üreticileri hammadde temininde zorluklar yaşadıklarını belirterek, Yalova'da 

kompost üretim tesisi kurabilmek için kendilerine yer tahsisinde bulunulmasını talep 

etmişlerdir. 

• Yalova'nın önemli bir ihracat ve ithalat merkezi olmasına rağmen burada gümrük 

binası ve sahasının olmadığı belirtilerek, bunların yapılması talep edilmiştir. 
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4.2.4. Malatya İlinde Düzenlenen İnceleme Programı 

05-07 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Malatya İlinde yapılan inceleme 

programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Başkan Vekili Antalya 

Milletvekili Osman KAPTAN, Katip Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, 

Komisyon Üyeleri, Hatay Milletvekili İsmail SOYLU, Kütahya Milletvekili Alaettin 

GÜVEN, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye Milletvekili Necati 

UZDİL katılmışlardır. 

Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, 16 Mayıs 2006 tarihinde Malatya İlinde incelemelerde 

bulunmuştur. 

Söz konusu toplantılara yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, tarım ilçe 

müdürleri, köy muhtarları, ihracatçılar, ticaret, sanayi ve ziraat odaları, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri başkanları, ihracatçı birlikleri temsilcileri, tarımsal girdi bayileri 

ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler katılmışlardır. 

Yapılan toplantılarda; 

• Kayısıda kükürt uygulamasının çiftçiler tarafından bilinçsizce kullanıldığı, bu 

konuda eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerekliliği dile 

getirilmiştir. 

• Zirai kredilerin uzun vadeye yayılması ve vade faizlerine esneklik getirilmesi talep 

edilmiştir. 

• Kuru kayısı tüketiminde tanıtım eksikliği olduğu dile getirilmiş olup, fındık tanıtım 

grubu gibi bir tanıtım gurubunun oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

• Büyük istihdam yaratan tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla teşviklerin 

verilmesinin gerekliliği dile getirilmiştir. 

• Rekolteye bağlı fiyat dalgalanmalarının yaşandığı söylenmiştir. 
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• Desteklemelerin çiftçiler tarafından kolay anlaşılabilir şekilde hazırlanması gerektiği 

ve çiftçilerin kolayca görebilecekleri yerlere asılması talep edilmiştir. 

• Sağlıklı bir envanter çalışmasının mutlaka yapılması gerektiği söylenmiştir. 

• Üretimden pazarlamaya kadar olan kısımdaki sorunların çözümü için üretici 

örgütlenmesinin önemi ve bu sayede etkin iyi işleyen bir pazar organizasyonun 

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

• Yaş meyve ve sebzenin Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi gerektiği söylenmiştir. 

• Yaş meyve-sebze ihracatçılarının gümrüklerde bekletilmeden bürokratik engellerin 

azaltılması istenmiştir. 

• Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi amacıyla soğuk hava depolarının 

kurulması ve mevcut olan depoların kapasitesinin artırılması gerektiği belirtilmiştir. 

• Fındıkta devlet tarafından verilen tavan fiyatı gibi kayısıya da devlet tarafından 

fındıkta olduğu gibi fiyat verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Tüccarların kartelleştiğini ve bu nedenle fiyatları istedikleri yöne çektiklerini ifade 

etmişlerdir. 

• Erkenci kayısı çeşitlerinin ıslahı çalışmalarının yapıldığı ve bu çalışmalara hız 

verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Don ve dolu gibi doğal afetlerden dolayı tarım sigortasına önem verilmesi gerektiği 

söylenmiştir. 

• Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün alt yapısının iyileştirilmesi gerektiği dile 

getirilmiştir. 

• Lisanslı depoculuğun mutlaka desteklemesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Akreditasyon labrotuvarlarının AB bünyesinde de kabul görecek şekilde 

yapılandırılması gerektiği söylenmiştir. 

• Kuru kayısı eldesi dışında kayısının püresi, reçeli, marmelatı gibi yan dallarının da 

üretimine ağırlık verilmesinin öneminden bahsedilmiştir. 
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4.2.5. Niğde İlinde Düzenlenen İnceleme Programı 

6 Ekim 2006 Tarihinde, Niğde İlinde yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Başkan Vekili Antalya Milletvekili 

Osman KAPTAN, Komisyon Üyeleri, Kütahya Milletvekili Alaettin GÜVEN, Mersin 

Milletvekili Hüseyin ÖZCAN, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye 

Milletvekilleri Necati UZDİL ve Mehmet SARI katılmışlardır. 

Niğde İl Özel İdaresi Kültür Merkezi toplantı salonunda Niğde Valisinin de katılımıyla, 

üreticiler, Ziraat Odası Başkanı, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

gerçekleştiri İm iştir. 

Yapılan toplantıda; 

Söz konusu bölgedeki üreticilerin devlet tarafından yapılan desteklemelerden fazlaca 

haberlerinin olmadığı belirtilmiş olup, Tarım İl Müdürlüğüne bu konu ile ilgili olarak daha 

kapsamlı eğitim çalışmaları yapması tavsiyesinde bulunulmuştur. 

Toplantıya katılan üretici temsilcileri tarafından: 

Patates üretiminde maliyetlerin yüksek olduğu, hastalıklar\ile mücadelede yetersiz 

kalındığı belirtilmiştir. Ayrıca, mevcut ihracat teşvikinin yetersiz olması ve ödemelerinin 

zamanlaması nedeniyle sorunlar yaşandığı ifade edilmiştir. 

Dışardan alınan tohum nedeniyle zarar gördüklerini ve bu nedenle yerli tohumculuğun 

desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Elmanın pazarlamasında sorunlar olduğu, su 

sıkıntısı yaşandığı ve 26 Nisan 2006'da meydana gelen don felaketi nedeniyle oluşan zararlar 

için yardım verilmediğini belirtilmiştir. 

Kiraz üretiminde de su sıkıntısı yaşandığı, kiraz üreticilerine teşvik verilmesi gerektiği 

belirtilerek, kurulma aşamasındaki üretici birliklerine katılımın zorunlu hale getirilmesi ve 

birliklere yaptırım uygulama yetkisi verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca, sebze fideciliğinin 

Niğde'de artırılması ve organik tarım uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiği belirtilerek; 

damlama sulama teknolojisinin kullanımının desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Öte 

yandan, su sorununun önemi vurgulanarak, devletin acil önlemler alması istenmiştir. 
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5. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE YAPILAN KOMİSYON 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI ÖZETLERİ 

5.1. 22.03.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

LEVENT ERİŞ 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 

Bitkisel Üretim Dairesi, Sebze ve Süs Bitkileri Şube Müdürü 

Sayın Levet Eriş, Türkiye'de yaş sebze ve meyve sektörünün mevcut durumunu 

rakamsal veriler ile değerlendirerek, dünya meyve-sebze üretiminin yaklaşık %3'ünün 

Türkiye'de gerçekleştirildiğine, EUREPGAP ve HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktalan) protokollerine 

uygunluğun yaş meyve ve sebze ihracatında bir tercih nedeni olduğuna, dünya meyve 

sebze ticaretinde organik ürünlere olan talebin giderek arttığına, Türkiye'nin en önemli 

dış pazarlarının ise Rusya Federasyonu, Almanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, 

Romanya, Hollanda, Yugoslavya, Fransa ve Avusturya olduğuna değinerek; ülkemiz 

yaş meyve ve sebze sektöründeki mevcut sorunları: 

Altyapı eksiklikleri, gerek üretici gerekse ihracatçıların örgütlenememesi, 

üreticinin bilgi yetersizliği, finansman sıkıntısı ve nakliye sorunları, üretimin küçük ve 

dağınık işletmelerde yapılması ve üretim sırasında modern teknolojinin 

uygulanamaması, üründe fiyat ve satış garantisinin olmamasının kaliteyi olumsuz 

etkilemesi, böylece ihracatçıların, arzu edilen miktarda dış pazar standartlarına uygun 

ürün bulamaması ve sonuçta pazarlarda diğer ihracatçı ülkelerle rekabetin zorlaşması, 

Türk ürünlerinin Avrupa pazarında, ikame ürün niteliğinde bulunması, ihracat 

iadelerinin uzun vadede sorunların çözümünde yetersiz kalması, sanayiye uygun çeşit 

üretiminin yetersiz olması, ihracata uygulanan teşvik primlerinin yetersiz olması, işleme 

sanayisinin yetersiz olması şeklinde sıralamıştır. 

Sayın Eriş, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın yaş meyve ve sebze üretimi ve 

ihracatının geliştirilmesine yönelik olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra; yaş meyve-

sebze üretim ve ihracatındaki sorunlar için çözüm önerileri olarak: 

Virüsten ari kaliteli fidan üretimi için özel sektörün teşvik edilmesi, organik 

tarım ve iyi tarım uygulamalarıyla üretimin artırılması, işlemeye uygun çeşitlerin 
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yetiştiriciliğine önem verilmesi, yeni pazar arayışlarına yönelinmesi, ihracata uygun 

kalitede olan ürün çeşitlerinin sertifikalı olarak yetiştirilmesi, üretici birliklerinin 

geliştirilmesi ve hızla kurulması, sağlıklı veri tabanlarının oluşturulması, rekabet 

gücümüzün artırılması için çeşit zenginliği ve hasadın uzun zamana yayılması, hasat 

sonrası işlemler ile nakliye ve depolamanın mutlaka hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması, 

kurum ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması, işletme ölçeğinin büyütülmesi, yeni 

pazar arayışlarına gidilmesi, çeşitli ıslah çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini 

belirtmiştir. 

Levent Eriş, rakamsal veriler ile kesme çiçek üretim ve ihracatı konusunda 

bilgiler verdikten sonra, Hollanda'nın kesme çiçek üretiminde dünyada ilk sırada yer 

aldığını; ülkemiz ihracatının büyük bir kısmının Avrupa'ya gerçekleştiğini; ülke 

üretiminin en fazla Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde mikro klimalarda 

yoğunlaştığını ve en fazla sırasıyla karanfil, glayöl, gül ve gerbera yetiştirildiğini; Para-

Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 2005-3 sayılı Karan ve 2005-1 sayılı Tebliği uyarınca 

kesme çiçek ihracatında 205 ABD Dolar/ton destek ödemesi yapıldığını belirtmiştir. 

Sektörün sorunları ve çözüm yolları olarak ise: 

Özellikle seracılıkta üretim alanlarımızın küçük ölçekli (1000-3000 m2) olması 

nedeni ile üreticilerin yeterince örgütlenemediği ve üretimlerini geliştiremediğini, 

Organize Tarım Bölgelerinin kurulması durumunda belli sayıda üretici ile ihracatçının 

bir araya gelip ortak bir çalışma yapmalarının sektöre katkı sağlayacağını, kesme çiçek 

için en uygun taşımacılığın havayolu olmasına rağmen taşıma maliyetlerinin yüksek 

olması nedeniyle, genel olarak karayolu taşımacılığının çiçeğin kalite ve vazo ömrünü 

kısalttığını belirtmiş; üretim aşamasında ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji 

maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ve kesme çiçek üretimi için ucuz LPG desteği, 

enerji indirimi gibi desteklerin destekleme kapsamına alınması, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca yayımlanan "İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği" hükümleri ile 

doğrudan gelir ve enerji desteklemelerinin kesme çiçek üretimi için de uygulandığı, 

üretim bölgelerinde kaliteyi ön plana çıkaran ihracat mezatlannm kurulması, çeşitliliğin 

sağlanmasında ek ısı ve ek ışık isteyen çiçek türlerinin belirlenmesi ve enerjinin ucuz 

olarak, diğer ülkelerle rekabet edilebilecek düzeye indirilmesi, küçük üreticilerin bir 

araya gelerek üretici birliklerinin kurulması, yayla şartlarında üretimin cazip hale 

getirilerek yıl boyu üretim sürekliliğinin sağlanması, iç pazarda KDV oranlannın AB 
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ülkelerinin birçoğunda uygulandığı gibi normal KDVden daha düşük hale getirilmesi 

ve kolay satışı yapılabilir ürün haline getirilmesi, işletme ölçeğinin büyütülmesi, yeni 

pazar arayışlarının yapılması, gerektiğine değinmiştir. 

KADİR ERÇELİK 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Bağcılık ve Meyvecilik Şube 
Müdürü 

Sayın Erçelik, dünya narenciye üretiminin 6 milyon hektar alanda, yaklaşık 100 

milyon ton olduğunu ve özellikle portakal ve mandarin üretimi yönüyle Türkiye'nin 10-

11. sıralarda bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca 2005 yılı itibariyle ülkemiz turunçgil 

türleri üretimine ve toplam meyve üretimimiz içinde turunçgil üretiminin üzüm ve 

elmadan sonra 3 üncü sırada yer aldığına, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin turunçgil 

üretiminin yüzde 95'ini karşıladığına değinmiştir. 

Dünyada organik narenciye üretiminin giderek önem kazandığına ve bu üretim 

şeklinde İtalya, İspanya, Arjantin, ABD, Yunanistan, Brezilya gibi ülkelerin söz sahibi 

olduğunu da belirten Erçelik, Ülkemizde son yıllarda çok az da olsa organik üretim 

başladığına dikkat çekerek, 2004 yılı verilerine göre 3.381 bin tonluk organik turunçgil 

üretimimizin bulunduğunu belirtmiştir. AB'de en büyük organik gıda pazarının 

Almanya, Avusturya ve Danimarka olduğuna da değinen Erçelik, organik olarak 

üretildiği takdirde narenciye pazar sıkıntısının çekilmeyeceğini vurgulamıştır. 

Erçelik ayrıca, 2005 yılı ilk 10 aylık verilere göre 474 bin ton'luk bir ihracat ile 

215 milyon dolarlık bir döviz sağlandığı ve sırasıyla en fazla portakal, mandarin, limon, 

altıntop ihraç edildiği ve ihracatımızın başta Rusya, Ukrayna olmak üzere Romanya, 

Suudi Arabistan ve AB ülkelerine gerçekleştirildiğini; Uzakdoğu ülkelerine ihracatın ise 

başlama aşamasında olduğunu; turunçgil ihracatında ülkemize rakip olan ülkelerin ise 

başta İspanya olmak üzere İtalya, Fransa, Yunanistan, Mısır ve İran olarak sıralandığını; 

İspanya, İtalya, Yunanistan'da üretim alanlarının sonuna gelindiğini de belirterek; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2005 yılında sertifikalı fidan ile narenciye bahçesi tesis 

eden üreticilere 30 YTL/da teşvik verdiğine, narenciye bahçesi tesisi yönünde üretici 

eğitim çalışmalarının sürdürüldüğüne ve çeşit değiştirme, derim sonrası işletmelerin 

yetersizliği, hastalıkla, zararlılarla mücadeledeki zorluklar, istenilen kalite, zaman ve 
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miktarda üretim yapılamaması, sanayiye uygun çeşit üretiminin yetersiz olması ihracatta 

uygulanan teşvik primlerinin yetersiz olması gibi bazı sorunlara değinmiştir. 

Erçelik, çözüm önerileri olarak: 

Virüsten ari kaliteli fidan üretiminde özel sektörün teşvik edilmesi, organik tarım 

ve iyi tarım uygulamalarıyla üretimin artırılması, üretici birliklerinin geliştirilmesi, 

sağlıklı veri tabanının oluşturulması, çeşit zenginliği ile hasadın uzun zamana yayılması 

böylelikle rekabet şansının artırılması, kirazda olduğu gibi Türk narenciyesi, Türk 

portakalı gibi marka oluşturma çalışmalarının başlatılması hasat sonrası işleme sanayii 

ile taşımacılığının geliştirilmesi, kurum ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması, 

sertifikalı ve virüsten ari fidanlarla modern bahçe tesislerinin teşvik edilmesi, işletme 

ölçeğinin büyütülmesi, Uzakdoğu gibi yeni pazar arayışlarına gidilmesi, çeşit ıslah 

çalışmalarının hızlandırılması, kişi başına düşen tüketimin artırılmasını sıralamıştır. 

AHMET CANLI 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 

Sayın Canlı, rakamsal veriler ile Türkiye'de tarım sektörünü açıkladıktan sonra 

2004 yılı verilerine göre gayri safî millî hâsıla içinde tarımın payının %11 olduğunu, 

1990'lı yıllardan günümüze kadar Türkiye'nin dünya üretimindeki payının giderek 

arttığını, en çok ihracat yaptığımız ülkelerin Almanya, İtalya, Irak, Rusya Federasyonu, 

ABD olduğunu ve Avrupa Birliği'nin de toplam ihracatımızın yüzde 50'sine varan bir 

pay aldığını, yaş meyve ve sebzelerin dünya ticaret ve ihracatına en çok konu olan ürün 

grupları olduğunu belirterek; elde edilen ihracat gelirleri, Türkiye'nin diğer ihracatçı 

ülkeler arasındaki yeri, kesme çiçek üretimimiz ile ihracatımız hakkında kısa bilgiler 

vermiştir. 

Sayın Canlı, yaş meyve, sebze sektöründeki sorunlar olarak: 

Türkiye'deki arazi yapısının çok parçalı ve dağınık olmasına, üreticilerin eğitim 

eksikliğine, üreticilerin yüksek girdi maliyetleriyle üretim yapmasına, yetersiz 

finansmanla teknolojiyi yeterince takip edememelerine, buna bağlı olarak da verimin 

düşük olmasına, bitki sağlığı, kalıntı, zararlı gibi sorunların yeterince etkin bir şekilde 
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çözülmediğine, üretilen ürünlerin uluslararası standartlar ve tüketici tercihlerine uygun 

olmadığına, sözleşmeli üretimin yeterince yaygınlaşmadığma, üretici ve ihracatçı 

örgütlenmesinin gelişmediğine, rakip ülkelerin uyguladığı yüksek oranlı 

sübvansiyonlar, ihracat kredileri, garanti sistemleri, iş desteklerinin ürünlerimizin 

yurtdışı piyasalarda rekabet şansını azalttığına, ihracatçımızın finansman sıkıntısı 

çektiğine, nakliye ücretlerinin yüksek olduğuna, değinmiştir. 

Çözüm önerileri olarak ise: 

İhracat iadelerinin, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasına uygun olarak 

verilmesi zorunluluğuna, ihracat sübvansiyonlanmn, Para-Kredi ve Koordinasyon 

Kurulu karan olarak çıktığına, daha sonra Resmî Gazetelerde tebliğ olarak 

yayımlandığına dikkati çekerek ülkemizde yaş meyve sebze olarak elmaya, dönemsel 

olarak patatese mahsup sistemi çerçevesinde ihracat iadesi verildiğine, böylelikle 

ihracatçının kamu kurumlanna, Maliye Bakanlığına, SSK'ya, Telekom'a olan borçlarını 

ödeyebildiğine, teşkilatta yaptıkları çalışmaya (Etki analizi) göre ihracat teşviği verilen 

ürünlerin ihracatlannın yıllara göre arttığına, 280 milyon dolarlık bir ihracat yardımının 

1,7 milyar dolarlık bir ihracat artışını getirdiğine, değinmiştir. 

ALPER ERİTEN 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 

Sayın Alper Eriten, ülkemizde şu an için tarım sektöründe var olan mevcut 

sorunların ancak barkot sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile 

çözümlenebileceğini, ancak narenciye sektöründen bu konuda bir teklif gelmediğini, bu 

sistemin, özellikle ziraî ilaç kalıntısı konusunda çok önemli olduğunu, bu konuda 

sorumlu kuruluşların başında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının geldiğini, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliğinin, ticarette barkot sistemini uyguladığını, sivil toplum örgütlerinin 

bu konuda inisiyatif almalarının sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. 
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YURDAKUL SAÇLI 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı 

Sayın Yurdakul Saçlı, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle DPT'nin 

kurulduğunu, bu Müsteşarlığın bünyesinde Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi 

Koordinasyon Kurulu'nun bulunduğunu belirterek, Devlet Planlama Teşkilatında 

kalkınma planlarının ve yıllık programlann hazırlandığını, kamu yatırımlarının 

yönlendirildiğini, Yüksek Planlama Kurulu'nda hazırlanan kalkınma planı ve yıllık 

programlar çerçevesinde KİT'lerin her türlü kararlarının alındığını, yatırım ve ihracat 

teşviklerine ilişkin esasların tespit edildiğini, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nda ise 

destekleme politikalarının esaslarının belirlendiğini, destekleme fiyatları hakkında 

Bakanlar Kuruluna öneride bulunulduğunu, ilgili Bakanlar Kurulu kararınca tarım 

ürünleri ihracatında ihracat iadelerinin kararlaştırıldığını belirtmiştir. 

Sayın Saçlı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının rolünün yatırım 

programlarında özellikle, Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca tarım alanında uygun 

görülen projelerin desteklenmesi şeklinde olduğunu vurgulayarak, 1979 yılından beri 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yatırım programında yer alan "Yaş meyve ve sebze, 

kesme çiçek ve narenciye üretiminin geliştirilmesi", "Çeşit geliştirme ve adaptasyonun 

sağlanması için bitkisel araştırma", "Tohumculuğun geliştirilmesi", "Bitkisel 

ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele, kalite standartlarının belirlenmesi, 

kalıntıların izlenmesi", "Bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele" gibi projelerin DPT 

tarafından desteklendiğini; ayrıca, üretici örgütlenmesi ve seracılığın geliştirilmesi için, 

yine bir kısmını yatırım bütçesinden, bir kısmının da borç verme transfer bütçesinden 

karşılanan kooperatif projelerinin bulunduğunu ve bu projeler ile kırsal alanlarda 

seracılığın geliştirilmesi ve üretici örgütlenmesinin hedeflendiğini, 2006 yılı için 

DPT'nin yatırım programı içinde tarıma toplam 1,3 katrilyon YTL civarında bir bütçe 

ayırdığını, bu bütçenin %77'sinin sulama, %1.2'sinin doğrudan bitkisel üretim, 

%21,8'inin ise hayvancılık yatırımları, eğitim, yayım hizmetleri, KİT'lerin yatırımları 

gibi yatırımların dahil olduğu diğer hizmetler için kullanılacağını ifade etmiştir. 

Sayın Saçlı, bu sektörde DPT tarafından temel olarak ele alman sorunları: 
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işletme yapılarının küçük, dağınık olması nedeniyle üretim maliyetlerinin 

yükselmesi, kullanılan tohumluk, fide, fidanlarda kalitenin yetersiz olması, özellikle 

bilinçsiz gübre kullanımı, yüksek düzeyde kimyasal madde kullanımı, aşırı sulama 

yapılması, uluslararası piyasaların taleplerine yönelik çeşit ve standartta üretimin çok 

sınırlı düzeyde kalması, hasat ve depolama sorunları, tarımsal ürünler için Türkiye'de 

bir markalaşma olmaması ve pazarlama, dış ticaret firmalarımızın çok büyük kapasiteli 

ve çok fazla ihracat amaçlı olarak çalışan uzmanlaşmış firmalar olmaması, 

ürünlerimizdeki ilaç kalıntıları, ülkemizde çok sınırlı sayıda akredite laboratuvar 

bulunması şeklinde özetlemiştir. 

Sayın Saçlı, son olarak ihracat iadesiyle ilgili olarak bu konuda, Bakanlar 

Kurulu Kararıyla Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun yetkili kılındığını, Kurulun 

sekreteryasına Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan tekliflerin, Hazine 

Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşüne açıldığını, bu 

konuda alınan görüşlerin Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine alındığını, 

değerlendirildiğini ve orada imzaya açıldığını, uygun görüldüğü takdirde imzalanıp 

resmî bir sıfata kavuştuğunu ve böylece ihracat iadesinin uygulanabildiğini belirtmiştir. 

29.03.2006 TARİHLÎ TOPLANTI 

A YLİN SEYLAM KÜŞÜMLER 

, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Uzman Araştırmacı 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezî Gıda Enstitüsünü temsilen komisyon 

toplantısına katılan Sayın Aylin Seylam Küşümler, TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezî Gıda Enstitüsünün görevini, gıda sanayisinin teknolojik yönden gelişmesi, 

rekabet gücünün arttırılması, gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanması ve beslenme 

sorunlarının giderilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yaptığına değinerek, bu konuda 

projeler yapılabildiğini, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verebildiklerini, endüstriyel 

hizmet olarak laboratuar analizleri yapabildiklerini ve esas olarak çalışmalarını gıda 

işleme teknolojisi ve beslenme mikrobiyolojik fermantasyon teknolojisi üzerinde 

yürüttüklerini ve laboratuarlarının Almanya DAR/DAP tarafından akredite edildiğini, 
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yapılan analizlerin dünyanın pek çok ülkesinde geçerliliğinin bulunduğunu, böylece 
firmalara, ulusal, uluslararası mevzuatlara uygun olarak gerekli olan fiziksel, kimyasal 
ve mikrobiyolojik analizleri yaparak, analiz sonuçlarını İngilizce ya da Türkçe olarak 
raporlandırabildiklerini belirtmiştir. 

Sayın Küşümler, 2003 verileri ile Türkiye'nin yaş meyve sebze üretim ve 
ihracatım, ihracatımızda Önemli ülkeleri özetledikten sonra, ülkemizde özellikle hasat 
ve hasat sonrası dönemde taşıma, depolama ve ambalajlama, muhafaza sırasında, satış 
noktalarında ürün kayıplarının çok yüksek boyutlarda olduğuna dikkati çekerek tüm bu 
aşamaların soğuk zincir altında toplanması ve öncelikle ihracata dayanıklı çeşitlerin 
kaliteli üretiminin gerçekleştirilmesi, uygun zamanda hasat edilmesi, hasattan sonra 
uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi ve ön soğutmaya tabi tutulması gerektiğini 
belirtmiştir. Araştırmacı ayrıca, ön soğutma şekilleri hakkında da kısaca bilgi vererek, 
ülkemizde yetersiz alt yapı olanakları nedeniyle ön soğutmanın yaygın olarak 
uygulanamadığını, bu nedenle de ürün kalitesinde büyük kayıpların meydana geldiğini 
ifade etmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek ürünler için ambalaj seçiminin çok önemli 
olduğunu, ürünün hasat sonrası ömrünü artırmak için belirli düzeylerde gaz ve su buharı 
geçirgenliğine sahip olan özel ambalaj malzemelerinin kullanılması gerektiğini, 
modifıye atmosfer teknolojisi ile birlikte bazı scrubberların kullanımı ile ürünün hasat 
sonrası ömrünün artırılabileceğini, ancak bu teknolojilerin ülkemizde yaygın olarak 
uygulanmadığını, ülkemizde taşıma için en fazla karayolunun kullanıldığına da değinen 
Küşümler, karayolu taşımacılığında sıcaklık kontrolü ve hijyenin en önemli iki kilit 
nokta olduğunu, karışık taşımacılıkta birbirinin kalitesini özellikle koku ya da 
olgunlaşma yönüyle etkilemeyecek ürünlerin seçilmesi gerektiğini, bu faktörlere 
depolama sırasında da dikkat edilmesi gerektiğini, ülkemizde soğuk depo sisteminin 
kurulup, takip altına alınmasının çok önemli olduğunu, depolama ya da taşımada olduğu 
gibi her meyve, sebze grubuna özgün sıcaklık, nem koşullarının takip edilmesi 
gerektiğini belirterek meyve ve sebzelerin kalitesi ve bu zincirin kırılmaması açısından 
diğer önemli noktaları; depolarda hava sirkülasyonunun önlemeyecek şekilde istifleme 
yapılması, taşımada olduğu gibi, karışık depolamaya izin vermeyecek şekilde 
önlemlerin alınması ve hijyenik koşulların, temizliğin, cihazların bakımının takip 
edilmesi şeklinde sıralamıştır. 
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Sayın Küşümler, ülkemizde ihracatın artırılabilmesi için sözleşmeli tanmın 

teşvik edilmesi, iyi tarım uygulamalarının artırılması ve yaygınlaştırılması, izlenebilirlik 

sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması, hasat sonrası soğuk muhafaza koşullarında 

uygunluğun sağlanması, soğutmalı araçlann denetlenmesi ve sıcaklık takibinin zorunlu 

kılınması, hijyene dikkat edilmesi, ürüne uygun ambalaj seçilmesi, soğuk hava 

depolarının envanterinin çıkarılması, kayıt sisteminin kurulması, üretici birliklerinin 

yaygınlaştırılması, akredite laboratuvar sayısının artırılması, ürünlerimizin analiz 

yapıldıktan sonra ihraç edilmesi, üretici ve bu konuda çalışan personelin eğitilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

NİHAT ÖZCAN 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Araştırmacı 

Sayın Nihat Özcan, "Tarım İlacı" terimini zararlı olarak nitelendirilen canlıları 

engellemek, öldürmek, uzaklaştırmak ya da yatıştırmak amacıyla kullanılan madde ya 

da maddeler karışımı olarak tanımladıktan sonra tarım ilaçlarını etki mekanizmaları ve 

çevreye olan zararlarına göre sınıflandırmış, tarım ilaçlarının toksisite değerinin LD 50 

(Çalışan deneklerin yüzde 50'sinin öldüğü doz) değeriyle (Miligram/kilogram) 

belirtildiğini, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü'nde şu an için 

akredite olarak 40 adet tarım ilacının tarım ilacı analizinin yapılabildiğini, bu sayıyı 

2006 yılı sonunda 80, 2007 sonunda ise 100'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, şu 

an için 10 farklı normunun belirlemesini yapabildiklerini belirtmiştir. 

Sayın Özcan, ülkemizde tarım ilacı kullanımına yönelik sorunları şu şekilde 

özetlemiştir: 

Ülkemizdeki tarım ilacı kullanımı gelişmiş ülkelerin altındadır, en çok tarım 

ilacı kullanan bölgelerimiz olan Akdeniz ve Ege'de ortalama değerler diğer ülkelere 

yaklaşmaktadır, ne yazık ki pek çok gelişmiş ülkede yasaklanan organik klorlu tarım 

ilaçlarının ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, ülkemizde izlenebilirlik çok 

düşük olduğu ve ilaç kalıntısı yüksek olan ürünleri üreten firmalar belirlenemediği için 

kalıntı düzeyi yüksek yaş meyve ve sebzelerin üretimi sürdürülmektedir, üreticiler kalite 

kontrol analizlerine güvenmemektedir, Türk gıda kodeksindeki tarım ilacı sayısı, 
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Japonya gibi diğer ülkelerin kodekslerine göre biraz daha sınırlı sayıdadır, üreticiler Ar-

Ge çalışmaları konusunda çok fazla istekli değildir. 

Araştırmacı bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında, bitkisel üretimde 

insan sağlığına ve çevreye daha az zararlı olan ve yasal limitleri nispeten daha yüksek 

olan ilaçların seçilmesi gerektiğini, AB'de yasaklanmış olan ilaçların ülkemizde de 

kullanılmaması gerektiğini, üretimin çeşitli aşamalarında kalite kontrol analizlerinin 

yapılması gerektiğini, pazarda satışa sunulan ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

PROF. DR. TAYFUN AĞAR 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Sayın Prof. Dr. Tayfun Ağar, ülkemiz tarım ürünleri üretim ve ihracatının 

1980'li yıllardan günümüze kadar artış gösterdiğine ve bu durumun ülkemiz açısından 

çok olumlu olduğuna, ancak ne yazık ki ülkemiz üretim verileri güvenilirliğinde 

sıkıntıların bulunabildiğine değinerek, rakamsal verilere dayalı olarak Türkiye'nin yaş 

meyve, sebze ve turunçgil üretim ve ihracatını, üretim bölgelerini açıklamıştır. Ağar, 

üretim düzeyimize göre ihracat miktarımızın sadece 1.8 milyon ton'luk bir değer ile çok 

düşük olduğunu, yaş meyve ve sebze ihracat gelirimizin yaklaşık 1 milyar dolara yakın 

olduğunu bu gelir içinde Akdeniz Bölgesi'nin 530 milyon Dolar, Mersin'in 207 milyon 

Dolar, Adana'nın 66, Hatay'ın ise 255 milyon Dolar düzeyinde bir pay aldığını, 

turunçgil ihracatında ise yaklaşık olarak 405 milyon Dolarlık girdi sağlandığını, 

ülkemizde en fazla turunçgil üretiminin (%89) Akdeniz bölgesinde özellikle de Doğu 

Akdeniz'de (%72) , Mersin, Adana ve Antakya'da gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. 

Sayın Prof. Dr. Ağar, çok yüksek bir üretim düzeyimize rağmen, dünya yaş 

meyve ve sebze ihracatında ülke olarak ancak %1'den biraz daha yüksek oranda pay 

almamızın ülkemizde gerçekleştirilen üretim artışının ne yazık ki ihracata 

yansıtılamadığını gösterdiğini ve bu amaçla öncelikle bir hedefin ortaya konularak bu 

hedefe ulaşmak için çalışılması gerektiğini belirtmiş ve şu an için en önemli 

sorunlarımızı özetle: 

Küçük ve dağlık birimlerde yetiştiricilik yapılması ve bu durumun ortaya 
çıkışında miras hukukumuzun çok önemli bir rol oynadığını, ülkemizde verimliliğin 
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düşük oluşu (2-3 ton/da), özellikle Arjantin limonunun limon ihracatımızı olumsuz 

yönde etkileyeceği bilgisini de vererek turunçgil üretiminde eski çeşitlerin kullanılıyor 

olması ve yeni çeşitlere adapte olunamaması, üretimde kalitenin düşük olması, örneğin 

bazı kiraz ve incir çeşitlerinde olduğu gibi özellikle yüksek kaliteli tür ve çeşitlerde 

üretimimizin son derece sınırlı olması, kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımı, pestisit 

kalıntılarının varlığı ve bu kalıntıların en az düzeye indirilebilmesi için mutlaka reçeteli 

sisteme geçilmesi gerektiği, iyi tarım uygulamalarının yetersiz olması ve bunların 

hayata geçirilmesi gerekliliği, üretim aşamasındaki sorunların ortadan kaldırılabilmesi 

için tarımın kontrol ve kayıt altına alınmasının gerekliliği, paketleme tesislerindeki 

altyapı eksikliği, ön soğutma, boylama makineleri, soğuk hava, ambalajlama 

düzeylerinde italya ve ispanya gibi önemli ihracatçı ülkelerin gerisinde olunması, 

ülkemizde teknolojiye yatırım yapmayan yaptığı şeyin niteliklerini bilmeyen en az 

vergiyi veren ama teşviklerden maksimum düzeyde faydalanabilen ehliyetsiz 

ihracatçıların sistemi bozan faaliyetlerde bulunması, ülkemizde çok sayıda ihracatçının 

bulunması ve özellikle Romanya, Rusya ve Ukrayna gibi dış pazarlarda birbirleriyle 

rekabete girerek aynı ürün satış fiyatlarının düşüşüne neden olması, ülkemiz 

ihracatçılarının sabit fiyat uygulamaksızın gerçekleştirdiği konsinye satışların daha iyi 

pazarlara girmeyi olanaksız duruma getirmesi ve bu nedenle, paketleme, pazarlama, 

lojistik hizmetlerinin gel işememesi ve yurt dışına yapılan yaş meyve ve sebze 

satışlarımızın büyük bir kısmının Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik olduğu oysa 

hedef kitlemizin Avrupalılar olması gerektiği şeklinde ifade etmiştir. 

Sayın Ağar ayrıca, Avrupa pazarlannda satılan farklı Türk markaları arasında 

çok önemli kalite farklılıklarının olduğunu, bu pazarlara yüksek ve aynı kalitedeki 

ürünlerin gönderilmesi zorunluluğunu, Şili ve Meksika'nın yaş meyve sebze 

ihracatındaki başarı örneğini Türkiye'de de gerçekleştirme olasılığı bulunduğunu 

(çünkü bu ülkelere göre Türkiye'nin daha büyük pazarlara coğrafi olarak çok daha 

yakın olduğunu), ancak elektrik gibi bazı girdilerimizin rakip ülkelerde daha pahalı 

olduğunu, soğuk hava depoculuğunun ülkemizde rantabl olmadığını, ihracatçılarımızın 

vize alma zorunluluğu ve gümrük işlerindeki formalitelerin yoğunluğunu, beyanname 

açtıktan sonra esnek ve hızlı olunamaması, özellikle Mersin limanından yüklenen 

konteynerlerin başka yerlerde aktarıldığını ve geciktiğini, yurtdışı ihracat merkezlerine 

direkt taşıma hatlarımızın bulunmadığını, teslimatta ürün kalitesinde oluşan bozukluklar 

ve lojistik sıkıntıların bulunduğunu belirtmiştir. 
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Nakliye sektörü ile ilintili olarak nakliye geçiş belgelerinin büyük sıkıntı 

yarattığını, şoförlerin vize alma zorluklarının olduğunu, tır karnesi ücretlerinin yüksek 

olduğunu, Avrupa'da yol geçiş ücretlerinin yüksek olduğunu, yurtdışına giden urların 

Türkiye'ye 500 litre mazotla dönme zorunluluğunun bulunmasının taşıyıcının karını 

azalttığını ifade eden Sayın Prof. Dr. Ağar, sayılan bu sorunlara çözüm önerileri olarak: 

Üretim ve ihracatın bir arada ele alınması zorunluluğu olduğunu, yaş meyve 

sebze endüstrisinin araştırma kuruluşları yurtdışı pazarlarıyla üreticiler arasında bilgi 

akışını sağlayacak bir yayım hizmetine gereksinim duyduğunu, Fındık Tanıtım 

Grubunda olduğu gibi turunçgil ve diğer yaş meyve ve sebzeler için bu ürünlerin sağlık 

üzerine olumlu etkisinin bulunduğu propagandasını yapabilecek bir tanıtım grubunun 

kurulması gerektiğini, bu gün için Türkiye Cumhuriyeti'nin turunçgiller ve diğer bazı 

meyve ve sebzelerde ticareti ihracatçıya yaptığı DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) 

ödemeleriyle cazip hale getirmeye çalıştığım, ancak bu ödemelerin üreticiye bir 

yararının dokunmadığını ve kaliteli veya kalitesiz şeklinde bir aynm yapılmaksızın 

piyasadaki tüm meyve fiyatlarının artışına yol açtığı için bu ödemelerin ihracatçıların 

yanı sıra kaliteli ve ihracata uygun üretim yapan üreticilere de ödenebileceğini, ya da 

DFÎF ödemelerin bir kısmının belirli tür çeşitlerin ekim ve dikiminin teşvik edilmesi 

için kullanılabileceğini, ya da dış pazarın arzu ettiği çeşitleri ihraç edenlere diğer 

ihracatçılara oranla daha fazla düzeyde ödeme yapılabileceğini, ödeme yapılan toplam 

DFİF tutarının bir kısmı Avrupa'daki büyük süper marketlere Türk ürününü satma primi 

ya da komisyonu olarak ödenebileceğini, sonuçta devletin bütçesinden aynı miktardaki 

paranın çıkacağını ancak bu paranın farklı yönlere dağılacağını, başarılı üreticilerin 

gelirinin artacağını, üretici bazında vergi kaçaklarının azalacağını, uygulama başarılı 

olduğunda pazar değeri yüksek yeni çeşitlerin üretiminin teşvik edilmiş olacağını, 

başarılı ihracatçıların büyümesi ve kurumsallaşmasına olanak sağlanacağını, devletin 

vergi, ülkeye döviz girdisi ve ödediği DFİF yönüyle çok daha kârlı çıkacağım, ihracatçı 

sayısının azalacağını ancak ihracatçının büyüyeceğini, ayrıca devletin DFİF ve 

sübvansiyonlardan tasarruf edeceği parayla yurt içinde eğitim ve seminerler, denetim, 

araştırmalar ve yayım, televizyon reklamı, turunçgil tanıtım grubunun kurulması gibi 

bazı çalışmaları yapabileceğini ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Tayfun Ağar, devlet politikasının yurt içinde organize olmuş ve 

teknolojik yatırımlarını yapmış şirketlerin, yurt dışında ise sektörel dış satım 
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şirketlerinin desteklenmesi şeklinde olmasına değinerek, Türkiye'de GDP'nin (Gross 

Domestic Product, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) %0.2'sinin tarımsal araştırmaların 

kaynağını oluşturduğunu ve bu oranın çok düşük hatta Dünya Bankası 'nın önerdiği 

değerin çok altında olduğunu, Türk yaş sebze ve meyve ürünlerinde bir millî markanın, 

örneğin Erdemli limonu, Kocahasanlı domatesi, Erzin satsuması vb., oluşturulması 

gerektiğini, armatörlere Karadeniz limanlarımızdan Ukrayna ve Rusya'ya konulacak 

liner hattının krediler ile cazip hale getirilmesi ya da Rusya'da Novorosisk Limanına bir 

meyve tenninah yapılmasının düşünülebileceğini, limanlarda servis şirketlerinin 

kurulabileceğini, yurt içi turunçgil tüketiminin artırılabilmesi için flash pastörizasyon 

teknolojisi işlenerek ihraç nitelikli, kaliteli meyve suyu üretecek tesislerin teşvik 

edilebileceğini belirtmiştir. 

MEHMET VEHBİ GÜNAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürü 

Sayın Mehmet Vehbi Güven, ülkemiz iklim koşullarının fazla çeşit ve miktarda 

meyve sebze üretiminin yapılmasına uygun olduğuna ve bunun da ülkemiz için önemli 

bir potansiyeli oluşturduğuna ancak bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi için 

üretim, nakliye, depolama ve pazarlamaya ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması 

gerektiğine değinerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetlerinin, daha çok toptancı 

halleri, üretici örgütleri ve yeni oluşturulmaya çalışılan tarıma dayalı ihtisas organize 

sanayi bölgeleriyle ilgili olduğunu belirterek, ülkemiz meyve-sebze ve kesme çiçek 

üretimi, üretilen ve ihraç edilen kesme çiçek türleri, üretim bölgeleri (Akdeniz Marmara 

Ege), ülkemizdeki turunçgil üretim düzeyi, üretilen türler hakkındaki rakamsal verileri 

özetlemiştir. 

Sayın Genel Müdür, ülkemiz meyve ve sebze üretiminin sorunlarını: 

İşletmelerin küçük olması nedeniyle ürün maliyetlerinin yüksek olması, işletmelerin 
örgütlenmesinde var olan sorunlar, kaliteli tohumluk, fide ve fidan kullanımının yaygın 
olmaması, bilinçsiz gübre kullanımı veya sulama, özellikle sulamada damlama sulama yöntemi 
gibi yeni teknolojilerin uygulanmaması, kimyasal ilaç kalıntısı ve depolamadan kaynaklanan 
toksinlerin bulunması, dış pazarın isteklerine uygun ürün çeşitleri ve standartlarının yeterince 
gelişmemiş olması, olarak ifade etmiştir. 
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Sayın Günan, bugün için Belediye Kanunu ile hallerin kuruluş izni, yetkisi, 

ruhsatlandırılmasının büyükşehir belediyelerine verildiğini, ülkemizde belediyeler 

tarafından kurulan 179 adet, özel kişiler tarafından kurulan 1 adet toptancı hal 

bulunduğunu, belediye toptancı hallerinin 69 tanesinin il merkezinde, 110 tanesinin ilçe 

ve belde merkezlerinde bulunduğunu, belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde 

yaş meyve ve sebzenin toptan alım ve satımının toptancı hallerinde yapılmak zorunda 

olduğunu, ancak ihraç edilecek yaş sebze ve meyveler ile salça, konserve, meyve suyu 

ve meyve konsantresi gibi tarımsal sanayi ürünlerine hammadde olacak yaş meyve ve 

sebzelerin, organik tarım ürünlerinin bu prosedüre tabi olmadığını, ancak bu konuda 

Bakanlıkça bazı ürünler için koşullara bağlı olarak özel düzenlemelerin yapılabildiğini 

belirtmiştir. Sayın Günan, bu uygulamaya örnek olarak da Bakanlık tarafından 

turunçgillerdeki problem sebebiyle, 10 Şubat - 15 Mart 2006 tarihleri arasında hal 

kaydına girmeden satışı konusunda bir düzenleme yapıldığını, 2000-2002 yıllan 

arasında patates ve soğanın bu kapsama alındığını eklemiştir. 

Vehbi Günan, hal ve semt pazarlarının denetiminin belediyeler tarafından 

yapıldığını ayrıca şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol ve denetim noktalarında 

ise yol denetimlerinin yapıldığını; kontrol noktalarında kolluk kuvvetleri, belediye 

zabıtası, toptancı hali, bu illerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odası veya ticaret 

odası ile ticaret borsası, ziraat odası, komisyoncu derneği ve defterdarlıktan birer 

görevlinin bulundurulduğunu; kontrol ve denetimde araçlar durdurularak müstahsil 

makbuzu veya fatura, çiftçi belgesi, toptancı hal çıkış faturası, üretici belgesi ve sevk 

irsaliyesi bulunup bulunmadığının kontrol edildiğini ve bu şekilde eksik belgeli veya 

belgesiz ürün nakli ve satışının engellendiğini, Bakanlığımızın haller üzerinde 552 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak denetim ve düzenleme yetkisinin 

bulunduğunu ve yapılan denetim sonuçlarına göre, Bakanlıkça verilecek talimatlara bu 

kuruluşların uymak zorunda olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Günan ayrıca, yaş meyve ve sebzenin üretici birliklerinden alındığı 

belgelendiği takdirde toptancı hallerine giriş zorunluluğu aranmadığını, Üretici 

Birliklerinin bu şekilde yaptıkları alım satımları hale sonradan bildirebilme hakkına 

sahip olduğunu, ayrıca 552 sayılı KHK ile üretici birliklerine hal içinde öncelikli olarak 

yer tahsisinde bulunulacağmın hükme bağlandığını, bu çerçevede Sanayi ve Ticaret 
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Bakanlığınca toplam 141 kooperatife belge verilerek, yaş meyve ve sebze alım satımına 

ilişkin faaliyetlerin desteklendiğini vurgulayarak, toptancı hallerindeki sorunları: 

Farklı boyutlarda çok sayıda toptancı halinin bulunması ve bu durumun çağdaş 

toptancı hal yapılanmasını engellediğini, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart 

ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılamaması, belediyeler toptancı hallere yeterince 

kaynak aktaramadığından hallerde modern bir altyapı sistemi oluşturulamaması, kontrol 

ve denetim noktalan belediyelerce her yerde oluşturulamadığından ve oluşturulan 

yerlerde de 24 saat denetim yapılamadığından yaş sebze ve meyvelerin önemli 

miktannın kayıt dışı alım satıma konu olması, yaş sebze ve meyvelerin üreticiden 

tüketiciye ulaşması aşamasında komisyoncular dışında pek çok aracımn devreye girmesi 

ve böylece üreticilerin gelirlerinin düşük kalması, tüketicilerin satın alacağı ürün 

fiyatlarının da yükselmesi, belediyelerin kendilerine rakip olabilecek özel hal 

kuruluşuna izin verme konusunda çekimser davranması, finansman yetersizliği nedeni 

ile üretici organizasyonlarının hallerde ve meyve sebze ticaretinde etkin olamaması ve 

bu durumun organizasyonların üreticilere avans vererek önceden alım yapan hal 

komisyoncuları ile etkin rekabet etmelerini güçleştirmesi ve bu durumu üretici ve 

tüketicilerin gelirlerine de olumsuz yansıması, olarak özetlemiştir. 

Sayın Günan, AB üyesi olan ülkelerde faaliyet gösteren toptancı halleri 

hakkında, bu hallerin çoğu kez şirket statüsünde olan bir yönetim birimi tarafından 

yönetildiğini, bu şirketin hissedarlığının büyük kısmını devletin üstlendiğini, hallerde 

yaş sebze ve meyve yanı sıra et balık ürünleri, süt, süs bitkileri gibi diğer ürünlerinde de 

alınıp satıldığını, tüm ürünlerin kayıt altına alındığını, bu hallerin altyapı ve 

standartlaşma yönüyle modern bir görüntü çizdiğini, hallerde ortaya çıkan çöplerin geri 

dönüşüm ile ekonomiye kazandırıldığını, örneğin Fransa'da üretici kooperatifleri, 

komisyoncular ve hipermarket şubelerinin aynı kompleks içinde yer aldığını, Paris 

Halinin, devlet kuruluşları, Paris Belediyesi, yerel kuruluşlar ve kamu bankası ile 

toptancı esnafın ortak hisse sahibi olduğu bir şirket tarafından yönetildiğini, üreticinin 

ürettiği malı doğrudan toptancıya sattığını, toptancının ise bu ürünleri toptancı halinde 

pazarladığını, her dükkâna ait soğuk hava deposunun bulunduğunu, tüm esnafın 

faaliyetlerinin bilgisayar ortamında izlenebildiğini, Madrid Halindeki işyerlerinin 

soğutma olanakları ve modern forkliftlere sahip olduğunu, karton kutu, plastik 

dönüşümlü ve az miktarda da ağaç materyallerin ambalaj olarak kullanıldığını, halde 
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komisyoncuların çalıştığını ancak üreticilerin de tüccarlık ve komisyonculuk 

yapabildiğini, belediye rüsumu olmadığını ve sadece kira ödendiğini, bu toptancı halinin 

devletin ve belediyenin ortaklığında kurulan bir şirket tarafından yönetildiğini ifade 

etmiştir. 

Sayın Günan, mevzuatın ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 

konusunda ise mevzuattan kaynaklanan sorunlarının giderilmesi ve AB standartlarına 

uyumlu yapıya kavuşturulması için çalışmalara devam edildiğini vurgulayarak, yasa 

taslağında bundan sonra toptancı hal kuruluşu için en az ilçe düzeyinin benimsenmesi, 

birbirine yakın olan toptancı hallerinin bir merkezde toplanmasını sağlayacak 

düzenlemelerin yer alması, 552 sayılı KHK ile Belediye Kanununda yer alan toptancı 

halin kuruluşuna izin verme yetkilerinin açıklığa kavuşturulmasını, hal yönetiminin 

yeniden ele alınarak, özel sektör ve kamu kesiminin temsiline olanak sağlayacak yeni 

bir yapılanmaya gidilmesini, toptancı halleri arasında elektronik ağ ortamı kurularak 

oluşan fiyatların ortak bir veri tabanında izlenebilmesine olanak sağlanması, Üretici 

Birlikleri, ilgili kooperatifler ve üst birliklerinin haller ile yaş meyve ve sebze 

sektöründe etkin çalışabilmelerine olanak sağlanması, özellikle üretim bölgelerindeki il 

ve ilçe çıkışlarına kontrol ve denetim noktası konularak denetimlerin 24 saate 

çıkarılması, üretici birliği tanımının tarımsal üretici birlikleri kanunu doğrultusunda 

yeniden yapılarak isim karışıklığının ortadan kaldırılması, toptancı hal tanımının meyve 

sebze, işlenmiş tarım ürünleri, et ve balık ürünleri ile çiçekçiliği de içerecek şekilde 

genişletilmesinin öngörüldüğünü belirtmiştir. 

Sayın Günan ülkemizde şu an için bulunan üretici birlikleri ve yaş meyve sebze 

ihracatımızın düzeyine rakamsal veriler ışığında değinerek sunuşunu sonlandırmıştır. 

05.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

PROF. DR. RUHSAR YANMAZ 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüntü 

Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz, ülkemizde sebze yetiştiriciliğinin yaygın olarak 

yapıldığı bölgelere, ve yetiştirilen sebze türlerine değinerek; 1980 yılından sonra izlenen 

politikalar sonucunda Türkiye'de sebze tohumculuğu ve fidecilik sektörlerinin gelişme 

gösterdiğini, dünya sebze üretiminde ülkemizin ilk 4 sırayı paylaştığını, ülkemizin 
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dünya sebze üretim alanlarının %2'sine sahip olduğunu, ülkemizin Avrupa Birliği 

ülkeleri içerisinde sebzecilik yönünden şanslı olan ülkemizde örtü altı yetiştirme 

olanaklarımızın dış pazar açısından büyük payı olduğunu, sebzecilik sektörünün millî 

ekonomiye %28 oranında katkısının bulunduğunu, meyvesi tüketilen (Domates, kavun, 

karpuz, hıyar vb.) türlerde Türkiye'nin en fazla üretim yapan bir ülke olduğunu, bu 

türleri yaprakları tüketilen sebze türlerinin izlediğini, özellikle tarımsal ürünlerin 

rakamsal değerleri yönünden Türkiye'deki istatistik verilerin çok sağlıklı olmadığını ve 

bu verilere göre yanlış planlama yapılabileceğini, Türkiye'de üretilen sebze türleri 

miktarının ancak %0,3'ünün ihraç edilebildiğini, Avrupa Biriiği'nin yanı sıra Orta Doğu 

ve Rusya Federasyonu'nun ülkemiz için önemli pazarlar olduğunu belirtmiştir. 

ihracatımızın az olmasında yatan sorunların en başında, ülkemiz sebzecilik 
sektöründe büyüklüğü 0,05 ha ile 0,2 ha arasında değişen küçük işletmelerin faaliyet 
göstermesini, bu tip işletmelerde verimliliğin düşük olmasını, üreticilerin her yıl 
sertifikalı, yani kontrol edilmiş tohum kullanmamasını, Türkiye'de fazla sayıda 
çeşidinin üretilmesine rağmen bunların pazara yönelik olmamasını, bilinçsiz tarımsal 
ilaç ve gübre kullanılmasını, hasat sonrası ürün kayıplarının çok yüksek olmasını 
göstermiştir. 

Prof. Yanmaz ayrıca, ülkemizdeki mekanizasyon düzeyinin giderek artış 
gösterdiğine, özellikle örtü altı yetiştiriciliğinin gelişmiş olduğu Akdeniz Bölgemizde, 
yurt dışında uygulanan bütün teknolojilerinin uygulandığına dikkati çekerek, gelecek 
yıllar için tür ve çeşit zenginliği yönüyle Türkiye'nin uluslar arası sebzecilik sektöründe 
büyük şansının olduğuna, ancak ülkemiz gen kaynaklarının yeterli ölçüde 
korunmadığına, gerek Orta Doğu gerekse Kuzey Avrupa ülkelerine olan yakınlığımızın 
ülkemizin en önemli avantajlarından biri olduğuna, ancak iş gücünün ülkemizde Çin'de 
olduğu gibi ucuz olmadığına, AB'ne uyum sürecinde tarımda çalışan nüfusun 
azaltılmasının öngörüldüğüne ancak geçimini tarımdan sağlayan bu nüfusa mutlaka bir 
meslek kazandırılması gerektiğine, ülkemizde izlenen bir tanm politikasının 
bulunmadığına, parçalanmış ve küçük işletmeler için arazi toplulaştırma çalışmalarının 
yapılması gerektiğine, üretim planlaması ve pazar araştırmalarının çok sağlıklı 
yapılması zorunluluğuna, gen kaynaklarımızın korunması gerekliliğine değinmiştir. 
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DOÇ. DR. YEŞİMOKAY 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Doç. Dr. Okay, özetle; ülkemizde meyve yetiştiriciliğinin alan, üretim ve ihracat 

açısından günümüzdeki durumuna değinerek ülkemizin hem birçok meyve türünün gen 

merkezi üzerinde olması hem de sahip olduğu ekolojik avantajları nedeniyle dünya 

ülkeleri arasında çok önemli bir bahçe bitkileri üretim merkezi olduğunu, sert çekirdekli 

meyve türlerinden en fazla zeytin, şeftali, kayısı, kiraz, erik, vişne, turunçgillerde 

sırasıyla en fazla portakal, mandalina, limon ve turunç, yumuşak çekirdekli meyve 

türlerinden ise en fazla elma sonra armut, ayva, üzümsü meyveler grubunda ise sırasıyla 

incir, çilek, muz, nar, dut, Trabzon hurmasının en fazla düzeyde üretildiğini ve sayılan 

bu meyve türleri açısından ülkemizin dünya ülkeleri içindeki sıralamasını, dış 

satımımızda bu meyve türlerinin yerini ve ithalatçı ülkeleri rakamsal verilere dayanarak 

belirtmiştir. 

Araştırıcı, üretim ve ihracattaki sorunlar olarak ise pazardaki talebe uygun çeşit 

üretimi ve standardizasyondaki yetersizliklere, özellikle elmada yeni pazarlar bulunması 

ve elde olunan pazarların devamlılığındaki sorunların varlığına, bazı hastalıklara 

dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesindeki eksikliklere dikkat çekmiş ve meyve türlerine 

yönelik olarak ülkesel hedef ve stratejimizin geliştirilmesi gerektiğine, meyve üretim 

teknolojisinde bodur anaç kullanımına yönelindiğinde ürün miktarı ve kalitesinin 

artacağına, özellikle turunçgillerde aroması yüksek, kolay soyulabilir daha küçük 

meyveli ve çekirdeksiz çeşitlerin yetiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

özellikle turunçgil sektörü için yeni kurulacak bahçelerin sık dikim olarak 

kurulması, bu sektörde işlenmiş ürün artışını da kapsayan bir planlamanın yapılması, 

altıntop gibi bazı turunçgil türlerinde bahçe tesisinin sınırlandırılması, diğer turunçgil 

türlerine bu türler içinde de farklı dönemlerde pazara girmemizi kolaylaştıracak olan 

çeşitlerin yetiştirilmesi gerekliliğine, portakal ve limonda pazarlama sezonun 

genişletilmesine olanak sağlayacak çeşitlerin yetiştirilmesi, özellikle mandalinada yeni 

bahçelerin pazara yönelik yeni çeşitlerin kullanımı ile şubat-mart arasındaki sezonu 

kullanacak şekilde tesis edilmesi, işlenmiş ürünlerimiz ile de pazara girebilmek 

amacıyla sanayiye yönelik çeşitlerin üretimine de yer verilmesi, EUREPGAP ve 

HACCP uygulamalarına uygun yetiştiricilik yapılması gerekliliğine değinmiştir. 
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Sayın Okay ayrıca, sert kabuklu meyve türlerinin üretim ve ihracatını da 

rakamsal verilere dayalı olarak ifade ederek nar ve Trabzon hurması gibi yeni türlerin 

üretim düzeylerinin artırılmasını önermiştir. Araştırıcı, yaş meyve üretim ve ihracatında 

karşılaşılan sorunlar olarak ise verimliliğin düşük olması, küçük araziler üzerinde 

üretim yapılması, üretim sonrası tüketici arasındaki sorunlarımız ile pazarlamayla ilgili 

genel sıkıntıların söz konusu olduğunu belirterek bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini 

özetlemiştir. 

DOÇ. DR. MEVHİBEALBAYRAK 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

Doç. Dr. Mevhibe Albayrak, pazarlama hizmetlerinin içine aldığı üretim ve 

hasat sonrası işlemleri belirterek, Türkiye'de yapılacak Pazar araştırmaları ile 

belirlenecek ve avantajlı olunacak meyve ve sebzelerin üretilmesi gerektiğini ve pazar 

araştırması ile üretilecek tür, pazar, hedef kitle ve hedef pazarın belirlenebileceğini 

vurgulamıştır. Türkiye'de yaş meyve ve sebze sektöründe özellikle derim sonrası 

aşamalarda önemli eksikliklerin bulunduğuna ve pazar ürünlerimizin dahi 

standardizasyondan uzak olduğuna dikkati çeken araştırıcı, tüketicimizin AB'deki 

tüketiciler gibi yeteri kadar korunmadığını, ürünlerimizde EUREPGAP ve HACCP'e 

uygunluğun yeterli düzeylerde olmadığım, üretici boyutundaki örgütlenme için bir 

seferberliğin planlanması gerektiğini, yaş meyve ve sebze taşımacılığında önemli 

sıkıntılarımızın olduğunu belirtmiştir. 

Doç. Dr. Albayrak, AB'de pazarlama sorunlarının üreticilerin kooperatifler 

şeklinde örgütlenmeleriyle çözüldüğünü, bu kurumların dış pazar araştırması yaparak 

stratejiler geliştirdiğini belirtmiştir. Bu süreçte örgütlülük bilinci ve eğitiminin önemi 

(EUREPGAP, projelendirme teknikleri vb.) vurgulanmış, pazarlama sorunlarının 

çözülmesinde temel unsur olduğu ortaya konulmuştur. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin yanı sıra Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının koordinatörlüğünde kurulmuş olan pazarlama danışma kuruluna işlerlik 

kazandırılmasının gerekliliği dile getirilmiştir. Tarımda üretici birlikleri ya da 

kooperatiflerin pazara entegre olması sağlanmalı ve altyapı yatırımlarını geliştirecek 

desteklemeler (depolama yatırımları vb.) gerekmektedir. Üst örgüte sahip 

kooperatiflerin büyük işler başarabilmesi ve üreticiye destekte bulunmasının yolunda, 
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fınansal bakımdan güçlü olması yatmaktadır. Özellikle yurt içi ve dışı piyasalardaki 

gelişme ve oluşumlardan bilgi sahibi olabilecek bir yapıya kavuşan örgütlenmenin 

önemi, bu süreçte önem taşımaktadır. 

Doç. Dr. Albayrak, iç ve dış pazarlara sunulan üründe kalıntı ya da yasalar 

çerçevesinde belirtilen limitlerin ötesinde kalıntı olduğunu, AB'de kalıntı 

laboratuarlarının toptancı hallerinde yer aldığını, bu nedenle ülkemizde de kalıntı analiz 

laboratuarlarının oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Bu süreçte akredite 

laboratuarlar konusu önem kazanmaktadır. Bu durum AB'nin çok önem verdiği gıda 

güvenilirliği kavramını hatırlatmaktadır. Bir diğer konu, pazarlama sistemi içinde e-

ticaret kavramıdır. Kooperatifler ya da ihracatçı birlikleri büyük firmaları e-ticareti 

geliştirme konusunda bilgilendirilmelidir. Aynca ürün ihtisas borsalarının kurulması 

önemlidir. Pazarlamada önemli bir konu da, sözleşmeli üretim sistemidir. 

PROF. DR. TANER KIRAL 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

Özetle, tarım sektörünün bir alt sektörü olan bitkisel üretim ve onun içinde yer 

alan yaş meyve-sebze, çiçek ve narenciyenin öneminin büyüklüğünü ifade etmiştir. 

Yani, çeşitten hastalıklarına, ilaçlamada kullanılan kalıntı miktarlarıyla ilgili ihracat 

sorunlarına varıncaya kadar teknik yönleri yanında bunun ekonomik yönleri de 

düşünülmesi gerektiğini belirten Kıral, bu süreçte belirleyici faktörün ekonomiklik 

olduğunu, ekonomik olmayan, kârlı olmayan en ileri tekniğin dahi uygulamada yeri 

olmadığını, kân maksimize etmeyen bir üretim faaliyetinin hiç kimseye 

benimsetilmeyeceğim açıklamıştır. 

Teknik anlamda meyvede "var yılı, yok yılı" denilen periyodizite olaylarından 

bahseden Prof. Dr. Kıral, fiyat hareketlerinin olduğunu, özellikle talep esnekliği çok 

düşük olan ürünlerde bunların bir miktar fazla üretilmesi bile fiyatlarında şiddetli 

dalgalanmalara sebep olduğunu ve ürünlerin tarlalardan, yollara döküldüğünü ifade 

etmiştir. Bu açıdan ürünlerde talep esnekliklerinin tespit edilmesi yönünde 

araştırmaların yapılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Kıral, bu yolla üretim 

planlamasının yapılabileceğini, teşvik edici bazı önlemlerle bu politikalann 

geliştirilebileceğini söylemiştir. Ayrıca, ülke gerçekleriyle örtüşen üretim şekillerinin 
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sıralamasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kıral, kaynaklardan verimi 

yükseltecek önlemlerle yararlanmak ve sürdürülebilirliği dikkate almaya önem 

vermiştir. 

Prof. Dr. Kıral ayrıca; Türkiye'nin meyve ve sebzede çeşitlilikte zenginliklere 

sahip olduğunu, ancak işletmelerin küçük yapıda olduklarını, bu nedenle birim maliyette 

fazlalık olduğunu, işletmelerde ürün kayıplarının fazla olduğunu, ürün pazarlamasında 

etkin bir örgütlenmenin olmadığını, eğitim düzeyinin düşük olduğunu, bu işletmelerin 

yeni teknolojilerde yatırım yapacak sermaye temerküzüne sahip olamayışlarım, 

işletmelerde küçülmeyi önleyici yasal önlemlerin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. 

Meyve ve sebzelerin dışsatımında bilgi sürecinin önemli olduğunu, uydudan, bütün 

Avrupa piyasalarındaki fiyatları, talebi, ihtiyaç azını veya fazlasının sürekli bilgi altına 

alındığı (İsrail gibi) bir informatik sistemin kurulmasının gerekliliğini ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Kıral, ekonomide mukayeseli üstünlükler prensibinin varlığından 

bahsetmiş, buna göre uzmanlaşmanın önemini vurgulamış, AB'deki gibi domates 

işletmesi, tahıl işletmesi, portakal işletmesi vb. tiplerine göre ayrılması gerektiğini 

vurgulamış, ticarî mahiyette olanlar, yani, ürünü satan ve nüfusun geri kalan kısmını 

besleyen işletmelerin durumuna göre tanm politikası kararlannın alınmasını ve bu 

süreçte AB'deki FADN sistemi gibi işletmelerden elde edilen bilgilere dayanılarak bu 

kararlann alınmasının önemli oluşundan bahsetmiştir. 

Dr. M. EMtNERGUN 

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 

Dr. Emin Ergun, insan sağlığı, beslenme ve istihdamda tarım sektörünün 

katkısının bulunduğuna, meyve, sebze, süs bitkileri alt sektörünün dikim alanı, üretim 

bakımından önemli olduğuna değinerek Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsünü tanıtmış 

ve Enstitüde özellikle meyve, sebze ve süs bitkileri alanında yürütülen çalışmaları, 

üzüm, çilek, biber ve kerevizde geliştirilen çeşitleri ayrıntılı olarak ifade etmiştir. 

Sayın Ergun ayrıca, ülkemizde gerek üretim gerekse ihracat için önemli meyve 

ve sebze türlerine değinerek, özellikle son yıllarda giderek artan kiraz ihracatımızda 

özel sektörün çok büyük payı olduğunu, bu özel sektörün bir Türk Kirazı imajı 

yarattığım ve dış pazan elinde tutmak için üretimi arttırdığım, üreticilerin de para 
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kazanabileceklerini düşündükleri için yeni kiraz bahçeleri tesisine yöneldiklerini 

belirtmiştir. 

Araştırıcı, ülkemizde süs bitkileri ile ilgili olarak resmi istatistik kayıtlarının 

bulunmadığına hatta diğer türlerde var olan kayıtların yetersiz olduğuna, bu verilerin 

sadece tür bazında değil çeşit bazında ortaya konulması gerektiğine değinerek bu 

konuda bazı yasal düzenlemelerin yapılmasının çok yararlı olacağını belirtmiştir. 

Ayrıca, meyve, sebze süs bitkileri dışsatımında yer alan sorunların üretim aşamasından 

başlayan sorunlar olduğunu vurgulayarak, bu sorunları: 

Tarım arazilerinin çok parçalı olması, tanmsal işletmelerin küçük olması, 

üretimin bilinçli politikalar ile yönlendirilmemesi, üreticinin yenilikleri benimsemekte 

kararsız olması kiracılık ve ortakçılığın yaygın olmasına rağmen bunu düzenleyen yasal 

bir düzenlemenin olmaması, kiracılığın işletmelerde sabit yatırımların yapılmasını 

engellemesi, bilinçsiz gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımının özellikle örtü altı 

yetiştiriciliğinde yaygın olması olarak özetlemiş ve çözüm önerisi olarak: 

Barkotlu üretim sisteminin uygulanması, akredite olmuş analiz 

laboratuarlarının haller veya karantina merkezlerinde yaygınlaştırılması ile 

önlenebileceği, EUREPGAP kriterlerine göre üretim yapan üreticilerin teşvik edilmesi, 

meyve yetiştiriciliğinde sertifikalı üretimin desteklenmesi, Ar-Ge sonuçlarının 

uygulamaya aktarılmasının gerekliliği, meyve ve sebze üretiminde erkenciliğin 

yakalanması gerekliliği, üretici örgütlenmesinin teşvik edilmesi, bu gün ülkemizde hasat 

sonrası işlemlerin yetersiz olması, süs bitkileri araştırmaları ile bu konuda çalışan 

araştırıcıların ülkemizde az olması ve teşvik edilmesi zorunluluğu, ülkemizde üretim 

merkezlerinde kurulması gereken çiçek mezatlarının tüketim merkezlerinde kurulmuş 

olması ve bu mezatlarda alt yapı eksikliği, var olan kooperatiflerin daha çok iç tüketime 

yönelik olması ve bunların bir üst birlik veya başka bir yapı değişikliğiyle dış satıma da 

yönlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Sayın Ergun, süs bitkileri ihracatımızın büyük bir kısmını karanfilin 

oluşturması önemli bir eksiklik, ülkemizde teknisyen düzeyinde ara elemanların yetersiz 

olması, sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması, finansal yetersizlik, nakliye 

sorunları, küçük ve çok sayıda ihracatçı olması, soğuk hava depolarının özellikle 

ihracata yönelik yerlerde yeterli olmaması, paketleme evlerinde teknik ve teknolojik 
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yönden eksikliklerinin olması, ulusal bir Türk markasının oluşturulamaması, yurt 

dışında yeterli ve etkin şubelerin bulunmayışı, bazı ihracatçı firmaların Türk malını 

yanlış tanıtmalan, genellikle teknolojiye ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapılmaması 

şeklinde ifade etmiştir. 

12.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

MUHAMMET TATAR 

Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 

Sayın Tatar, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Kuruluş ve Teşkilatı 

Hakkında Kanununun 14/A maddesi 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1993 

yılında kabul edilerek Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün görev 

tanımlannın yapıldığını, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin 24 Ocak 1980 

kararlanyla birlikte uygulandığım ve bu nedenle fıyatlann, pazardaki arz ve talebe bağlı 

kalmak kaydıyla serbestçe oluştuğunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının pazar fıyatlannın 

oluşumuna müdahale etme yetkisinin bulunmadığını, ancak 4077 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun "Fiyat Etiketi" başlıklı 12. maddesinin 3. fıkrasında, 

fiyatlan Bakanlar Kurulu, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları yahut kamu kurumu 

niteliğindeki meslekî kuruluşlar tarafından belirlenmiş mal ve hizmetlerin fıyatlannın 

bu belirlenen fiyattan daha yüksek satılmasının yasaklandığını, ancak bunun altındaki 

fiyattan satılmasına ilişkin bir yasak bulunmadığını, Kanunun 26. maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca, 156 YTL idarî para cezası uygulandığını, tüm mal ve hizmetlere ilişkin 

etiket ve fiyat tarife listelerinin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri ve belediyeler 

tarafından denetlendiğini belirtmiştir. 

Saym Tatar ayrıca, tüketicilerin belirlenen fiyatlara göre satın aldıklan sanayi 

ürünlerinde var olan arazlar için 4077 sayılı Kanunda iki hak arama yeri 

oluşturulduğunu; genel olarak 725 YTL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici 

sorunları hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurulması gerektiğini, bu 

miktarın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunlan için hakem heyetlerinin verdiği 

kararlarm bağlayıcı olduğunu, hakem heyetleri kararını beğenmeyen tüketicinin 15 gün 

içinde tüketici mahkemesine karara itiraz edebileceğini, tüketici mahkemesinin verdiği 
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kararın kesin karar olduğunu ve bu kararın Yargıtay'a temyiz edilemeyeceğini, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığının hakem heyetlerinin koordinasyonunu sağlamakla görevli 

olduğunu ifade etmiştir. 

SÜLEYMAN R UHİ A YDEMİR 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Süleyman Ruhi Aydemir, toptancı halleri açısından Türkiye'nin en önemli 

problemlerini: 

Çağdaş ve modern bir altyapının bulunmaması, özellikle hem doğu ve batı 

Antalya'da hem de Mersin bölgesinde büyüklü küçüklü birbirine yakın çok fazla 

toptancı halinin olması, ülkemizde yaş sebze meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık 

kurallarına uygun olarak yapılamaması, belediyelerin, 552 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin "Alınan belediye rüsumunun %10'u, toptancı halinin yapılaşmasına 

aktarılır" ibaresini uygulamadıkları ve belediyelerin toptancı hallere yeterince kaynak 

aktarmaması, belediyelerin kontrol ve denetim noktalarını yeteri kadar oluşturmaması 

ve bunların 24 saat çalışacak biçimde yapılamaması, ürünün üreticiden tüketiciye 

ulaşması aşamasında komisyoncular dışında pek çok aracının devreye girmesi, böylece 

ürün fiyatlarının çok fazla artması, finansman yetersizliği nedeniyle üretici 

organizasyonlarının hallerde etkin olmaması, etkin bir tarım politikamızın olmaması, 

hasat sonrası sorunlarımızın fazla olması, üretici ve ihracatçının örgütlenememesi, bilgi 

yetersizliği, nakliye sorunları, soğuk hava deposu, paketleme tesisi gibi yatırımlarda 

altyapı desteği eksikliği, KDV iadelerindeki gecikmeler, yetiştirme aşamasında bilinçsiz 

gübreleme, gerekli kalıntı analizlerin yapılmaması, kontrolsüz üretim şeklinde 

özetlemiştir. 

Sayın Aydemir, toptancı hallerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 

yeniden düzenlenmesi için oluşturulan tasarıda, toptancı hallerinin en az ilçe düzeyinde 

kurulması, birbirine yakın toptancı hallerinin birleştirilmesi, toptancı hallerinde hal 

yönetim birimi oluşturulması, hallerde yaş sebze meyve yanında et ürünleri, süt, süs 

bitkileri ve diğer mamullerin de yer alabilmesi, üretici kooperatifleri, komisyoncular ve 

hipermarketler şubelerinin aynı kompleksten yararlanabilmesi, toptancı haller arasında 
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elektronik ağ ortamı kurularak fiyatların ortak veri tabanında izlenebilmesi, hal 

kuruluşlarının denetim üreticilerin ise kayıt altına alınabilmesi, vergi kaçakçılığının 

önlenmesi, belediyelere daha fazla gelir sağlanması ve tüketiciye daha ucuz satış fiyatı 

ile ürün sunulabilmesinin yer aldığını ifade etmiştir. 

DR. SUAT YILMAZ 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü 

Dr. Suat Yılmaz, kurumlarının 2004 yılında 6 adet araştırma enstitüsü ile 

birleşerek Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü kimliğini kazandığını vurgulayarak; 

kurumda çalışan personel sayısı, enstitünün arazi büyüklüğü, bölümleri, sera varlığı, 

araştırma alanları, eğitim ve yayım faaliyetleri, kontrol hizmetleri, üretim faaliyetleri, 

laboratuvar hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri, enstitüde tescil ettirilen meyve ve 

sebze çeşitlerinin sayısı, enstitüde yürütülen Fİ Hibrit Projesi ve virüsten ari aşı gözü 

geliştirme programı, aşılı fide üretimi, meyve ve sebzeler ile tarla bitkileri üzerinde 

yürütülen ıslah çalışmaları, gen kaynaklan muhafaza merkezi hakkında kısa bilgiler 

vermiştir. 

Sayın Yılmaz, ülkemizde ve diğer önemli üretici ülkelerde yaş meyve sebze ve 

kesme çiçek ve turunçgil üretimi, üretim alanı, ve ihracatını, ülkemizdeki örtü altı 

varlığı ve üretimini rakamsal veriler ile özetleyerek, meyvecilik ve turunçgil 

sektöründeki sorunları: 

Küçük ve parçalı arazi yapısı, özellikle meyvecilikte doğru çeşit seçiminin 

yapılmaması, ihracat noktalannda iyi organize olunamaması, hasat ve paketleme 

işlemlerindeki sorunlar, ürünlerimizin kalitesinin düşük olması, üretim aşamasında 

uygulanan kültürel işlemlerin kayıt altına alınamaması, ilaç kalıntısı problemi, ihracatta 

ülkemize uygulanan rezidü limitlerinin diğer ülkelere uygulanandan daha düşük olması, 

ülkemizde özellikle yeni tesis edilen turunçgil bahçeleri için yeterli denetim ve teşvik 

bulunmaması şeklinde ifade etmiştir. 

Sayın Yılmaz, bu sorunlara çözüm yollan olarak: mutlaka üreticinin birim 

oluşturması veya sözleşmeli model çerçevesinde şirketler bünyesinde yapılabileceğini, 

özellikle turunçgillerde üretim ve ihracat sezonunun daha da genişletilebilmesi için 

farklı çeşitlerin yetiştirilmesini ve bunu da ancak sıkı denetim ve teşvik ile 
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sağlanabileceğini, virüsten arî sertifikalı fidan üretim ve pazarlaması ile dikilmesinin 

özendirilmesini, özellikle ihracatta hedef kitlemizin belirlenip planlanmasını önermiştir. 

Ülkemiz örtü altı yetiştiriciliğinin küçük işletme yapısı ve planlama sorunları, 

üreticilerin bilgi eksikliği, standardizasyon ve kalite, satış ve pazarlama, depolama ve 

tohumluk sorunlarının bulunduğuna değinen sayın Yılmaz, kesme çiçek sektöründe ise 

en önemli sorunun çeşit sıkıntısı, yeteri miktarda anaç materyali üretiminin 

yapılamaması, bu konu ile ilgili kurum veyahut kuruluşun bulunmaması, çiçek mezatı 

sıkıntıları, üretim materyalinde dışa bağımlılığın olması gibi sorunların üzerinde 

durmuştur. 

19.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

CUMALİ DOĞRU 

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı 

Sayın Cumali Doğru, ülkemizde üretici satış fiyatları ile tüketici alım fiyatları 

arasında 6 ilâ 10 kat fark olduğunu ve ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar uğradığı ara 

basamaklarda haksız bir kazanç olduğunu bu fiyat farklılığının da üretici ile tüketiciyi 

olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüksek satış fiyatlarının özellikle turunçgil 

tüketimini engellediğini ve öncelikle bu fiyatlar arasındaki dengesizliğin ortadan 

kaldırılması gerektiğini, şu anda mevcut olan Hal yasamızda hedef kitlenin sadece 

üreticiler olduğunu ancak bu yasanın tüketicileri de kapsaması gerektiğini ve ülkemizde 

hem üretici hem de tüketici haklarının korunması gerektiğini, mevcut yasanın çarşı, 

pazar esnafını yok ettiğini, ülkemizdeki yüksek maliyetin diğer ülkelerle rekabet 

edebilme şansımızı düşürdüğünü, ülkemizde tarımda kullanılan girdilerin fiyatının, 

örneğin mazot, tekel (devlet) tarafından belirlendiğini, mazotun pompa fiyatının 

%66'sının özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) 

oluştuğunu, örneğin Yunanistan'daki mazot fiyatlarının ülkemiz fiyatlarının 1/3'üne 

eşdeğer olduğunu ve girdi fiyatlarındaki faklılığın direkt olarak maliyetlere yansıyarak 

dünya pazarlarında rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. 

Sayın Doğru, serbest piyasa ekonomisinin isteyenin istediği fiyata ürün 

satabileceği bir sistem olmadığını ve bu sitemin de kuralları bulunduğunu, yüksek 

maliyetlerden ötürü kendi ürünlerimizi dış pazarlarda yüksek fiyatlar ile 
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satamayacağımızı ifade ederek, ülkemizde gübre ithalatının yasal olarak serbest 

olduğunu ancak uygulamada bir serbesti bulunmadığını, Türk Lirasının aşın değer 

kazanması sonucunda ihracatçılanmızın rakipleriyle rekabet edemez bir duruma 

düştüğünü, ihracatta ileri ülkelerde üretici ve ihracatçıya destek ve sübvansiyonlar 

sağlanırken, bu ülkelerin sözcüsü durumunda olan IMF, Dünya Bankası ve Dünya 

Ticaret Örgütü'nün ülkemizde bu desteklerin kaldırılmasını istediğini, dış pazarları 

etkilemek mümkün olmadığı için turunçgil ihracatının mutlaka desteklenmesi 

gerektiğini, turunçgil ihracatı konusunda uygulamaya aktarılacak kararlann alınmasının 

ülkemizde bürokrasi basamaklannın fazla olması nedeni ile en az 3 ay gibi uzun vadede 

gerçekleştiğini ve bu yöndeki bürokratik sitemimizin değiştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

Aynca, Çiftçiler Birliği Başkanı özetle, hal yasasının kaldırılması gerektiğini, 

turunçgil ihracatı için mahsup olarak destek verildiğini ve bunun da FOB fiyatının 

%15'iyle sınırlı olduğunu ancak ihracatçının elektrik ya da vergi borcu bulunmadığı için 

mahsup gösteremediğini, fındıkta iç ve dış tüketimi artırmak için Dış Ticaret 

Müsteşarlığımız bünyesinde kurulan Fındık Tanıtım Grubu gibi benzer bir grubun 

turunçgil tanıtımı amacıyla da kurulması gerektiğini, özellikle hallerimizde yetersiz olan 

ya da hiç bulunmayan soğuk hava depolan nedeniyle yaş meyve ve sebzelerde halde 

bekleme sırasında özellikle çok soğuk mevsimlerde donma gibi önemli zararlann ortaya 

çıkabildiği ve sonuçta gerek önemli düzeyde ürün kaybı ile ülke ekonomisinin gerekse 

üreticinin önemli boyutta zarar gördüğünü, bu nedenle bütün hallerimizde soğuk hava 

depolannı kapsayan alt yapının iyileştirilmesi için yatınmların teşvik edilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

Sayın Doğru, üretimin fazla olduğu yıllarda özellikle turunçgillerin arazide 

satılamadan çürüğüne de dikkati çekerek, bu ürünlerin çok düşük fiyatlar ile alınarak 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 

okullarda rahatlıkla tüketime sunulabileceğini önermiştir. 

Sayın Doğru, turunçgillerde Akdeniz meyve sineği örneğinde olduğu gibi, 

derilen ürünlerde hastalık ve zararlı kontrolünün sağlanması amacıyla: 

Bütün üretim bölgelerinde tam donanımlı bir toprak, yaprak ve ilaç kalıntı 

analiz laboratuarlannın kurulması gerektiğini, bu işin sorumluluğunun da "İhracatçılar 
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Birliği"ne verilebileceğini, şu anda üretilmekte olan turunçgil çeşitlerimizin çok eski ve 

dış pazarda arzulanan çeşitler olmadığını, ayrıca bu çeşitlerin üretim ve pazarlama 

sürelerinin birbirine çok yakın olduğunu, derim periyodunun ve dolayısıyla pazarlama 

periyodunun daha geniş bir zaman dilimine yayılabilmesi için üreticinin fidan desteği ya 

da yeni tesis edilen bahçeler 5-7 yaşına gelinceye dek düşük faizli kredilerle 

desteklenerek yeni çeşitler ile yeni bahçeler kurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini, 

üretim fazlası ürünlerin işleme sanayiinde de değerlendirilebilmesi için KOBİ'ler 

çerçevesinde, özel bir teşvikle yeni işleme fabrikaları kurulmasının desteklenmesinin 

gerekliliğini, Türkiye'de turunçgillere ruhsatlı bir tek ilacın bulunmadığını ve Koruma 

ve Kontrol Genel Müdürlüğünün mutlaka hangi ilaçların nasıl kullanılacağı yönünde 

öneride bulunması gerektiğini, virüsten ari fidan yönetmeliğinin çıkarılarak ülkemiz 

fidan üretim sektörünün disiplin altına alınması gerektiğini, ülkemizin özellikle Rusya 

pazarı için çok önemli lojistik avantajları bulunduğunu ve ihracatçımıza bu avantajları 

kullanmasının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. 

ÖZDEN ÖZLER 

Özler Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam 

Sayın Özden Özler, Türkiye'de turunçgil ihracatı yapan firmaların %90'ının 

üretimle ilgisi olamayan firmalar olduğunu, bu firmalann turunçgilleri nasıl ucuza alıp 

satacaklarının planlarını yaptığını, dünya fiyatlarını bilmeyen üreticilerin de hangi fiyata 

ürünü satacağından emin olamadığını, Türkiye'de ihracatçının 3 ay önceden kesin bir 

fiyatla malı aldığını, pazarda olabilecek değişimlerden dolayı ya ihracatçının sezon 

içerisinde büyük risklerin altına girdiğini ya da çok iyi para kazanabileceğini, ancak bu 

durumda da üreticinin mağduriyetinin ortaya çıktığını, Türkiye'de ihracatçının 

arkasında büyük bir katkı olmaksızın pazara çıkamadığını, herhangi bir programa 

giremediğini ve böylece diğer ülkelerin pazar payımızı aldıklarını vurgulamıştır. 

Sayın Özler, Fas'taki ihracatçı firmaların durumunu; 8-10 adet ihracatçı firmanın 

bulunduğunu, bunlardan birinin Kralın olduğunu ve tüm ihracat firmalarının kendilerine 

göre üreticilerinin bulunduğunu, ihracat firmasının üretim sezonu boyunca kendisine 

bağlı olan tüm üretici gruplarının yaptıkları tüm uygulamaları (ilaçlama, sulama vb.), 

ürün kalitesini kontrol ettiğini, üreticilerden ürün alımı sırasında ihracatçı firmaların o 

yılki ihracat programını yaptıklarını sonuçta ihracatçı firmalann son derece koordineli 
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olarak uluslar arası pazarlara çıktığını, ürünler ile ilgili olan fıyatlandırmanın tamamen 

satış sırasında belirlendiğini ve satış fiyatı üzerinde keskin bir maliyet baskısının 

bulunmadığını, sezon sonunda ise ihracatçı firmaların ortalama ürün fiyatından 

paketleme giderleri çıkarıp kendi karlarını aldıktan sonra geri kalan karı üreticilere 

ödediklerini ifade ederek, özetlemiştir. 

Sayın Özler, bu modelde hem üretici hem de ihracatçı açısından iki yönlü bir 

yanşm söz konusu olduğunu; üreticinin en iyi en kaliteli üretimi yapma, ihracatçının da 

en kaliteli üretimi yapan üreticisini kaybetmeme uğruna ona en iyi hizmeti verme 

çabasında olduğunu, çünkü üreticilerin her yıl kendi ihracat firmalarını değiştirebilme 

hakkına sahip olduğunu, bu sistemde en az ürün kaybı ve ıskartanın oluştuğunu ve 

üretimin hem üretici hem de ihracatçı tarafından kontrol edilmesi nedeni ile devletin 

sorumluluğunun bu sistem ile bir ölçüde azaldığını, devletin sadece limanlarda, 

yüklemede daha genel bir kalite kontrolü yaptığını ve böylelikle devletin herhangi bir 

üreticinin bahçesine mühendis yollamasına gerek kalmadığını üretici ve ihracatçı firma 

arasında şeffaf bir ilişkinin bulunduğunu ve üreticinin her zaman için ihracatçıya kendi 

ürününü kaça sattığını sorabildiğini belirtmiştir. 

Sayın Özler, İsrail'de uygulanan tarım ürünleri ihracat sitemini, İsrail'de 

Avrupa'da ortak bir ofisi kullanan 5 adet firma bulunmaktadır, bu firmalar her ülkenin 

pazarlarını paylaşmış durumdadır, mecbur kalmadıkça ürünlerinde fiyat indirimi 

yapmamaktadır şeklinde özetlemiştir. İspanya'nın ise AB pazarına çok olduğunu, 

üreticilerin 20-50 dönümlük çok küçük üretim alanlarına sahip olduğunu küçük 

üreticilerin daha büyük olanlar ile bir araya gelerek bir grup oluşturduklarını sonuçta 

50-60 bin tonluk bir ürün havuzunun oluştuğunu, bu havuz için grubu oluşturan her bir 

üyenin paketleme ya da ihracat gibi bir aşamadan sorumlu olduğunu, ayrıca 

kooperatiflerin bulunduğunu ve üreticilerin memnun kalmadıkları durumda kooperatifi 

değiştirme şanslarının olduğunu, ürünün kalitesini ve kalitedeki devamlılığı devletin 

zirai teşkilatının denetleyerek üreticileri yönlendirdiğini, bunların AB fonlarından 

indirekt yardımlar aldıklarını ve bu ülkede envanter sisteminin randımanlı olarak 

çalıştırıldığını ifade etmiştir. 

Moskova'da ürünlerimizin çok kaliteli olmasına rağmen, özellikle domates 

satışının çok düzensiz bir şekilde tırlar içinde yapıldığını vurgulayan Özler, bu yıl 

turunçgillerde yaşanan durumun ürünün fazla olmasından dolayı meyvelerin küçük 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



- 6 8 — 

kalmasından kaynaklandığını, DFÎF alım düzeyini artırmak için bazı ihracatçıların 

usulsüzlüklere baş vurduğunu ve yurt dışına gönderdikleri ürün miktarını olduğundan 

çok fazla gösterdiklerini, ancak bu durumun DFÎF ödemelerinin mahsuba yapılması 

başlaması ile bir ölçüde engellendiğini belirtmiştir. 

Sayın Özler ayrıca, Türkiye'de çok fazla ihracatçının bulunmasının yurtdışında 

kendi aralarında rekabete yol açtığını ancak bunun ülke ekonomisine bir faydasının 

dokunmadığını, iç tüketimin artırılması için bir tanıtım grubunun kurulmasının 

gerekliliğini, yaş meyve sebze sektöründeki riskin belirli bir şekilde üretici ve 

ihracatçıyla paylaşılması gerektiğini, aksi durumda risk sadece üreticiye bırakıldığında 

üretici tabana çöktüğünü, ihracatçının üzerine kaldığında ise 2-3 yıl içinde ihracatçının 

her şeyiyle çöktüğünü belirtmiştir. 

Türkiye'nin lojistik olarak Rusya ve Avrupa pazarları için büyük avantajlarının 

bulunduğunu, ancak üretilen çeşitlerin eski olmasının bir dezavantaj oluşturduğunu ve 

bu durum yeni çeşitleri kapsayan bahçe tesislerinin teşvik edilmesi ile 

çözümlenebileceğine değinen özler, şu an için ülkemizde üreticiler ve ihracatçıların 

birleşerek havuzlar oluşturabileceğini, böylece üreticinin malını ihraç ettirmek için çok 

daha dikkatli üretim yapabileceğini eğer devletin teşvikleri olur ise ihracatçıdan 

kendisinin kaç ton ürünü ihraç ettiğini öğrenip belgelendirerek ihracat teşviğinden 

yararlanabileceğini, Türkiye'de uzun vadede şirketleşme teşvikleri, birbirleriyle bir 

araya gelmelerinin teşvik edilmesi, kendi malını kendisinin paketlemesi için birtakım 

şirketler, kooperatifler, birlikler tarzında oluşumların teşvik edilerek üreticilerin 

ihracatçı olma modeline teşvik edilebileceğini belirtmiştir. 

HASAN ÜNAL 

Grow Fide A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam 

Sayın Hasan Ünal, Grow Fide'nin 800 çalışanının bulunduğunu, 1.000.000 

fide/gün ortalama üretime sahip olduğunu, özellikle aşılı fide üretimi üzerinde 

yoğunlaştıklarını, Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde kayda değer düzeylerde 

teknolojinin kullanılmadığını, özellikle İspanya'da yaşanan tuzluluk sorunu nedeniyle 

üretimin bitmek üzere olduğunu, İtalya'da ise üretim alanlarının çok sınırlı olduğunu, 

Yunanistan'ın ise çok küçük olması nedeniyle rakip olmayacağını, Fas'ta ise özellikle 
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kuraklık sıkıntısı nedeni ile üretimi büyütmelerinin imkânsız olduğunu ve yakın 

zamanda Türkiye'nin tek başına kalabileceğini ve bu gün için Avrupa'daki 

süpermarketlerin Türkiye'den ürün almak arayışında olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Ünal ayrıca, Türkiye'de verimlilik düzeyinin ileri üretim teknolojilerinin 

kullanılamaması nedeni ile diğer önemli üretici ülkelerin çok altında olduğunu, dış 

pazarların arzu ettiği ürün çeşidinin ülkemizde yeteri kadar ve istenilen kalitede 

üretilemediğini, Türkiye'nin 500.000 dönüm serası olmasına rağmen yeni ilavelere 

ihtiyacı olduğunu, seralarda doğalgaz ile ısıtmanın kullanılması gerektiğim, Rusya'nın 

en yakın satıcısı ülkemiz olduğundan istedikleri koşullarda üretim sağlandığı takdirde 

Rusya'ya satışımızın sorun olmayacağını ifade etmiştir. 

HAKAN SEFA ÇAKIR 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi 

Sayın Sefa Çakır, tarımın sadece halkın beslenmesi, sanayiye hammadde temin 

edilmesi ve ekonomik değer yaratılmasının değil tarımsal yapımn, genetik mirasın ve 

çevrenin korunması, üretim aracılığıyla yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal 

kültürel işlevleri olduğuna değinmiştir. 

Ülkemizin dünyada yaklaşık 41 milyon tonluk yaş meyve ve sebze üretimi ile 

sayılı üreticiler arasında olduğunu ancak, bu kadar büyük üretimin sadece 1.8 milyon 

tonunun ihraç edilebildiğini ve dünya yaş meyve sebze pazarından sadece %1.4'lük bir 

pay alabildiğini, diğer bir deyim ile ürettiğimizi pazarlayamadığımızı, bu durumun da 

pek çok nedenleri olduğunu ifade ettikten sonra özetle sorunları ve çözüm önerilerini 

şu şekilde sıralamıştır: 

Şu anda ülkemizde tarım arazileri kayıt altına alınmadığından hangi üründen ne 

kadar ve hangi çeşitlerde olduğu bilinmemektedir. Dolayısıyla bilimsel olmayan 

tahminlerle yanlış yönlendirmeler yapılabilmektedir. Öncelikle turunçgiller daha sonra 

diğer meyve sebzelerde envanter çalışmalarının yapılıp gelecekle ilgili üretim stratejisi 

belirlenmeli, ileri aşamada ise çiftçi veri tabanı oluşturulup, dikim ve değişiklikler takip 

edilmelidir. 
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Tarım kesiminde çekilen en büyük sıkıntılardan birisi de bilinçsiz ve eğitim 

düzeyi çok düşük işgücüdür. Tarımsal istihdamda okur yazar olmayanların oranı diğer 

sektörlere oranla hayli yüksektir. Bunun ortadan kaldırılması için üreticinin eğitim 

kursları ve seminerlerle eğitilmesi, il müdürlükleri ve zirai danışmanlık firmaları ile de 

desteklenmesi gereklidir. 

Üreticimiz pazarın istediği çeşit yerine komşusunda gördüğünü dikerek uzun 

vadede toprağını ipotek altına almaktadır. Dünyada meyve sebze ve turunçgil sektörü 

tüketici talepleri ve pazar hareketlerine göre ülkemizde plantasyon değişimleri 

yapılmalıdır. 

Ülkemizde tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması üretim maliyetlerini 

artırmakta kalite ve verimliliğini düşürmektedir. Bunun sonucunda son teknolojiyi 

kullanamayan, iyi tarım uygulaması ve izlenebilirlik kriterlerim yerine getiremeyen 

kısaca rekabet edemeyen işletmeler doğmaktadır. Bu amaçla maliyetleri yüksek olan 

küçük işletmeleri kurtarmayan iyi tarım uygulamaları sertifikasında üreticilerin 

desteklenmesi gereklidir. Arazi büyüklükleri ya da verimlilik üreticileri 

kooperatifçiliğe ya da küçük işletmelerde katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmesinin 

teşvik edilmesi yolu ile artırılabilir. 

Tanm ihtisas organize sanayi bölgesi projesinin ülkemizde hayata geçirilmesi 

gereklidir ve bu bölgelerde gıda analiz laboratuvarlan, bilgi merkezleri, eğitim 

merkezleri, araştırma merkezleri, pilot üretim bölgeleri de yer almalıdır. 

Ulusal tarım politikaları dış pazarın talep ettiği tür ve çeşit araştırmaları ve 

ileriye dönük üretim projeksiyonlarının yapılması sonucunda belirlenmelidir. Üretici 

birlikleri için gerekli finansal altyapının aidat ve bağışlarla değil kurulduğu bölgede ve 

birliğin konusu ile ilgili olan her üreticiden belli bir oranda kesinti yapılarak güçlü hale 

getirilmelidir. Güçlü olan üretici birliklerine de belge kayıt veri tabanı oluşturma 

envanter yapma gibi sorumluluklar da verilmelidir. 

Ülkemizdeki Tarım İl Müdürlükleri sektör gereksinmelerini karşılayacak kadar 

personel, araç ve donanıma sahip olmadığından çalışma kapasiteleri düşmekte, 

çiftçilere yeterince eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılamamaktadır. Bu nedenle 

bu müdürlüklerin sektör gereksinmelerini karşılayacak şekilde yapılandırılması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 71 — 

modern tarım tekniklerinin ve yemliklerinin üretim alanlarına en hızlı şekilde 

aktarılmasını sağlayacak yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

Her ilde ve ilçede birden fazla bulunan hallerin tek merkezde toplanması 

sağlanmalı, hallerde satılan ürünlerin de ihracatta olduğu gibi, ilaç kalıntı kontrolleri 

yapılmalı, bunun için akredite olmuş gıda analiz laboratuvarlannın kurulması teşvik 

edilmelidir. Yaş meyve ve sebzelerimizdeki ilaç kalıntıları ihracatımızı zorlayan en 

önemli sorundur. Ruhsatsız ilaçların ülkeye girişi önlenmeli, ilaç bayilik sistemi 

yeniden düzenlenerek reçeteye bağlı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ile iyi tarım 

uygulamaları veya izlenebilirliğe geçmemiz sağlanabilir. 

İyi tarım uygulaması için sorumlu tarım danışmanlığı sistemi hayata 

geçirilmelidir. 

Ülkemizde şu an için mevcut olan paketleme tesislerinin çoğu AB standartları 

dışındadır. 2007 yılına kadar ISO ve HACCP belgesi olmayan paketleme evlerinin 

kapanma tehlikesi söz konusu olduğundan paketleme evlerimizin AB standartlarına 

uydurulması ve rehabilitesi için cazip kredi imkanları sunulmalıdır. 

Depolama olanak ve şartlan iyileştirilmeli, ürünün uygun şartlarda depolanması 

ile piyasaya arzda süreklilik sağlanmalı ve bu çerçevede lisanslı depoculuk 

geliştirilmeli ve AB standartlarına uyulması gerçekleştirilmelidir. 

İhracata söz konusu olan ürünler kesinlikle soğuk zinciri kınlmadan soğutmalı 

kamyon tır veya gemilerle gönderilmelidir. Özellikle Rusya yüklemelerinde Trabzon, 

Samsun ve Bartın limanlarına gönderilen yüklü kamyonlarda, Rusya ve Ukrayna 

bölgesine giden gemilerde soğuk zinciri bulunmamaktadır. 

Pazarlarda reklam ve tanıtımla Türk malı imajı yerleştirilmeli ve bir ülke 

markası yaratılması için çalışmalar yapılmalıdır, ihracatta kalite ve sürekliliğin 

sağlanması için alıcı ülkenin dış ticaret kuralları sıkı bir şekilde takip edilmelidir. 

Ancak ülkemizde dış pazarın talebi doğrultusunda tür, çeşit ve standartla yeterli 

miktarda üretim yapılamamakta, ihraç edilecek kalitede üretim yapmak yerine üretim 

fazlasının ihraç edilmesine çalışılmaktadır. Bu durum planlama ve koordinasyonla 

aşılmalıdır. 
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Ülkemizdeki ihracat firmaları küçük çaplı olduğundan pazar araştırması, 

standartlara uyum, marka ve ambalaj gibi dış ticaretin gerektirdiği şartları yerine 

getirememektedir. Bu nedenle çok sayıda ihracat yapan firmalar yerine koordineli 

olarak ihracat yapan firmalar desteklenmelidir. 

İhracatçıya DFIF olarak verilen teşvikler sezondan bir ya da iki ay önceden 

verilmeli, verilecek miktar rekolte ve dünya piyasaları devlette çok fazla alacağının 

kalmasına yol açmakta ve böylelikle ihracatçı teşvikten istediği şekilde 

yararlanamamaktadır. Bu nedenle mahsuba uygulanan %50 devir incelenerek 

belirlenmeli, tekrar değişikliğe gidilmemelidir. Teşvikler mahsup olarak verilmeye 

devam edilmelidir. Mahsup olarak verilen teşviklerde ihracatçı mahsubun %50'sini 

tedarikçilerine kullanması ihracatçının hakkının %75'e çıkarılması çok yayarlı 

olacaktır. 

İhracatta verilen teşvikler, FOB (Free On Board, Gemi Bordasında Teslim) 

fiyatının %15'ini geçemediğinden ihracatçılar turunçgiller için ek olarak verilen 20'şer 

dolarlık teşviklerden faydalanamamıştır, bu teşviklerin tam olarak alınabilmesi için 

FOB tutan %15 değil de %20'ye çıkartılmalıdır, ihracatçıya verilen teşviklerin 

altyapısı oluşturulduktan sonra teşviklerin ihracatçıya ürün veren üreticiye de 

verilmesi; hem üreticinin kayıt altına girmesi, hem de üreticinin kaliteli ürün 

yetiştirmesini teşvik edecektir, Sektörel Dış Ticaret firmalarına verilen teşviklerden 

faydalanabilmek için aynı üretim dalında faaliyette bulunan en az 10 firmanın 

bulunması gereklidir ancak 10 firmanın bir araya gelebilmesi çok zor olduğundan bu 

tip teşvikler için firma sayısı 5'e düşürülmeli ve teşvik kapsamı biraz daha 

genişletilmelidir. 

2004'te %65 olan yurtdışı fuar desteklerinin 2005'te %50'ye düşmesiyle, 

katılımcı sayısında ciddi oran da düşüş yaşanmıştır. Ancak bu fuarlara katılım ülke 

imaj ve markasının yaratılmasında çok önemli olduğundan yurt dışı fuarlara katılım 

desteği artırılmalı, bununla birlikte ülke olarak katılım sağlanmalı ve odalar, borsalar 

ile tüm ihracatçıların katılımları teşvik edilmelidir, üretim ve ihracat planlamasının 

kaçınılmaz gerekliliği olan sözleşmeli tarım uygulamasını yapan üretici ve ihracatçılar 

teşvik edilmelidir, ihracatın hızlı yapılabilmesi kısa ömürlü yaş meyve sebzenin 

bürokrasi yüzünden bekletilmesi, günlük vergiler uygulanan AB piyasalarında 

ihracatçının çok zaman kaybetmesine, ihracatçı, mahsup teşvikini ihracat yaptığı 
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tarihten sonra en erken üç ay içinde alabilmekte ve gereğinden fazla bürokratik işler 

ihracatçının zaman ve para kaybına yol açmaktadır. İhracatçının üreticiden aldığı 

ürünlerden kesmiş olduğu mal bedeli üzerinden %1 tevkifatı üretici kabul etmemekte 

ve ihracatçı da üreticinin Bağ-Kur primlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Bu primin 

kaldırılması ihracatçıyı bu yükümlülükten ve ödemeden kurtaracaktır, enerji, mazot ve 

nakliye maliyetleri, işçilik maliyetleri, fazla mesai ücretleri, her belge için ödenen 

ücretler ihracatçının karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardır. 

Sayın Çakır ayrıca, bu sektörde dönüşüm ve gelişimin çok uzun soluklu bir iş 

olduğunu bu nedenle kamu yararı ilkesi doğrultusunda hükümetlere göre değişmeyen, 

uzun vadeli devlet politikası olarak uygulanacak bir Ulusal Tarım Politikasfnın 

belirlenerek uzun ve kısa dönemli hedeflerle bu politikanın gereklerinin hayata 

geçirilmesi gerektiğini, şu an için sahip olduğumuz gerek ekolojik gerek lojistik 

gerekse nüfus ile ilgili avantajlarımızın iyi kullanıldığı takdirde ülkemizin dünya 

çapında tarımda söz sahibi bir konuma gelebileceğini ifade etmiştir. 

26.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

SAMİ GÜÇLÜ 

Tarım ve Köy işleri Eski Bakanı, Konya Milletvekili 

Sayın Sami Güçlü, 29.3.2006 tarihli komisyon toplantısında görüşülen ve Mayıs 

2005 tarihinde çıkan Rusya'ya ihracat yasağı ile ilgili olarak, 2004 yılı Mart ayından 

itibaren başlayan ve 2005'e kadar devam eden Rusya Federasyonu ile Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı arasında geçen çok sayıda yazışma olduğunu, 25 Mart 2004'de Dış 

Ticaret Müsteşarlığımızda Rusya'dan Akdeniz meyve sineğiyle ilgili çalışmaların 

yapılması uyarılarının geldiğini, bu konuda Bakanlığın Hatay İlinin ihracatçı ve 

üreticileriyle ilgili çalışmalar başlattığını, Dış Ticaret Müsteşarlığının konuyla ilgili 

tekrar yazılar yazarak Rusya Federasyonuna cevaplar verildiğini, bununla ilgili 

yazışmaların 2004 yılı boyunca devam ettiğini, 2005 yılı başında, Dış Ticaret 

Müsteşarlığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazdığı yazıda; 2004 yılında yapılan bu 

çalışmaların çok olumlu sonuçlar verdiğini, ülkemizden Rusya'ya ihraç edilen ürünlerle 

ilgili alınan tedbirlerle giden sevkiyatlarda Akdeniz meyve sineği mevcudiyetinde 

önemli azalma görüldüğü ve bu durumun, Rusya'da resmî gazetede de yayınlanarak 
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beyan edildiğini bildirdiğini ancak bu olayın mayıs ayında birdenbire tırlarımızın 

gümrük kapılarında bekletilmeye başlamasıyla gündeme geldiğini, 28 Mayıs 2005 

tarihinde Dışişleri Bakanlığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına; Rusya Federasyonu iki 

parti kesme çiçekle, Kaliforniya çiçek tripsitine rastlandığı ve sertifika düzenleme 

şartlarına uyulmadığı ve Rusya Federasyonunun Bakanlığımıza hitaben yazdığı 

2.11.2004 tarih ve 1300 sayılı yazıyı gerekçe göstererek; yani, yazdığı halde bir cevap 

alamadığını gerekçe göstererek, Türkiye'de bitkisel ürün ihracatını 30 Mayıs 2005 tarihi 

itibariyle geçici olarak yasaklama kararı aldığına değinen bir yazı gönderdiğini, ancak o 

zaman yapılan kamuoyu açıklamalarında; o güne değin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 

intikal eden 2.11.2004 tarihli bir yazının bulunmadığı ve eğer herhangi bir kurumun 

elinde var ise Bakanlığa ulaştırabileceklerinin ifade edildiğini, ancak yapılan 

incelemelerde Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında da böyle bir gelen yazı 

kaydının bulunmadığının anlaşıldığı, bu sorunun kontrolde ve denetimde, gerekli 

yazılara cevap verilmemesinden kaynaklandığını, daha sonra yapılan yoğun uğraşı ile 

27 Haziran 2006 tarihine kadar sorunun çözüldüğünü açıklamıştır. 

Sayın Güçlü, 27 Haziran tarihinde, Bakanlığın bu konuyu inceletmek üzere 

teftiş kurulunun kurulmasına onay verdiğine ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Teftiş 

Kurulunun 2 müfettişle bu olayı inceleyerek, "Tarım Bakanlığına doğrudan veya Dış 

Ticaret Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla, yani Moskova 

Büyükelçiliğimiz aracılığıyla ve oradaki ataşelerimiz aracılığıyla bir resmî belgenin 

intikal ettirilmediği" sonucuna vardığına, bahis konusu olan 2.11.2004 tarihli belgenin 

mayıs ayı sonunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temas kurularak alındığına ve bu 

belgede daha çok kontrol mekanizmasıyla ilgili eksiklikler ve uyanların yer aldığına ve 

bu yazıya da ancak bu tarihten sonra cevap verilebildiğine, teftiş Kurulunun bu noktada 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettiği halde bu belgenin Dış Ticaret Müsteşarlığı 

ya da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla intikal ettirilemediğinin belirlendiğine dikkati 

çekmiştir. 

Sayın Güçlü son olarak Tanm ve Köyişleri Bakanlığına Rusya 

Federasyonu'nun yazdığını ifade ettiği 2.11.2004 tarihli yazısının Dışişleri Bakanlığında 

ve ya Dış Ticaret Müsteşarlığında kaydına rastlanmadığını, bu durumun cevaplanmamış 

bir yazı ya da yerine getirilmemiş bir sorumluluk nedeniyle ortaya çıkmadığını 

belirtmiştir. 
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KEMAL KAÇMAZ 

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkam 

Sayın Kaçmaz, Türkiye'de 6 adet yaş meyve ve sebze ihracatçı birliğinin faaliyet 
gösterdiğini, bu birliklerin bir üst kurulu olan Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Ortak Yönetim Kuruluna bağlı olduğunu ve bu kurulun sektörü yurt içi ve yurt dışında 
temsil ettiğini ve iki yıl için seçimle göreve geldiğini ifade ettikten sonra ülkemizde bazı 
kanun ve yönetmeliklerin çıkarılmasına rağmen yaş meyve sebze ihracat sektöründe 
hala sıkıntıların bulunduğunu ve bu sıkıntıların pazarlamadan ziyade daha çok üretim 
aşamalarından kaynaklandığını ve en büyük sorunun pazar odaklı üretimimizin 
yetersizliği olduğuna değinmiştir. 

Sayın Başkan ülkemizde üretim ve ihracat konusunda var olan istatistiksel 
verilerin güvenilirliğinin yeterli olmadığını, ülkemizde üretim planlaması yapabilmesi 
ve üreticinin kayıt altına alınabilmesi için öncelikli olarak Üretici Birlikleri Yasasının 
altının doldurulması ve üreticinin bu birliklere üye olmasının zorunlu hale getirilmesi 
gerektiğini, bu yolla üretimde çeşitliliğin sağlanabileceği ve narenciye üretim 
periyodumuzun genişletilebileceği, ülkemiz meyve üretiminde tarım ilacı kalıntı 
düzeylerinin kontrol edilip çözüldüğünde gerek ihracat düzeyinin gerekse iç pazarda da 
sağlıklı ürünlerin yaygınlaşacağını belirtmiştir. 

AB'de en fazla yaş meyve ve sebze ithalatının büyük süpermarketler tarafından 
yapıldığına dikkati çeken sayın Kaçmaz, ülkemizde iyi tarım uygulamalarının yaygın 
olmaması nedeni ile ihracatımızın ancak AB'deki hallere yönelik olabildiğini, hallerde 
ise ihraç edilen ürünün 5 kez denetlendiğini, sorun çıktığında ise ihracatçı firmanın 
takibe alındığını, bu sorunun şu anda Rusya Federasyonu ile yaşandığını ve bu konuda 
büyük sıkıntılar yaşandığını, özellikle yaş meyve ve sebze ihracatında kalıntı limitleri 
hakkında AB ülkelerinin birbirine uyguladıkları toleransı Türkiye'ye uygulamadıklarını 
örneğin Indexcor isimli ilacın etken maddesi kalıntı limitinin Yunanistan'dan ihraç 
edilen üzümlere 0,30 ppm, Türkiye'den ihraç edilenler için 0,02 ppm olarak 
uygulanmaktadır. Bu konuda AB ülkelerinde bir harmonizasyon çalışması yapacağını 
ve Türkiye'nin de bu çalışmaya dahil olması gerektiğini ifade etmiştir. 
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Sayın Kaçmaz, Türkiye'deki toptancı hallerinin fazla ve miktarda ve dağınık 

olması, AB müktesebatına uygun olmadığı, ülkemizde yaş meyve sebze denetleme 

yetkisinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, halleri denetleme yetkisinin ise Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığında olduğunu ve bu durumun kargaşa yarattığını, meyve ve sebze 

kontrollerinin tek bir bakanlık tarafından yapılması gerektiğini, her beldede bulunan 

kontrol noktalarının taşıma sırasında ihracatçı belgesinin bulunmasına rağmen en küçük 

evrak eksiğinde dahi ihracatçıya sıkıntı yaşattığını, ve bu durumun özellikle Haller 

Yasası çıkarılırken göz önünde bulundurulmasını ve belli düzeyde nüfusa sahip olan 

yerleşim yerlerinde hal kurulmasının sağlanmasını beldelerde hal kurulmaması 

gerektiğini, diğer rakip ülkelerde turunçgillerin ayrı bir sektör olarak incelendiğini 

ülkemizde de hızlı karar alabilen, uygulayabilen, yaptırım gücü olan bir narenciye 

komitesinin kurulması gerektiğini böylece bürokrasiden kaynaklanan zaman kaybımn 

bu komite ile engellenebileceğini belirtmiştir. 

Sayın Başkan Rusya Federasyonu'na olan ihracatımızın geliştirilmesi için 

soğuk zincir kınlmaksızın ürünlerin tüketiciye ulaştırılabilmesi için bu ülkede yaş 

meyve sebze terminallerinin kurulmasını, nakliyede yaşanan sorunların çözümü ve 

taşıma sübvansiyonu olarak Ro-Ro tipi gemilerin konulabileceğini, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının ürünlerin kalıntı analizi yapıldıktan sonra bu ülkeye gönderilmesi yönünde 

bir karar aldığını ancak şu anda mevcut laboratuar alt yapımızın yetersiz olduğunu ve bu 

durumun ihracatın durması anlamında çok önemli olduğunu bunun için ülkemizde de 

hızlı alarm sisteminin firma bazında uygulanması ve ITU'nın üretim boyutunda 

yürütülmesi gerektiğini önermiştir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren yaş meyve sebze paketleme evleri, yaş meyve-

sebze ve turunçgil ihracatçılarının ithal girdi hemen hemen hiç kullanmadıkları ve girdi 

fiyatlarımızdaki artışlar dolayısıyla Türk Lirasının aşırı değer kazanmasından en fazla 

etkilenen sektör olduğuna değinen saym Kaçmaz, en çok devlet desteğine bu sektörde 

ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle sektördeki paketleme evlerinin modernize 

edilemediğini, paketleme evlerinin altyapısının iyileştirilmesi konusunda bir çalışma 

yapılması gerektiğini, ihracatçının müstahsil makbuzlarını borsadan tescil ettirdiğinde 

%4 yerine %2 stopaj ödediğini ancak bu yolla tescil edilen birçok müstahsil makbuzu 

için gerçek olmayan isimler adına boşu boşuna Bağ-Kur primi ödendiğini ve bu 
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konunun da irdelenmesi gerektiğini ifade ederek Tarım ve Köyişleri Bakanlığının "Bin 

köye bin tarım gönüllüsü" projesinin daha da iyileştirilerek, tarımsal danışmanlık 

müessesesi şeklinde hayata geçirilmesini önermiştir. 

MUSTAFA SATICI 

Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı 

Sayın Satıcı, son birkaç yıla değin Türkiye'de yaş meyve-sebze ve turunçgil 

üretimindeki artışa paralel olarak ihracatında arttığını, ancak son yıllarda dünyada 

oluşan hızlı üretim artışının beraberinde de insanların refah düzeyi artışı ve gıda 

güvenliği kavramını da getirdiğinden ülkemizin bu sektördeki ihracatında önemli 

düşüşler yaşandığına dikkati çekerek ülkemizin son 2-3 yıl için en fazla sıkıntıyı ziraî 

ilaç kalıntısında yaşadığını ve bu problemin de tarım işletmelerimizin küçük ölçekli ve 

dağınık yapısından dolayı çözülemediğini, yurtdışına satılan ürünlerimizde yüksek 

bulunan ilaç kalıntılarında sadece o firma ürününün değil tüm Türk ürünlerinin 

etkilendiğini belirtmiştir. 

Mustafa Satıcı, ilaç kalıntısı probleminin üretici, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

ve Avrupa Birliği'ne bağlı olduğunu vurgulayarak, üreticinin tarımsal ilacı bilinçsiz 

kullandığını, her üreticinin her an için ilaç bayilerinden rahatlıkla tarım ilacını satın 

alabildiğini bu sorunun tarımsal danışmanlık sistemi ile üreticilerle daha sıkı bir ilişki 

içinde olunarak aşılabileceğini, ülkemizde yeteri kadar ruhsatlı ve uygun tarımsal ilacın 

olmadığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan ruhsatlandırmanın 

noktalarının yanlış olduğunu ve AB tarafından kabul edilen, hasatla ilaçlama arasındaki 

bekleme süresi kısa ve çevre dostu olan uygun ilaçların ruhsatlandırılması gerektiğini, 

ancak ruhsatlandırma maliyetinin çok yüksek -15.000 $- olması ve Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının ruhsatlandırmayı kendi çalışma konusu olarak görmemesi nedeni ile yeni 

ilaçların ruhsatlandınlamadığını bu nedenle ilaç firmalarının yönlendirilerek, baskı 

yapılarak ya da teşvik edilerek bu konu üzerinde faaliyetlerinin artırılmasını, ayrıca bu 

konuda üreticinin bilinçlendirilmesi gerektiğini, AB'de yaş meyve-sebzelerde ülkemiz 

ve diğer üye ülkeler için uygulanan kalıntı tolerans limitleri arasında büyük 

farklılıkların bulunduğunu, AB'nin 2008 yılında tüm bu ziraî ilaç maksimum kalıntı 

limitlerinin harmonizasyonu konusundaki çalışmayı tamamlayabileceğini ancak bu 

çalışmanın tamamlanmasını beklemekten çok bu konuda AB'ne hükümet düzeyinde bir 
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baskı uygulanarak ülkemize uygulanan limitlerin artırılmasını sağlamak gerektiğini 

açıklamıştır. 

Tanmsal Üretici Birlikleri Yasasının üreticilerin örgütlenmesinden çok uzak 

bir yasa olduğuna da dikkati çeken Sayın Satıcı, bu yasanın gereği olarak her ilçede 

sadece bir üretici birliği kurulmasıyla rekabetin başlarken engellendiğini, yine yasaya 

göre üretim bölgesinin minimum %10'unun birliğe dahil edilmesi gereğinin rekabetçi 

yapıyı, üretimi planlamayı, kontrolü sağlayamayacağını, ayrıca %90'ıın birlik dışında 

kalacağını bu nedenle bu kıstasların her ürün grubu için ayn ayrı belirlenmesi 

gerektiğini, bu yasa ile pazarlama, planlama ve kontrole uygun büyüklükte bir 

oluşumun sağlanarak üretici birliğinin belli ürün gruplarında uzmanlaşması ve 

markalaşmasının gerçekleştirilmesi gerektiğini, ancak mevcut yasa ile bunun 

başanlamayacağını, dolayısıyla hala küçük işletmeler nedeniyle üretim maliyetlerimizin 

çok yüksek kârlılığın ise çok düşük olduğunu, sonuçta bu yasamn tekrar ele alınarak 

yeniden düzenlenmesini önermiştir. 

EUREPGAP uygulamalarının ziraat mühendisi veya bir tarım danışmanı 

denetiminde gerçekleştirilmesinin gereğini de ifade eden sayın Satıcı, tanmsal 

danışmanlık yasasının resmileştirilmesi zorunluluğuna ve bu sektörün sorunlarının bir 

zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğu için tüm sorunların çözülerek ancak 

başarıya ulaşılabileceğine, özellikle domateste ihracat teşviğinin 100 $/ton'a çıkarılması 

gerektiğine, laboratuar sayılanmızın artırılması ve akreditasyon çalışmalannın 

tamamlanması gerektiğine, tarımsal ilaç kalıntı denetimlerinin Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca iç piyasada da yapılmasının zorunluluğuna değinmiştir. 

MEHMET HASDEMİR 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şube 

Müdürü 

Mehmet Hasdemir, dünyada tüketici bilincinin artmasına yönelik olarak kaliteli 

tarım ürünlerine yönelimin arttığını ve Avrupa Perakendecileri Birliğinin 1999 yılında 

dünyada yaş meyve sebzenin en geniş kriterleri olan EUREPGAP (İyi Tarım 

Uygulamalan) Protokolünü yayınladığını ve bu protokolün tanmsal üretim sisteminin 

sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, 
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hayvan sağlık ve refahıyla çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması 

gereken işlemleri kapsadığını, ve organik tarımdan farklı bir uygulama olduğunu, 

işlenmiş ürünlerde HACCP ile de entegrasyonu öngördüğünü, EUREPGAP kapsamında 

elde edilen ürünün sertifıkalandınlarak iyi tarım ürünü adı altında marketlerde 

satıldığını, ve bu uygulamanın serbest bir oluşum olarak Avrupa perakendecilerinin 

istediği bir uygulama olmasına rağmen AB mevzuatlarında zorunlu olarak 

istenmediğini, ancak bu sistemin AB ortak tarım politikası içerisinde yer almaya 

başladığını, AB'de iyi tarım uygulamalarına uygun üretim yapmayan üreticilerin 

desteklenmediğini, EUREPGAP uygulamalarının tarımsal danışmanlık ile birlikte 

yürütülebileceğini belirtmiştir. 

Sayın Hasdemir, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 8 Eylül 2004'de bu 

uygulamalara ilişkin bir yönetmelik yayımlayarak yürürlüğe girdiğini açıklamıştır. Bu 

Yönetmeliğin amacını da açıklayan Hasdemir, yönetmelikte sistem olarak üretici ya da 

üretici birliğinin üretilen ürünü iyi tarım ürünü olarak sertifikalandırmasının söz konusu 

olduğunu ve sertifikalandırma işlemini ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetki 

verilen kuruluşların yaptığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iyi tarım uygulamaları 

konusunda kendi teşkilatlarına eğitim hizmeti sunduğunu da eklemiştir. 

03.05.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

NURİ KARACA 

Karacabey Ziraat Odası Başkam 

Nuri Karaca, ülkemiz tarımsal ürün ihracatında var olan sorunlar ve çözüm 

önerilerini: 

özetle, tarım teşkilatının çağdışı kaldığını ve yeniden yapılandırılması 

gereksinimi, ziraat odaları ile işbirliği yapılarak bu teşkilatın daha işler bir duruma 

getirilebileceği, ziraat odaları da dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerinin çok zayıf 

durumda olduğunu ve bu örgütlere acilen kaynak temin edilmesi gerektiğini, şu an için 

kurulmuş olan üretici birliklerinin kaynak yetersizliği içinde olduğunu ve bu birlikler 

güçleninceye değin birliklere destek verilmesi gerektiğim, bu durumun da ancak yeni 
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bazı kanunlar çıkarılarak düzeltilebileceğini, ihracatta rekabetin sağlanabilmesi için 

kullanılan girdi fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini, bunun da girdilere uygulanan KDV 

ve ÖTV vergilerinin düşürülmesi ile mümkün olabilecektir. 

Türkiye tarımının kayıt altına alınmamış olduğunu bunun en büyük nedeninin ise 

üreticinin vergi ödeme korkusu olduğunu, dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasına 

rağmen ülkemizde tarımda vergi uygulamalarının bulunduğunu, ülkemizde yürürlükte 

olan stopaj vergisinin karlılığa ulaşılamayan ürünlerden de zarar edilen tutar üzerinden 

alındığını ve üreticinin daha da zararda olmasına yol açtığını, bu gün için sadece küçük 

ve orta düzeydeki üreticilerin tamamen vergiden muaf olduğunu ancak eğer tarım kayıt 

altına alınmak isteniyor ise bu uygulamanın tüm üreticilere yansıtılması gerektiğini, 

ayrıca tarımın kayıt altına alınması için mazot, gübre desteklerinin belge karşılığı 

yapılması gerektiğini, bu gün için fatura almaksızın gübre ve mazot kullanan üreticilerin 

çok fazla sayıda olduğuna değinerek belgeleme yolu ile yapılacak desteklerin hem 

üreticilerin belirlenmesine hem de bu girdilerin satışlarını yapan firmaların 

vergilendirilebileceğine olanak sağlayacağını, kaçak mazot kullanımının da önüne 

geçilecektir. 

Ülkemizde üretim planlamasının yapılmadığını, bu durumun bazı bölgelerde 

bazı ürünler için destek verilerek aşılabileceğini, ülkemizde 1984 yılından beri 

uygulanan sözleşmeli tarım konusunda şu an için cezai bir müeyyide bulunmadığını ve 

sözleşmeli tarımın daha işler bir hale getirilebilmesi için bu konuda gerek üretici 

gerekse sanayicinin hak ve mükellefiyetlerini koruyan bir yasanın mutlaka çıkarılması 

gerektiğini, tanma dayalı sanayiciye ve tarım ürünleri ihracatçısına uygulanacak 

teşviklerin, ülke ve ülke çiftçisine büyük kazanımlar sağlayacağını, doğalgaz gibi 

yurtdışından yapılan bazı alımlar için ödemeler tarım ürünleri olarak yapıldığı takdirde 

üretimi fazla olan tarım ürünlerinin değerlendirilebileceğini, üreticinin özellikle ekim-

dikim zamanlannda giderlerini daha iyi kontrol edebilmesi için devlet tarafından 

yapılan DGD desteklerinin ödeme zamanlarının önceden belirlenmesi gerekir. 

Türk tarımının en önemli sorununun üretimden ziyade pazarlama olduğuna 

dikkati çekerek bunun ancak üretici birliklerinin geliştirilmesi ve bu birlikler ile pazara 

girildiği takdirde çözülebileceğini, ülkemizin turizm tanıtımı için harcanan kaynaklann 

tarım ürünlerimizin tanıtılması için de kullanılması gerektiğini, bu gün tarım 

ürünlerimizin tanıtımın sadece özel sektör tarafından yapıldığını ve bunun da yeterli 
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olmadığını, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için tarıma dayalı sanayiciye destek 

verilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği müzakere ve tarama sürecinde üretici ve tarımsal 

örgütlere hiç yer verilmediğine görüşmelerin tamamen bürokrat kadrolarıyla kapalı 

kapılar ardında devam ettiğini, gerek üretici gerekse sivil örgüt ve kooperatiflerin bu 

görüşmeler hakkında bilgilendirilmediğini vurgulayarak bu konuda ziraat odalarının da 

devreye sokulması gerektiğini ifade etmiştir. 

MUSTAFA ULUSOY 

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Ulusoy, Bursa ilimizden yapılan ihracat gelirlerine rakamsal veriler ile 

değinerek en fazla ihracatın Avrupa Birliği ülkeleri için gerçekleştiğini vurgulamış ve 

en önemli sorunun gıda güvenliği olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Ulusoy özetle 2004 yılında gıda güveliği ile ilgili olarak çıkarılan 5179 

sayılı yasanın tam uygulanabilirliğinin bulunmadığını çünkü bu yasaya göre gıda 

işletmelerinin, gayrisıhhi müessese ruhsatı alma zorunluluğunun olduğunu ancak gıda 

sicil belgesi alabilmeleri için ülkemizde de belediyelerden imar ruhsatı alınması 

gerektiğini İmar Yasasının da tam uygulanamaması nedeni ile bu ruhsatın alınamadığını 

ve şu anda 5179 sayılı Yasaya göre çalışma iznin de alınamadığını, dolayısıyla bu tip 

işletmelerin yüzde 90'ının kaçak durumda olduğunu, bu durumun çözümü için imar 

durumundan ziyade işletmenin fiziki koşullarının yeterliğinin incelenmesinin ruhsat 

alımında kullanılabilecek bir kriter olması gerektiğini belirtmiştir. 

Sayın Ulusoy ayrıca, güvenli gıda üretimiyle ilgili sorunlarımızın 

bulunduğunu, önemli ihracatçı ülkelerin bu konuda çeşitli regülasyonlar uyguladığını ve 

bu regülasyonlara uymayan ve geri gönderilen ürünlerin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

tarafından imha edildiğini, ancak ihracatçıların üretim alanlarının küçük ve çok parçalı 

olmasından dolayı tek bir üretici yerine ancak birden fazla üreticiden ürün alarak ihracat 

yapma şansının bulunduğunu, dolayısıyla bu yolla tanmsal ilaç kalıntıları konusunda 

ihracatçının daha fazla risk aldığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının direktifleri 

doğrultusunda yaptırılabilecek kalıntı analizlerinin ihraç edilecek ürün tutarından daha 

yüksek olduğunu ve bu uygulamanın pratikte geçerliliğinin bulunmadığını, bu uygulama 

ile ancak üzüm ve narenciye gibi geniş arazilerde üretim yapılan ürünlerde bir ihracat 
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şansının olabileceğini, bu gün ihracatımızın %30-35'lik bir kısmının Rusya'ya 

yapıldığını ve bu pazar kapandığı takdirde özellikle narenciye ve domates üreticilerinin 

çok güç durumda kalacaklarını, bu durumun ise sadece üretim alanlarının daha geniş 

şekle dönüştürülmesi diğer bir deyimle arazi toplulaştırma çalışmaları ile 

çözülebileceğini, ancak bu uygulamanın çok uzun zaman alacağım ve daha kısa vadede 

bir gruplandırma yapılabileceğini, bu uygulamanın da devletin tarıma verdiği teşviklerle 

bu teşviklerin belli alanlarda üretim yapan üreticilere verilmesi yolu ile 

yönlendirilebileceğini belirtmiştir. 

YAVUZ TANER 

Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Yavuz Taner, Alara Tarımın kuruluşu ve yönetimi, faaliyet alanları, gerek 

Türkiye gerekse yurtdışındaki kuruluş plantasyonları, büyüklükleri ve ihraç ettiği meyve 

türleri hakkında çok kısa bilgiler verdikten sonra, bu gün için Avrupa'daki 

süpermarketlerin hepsinde barkotlu olarak Türk kirazının bulunduğunu, firmanın 

Arjantin'de başladığı kiraz üretimi ile kasım - aralık - ocak - şubat döneminde de 

Avrupa'daki süpermarketlere kış döneminde de ihracatın yapılabildiğini, ancak firmanın 

kuruluş amacının ilk etapta sadece ihracat olmasına rağmen zamanla bunun üretimle de 

desteklenmesi gereksinimi duyduklarını ve sonuçta gerek arazi kiralama ve gerekse 

arazi satın alarak kendi fidanlık ve üretim alanlarım tesis ettiklerini belirtmiştir. 

Sayın Taner, yaş meyve yetiştiriciliği üretim ve pazarlamasında karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerileri olarak: 

Özetle, Türkiye'nin şartlarına göre en kârlı şekilde yapılabilecek işin modern 

meyvecilik olduğuna, Türkiye'nin en fazla meyve üreten 10 ülke içinde yer aldığına, 

Türkiye'nin rakamsal olarak çok güçlü bir meyve üretimine sahip olduğuna, ancak 

meyvecilik üretiminde ileri İtalya gibi ülkelerde üretimin kooperatifler halinde 200-500 

dönümlük daha büyük arazilerde ve mekanizasyona yönelik olarak yapıldığına 

böylelikle işçilik giderlerinin azaltıldığına, meyve üretiminde sık dikim uygulamalarının 

yoğun olarak kullanıldığına ve bu sistemin ilk yatınm maliyetinin yüksek olmasına 

rağmen getirişi yüksek bir sistem olduğuna, oysa ülkemizde kullanılan fidan ve dikim 

özellikleri nedeniyle daha yüksek boylu ağaçlar ile üretim yapıldığına, derimden sonra 
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ürünün paketleneceği ve işleneceği paketleme evindeki alt yapının üründeki kalitenin 

devamı ve korunmasının sağlanmasında çok önemli bir kriter olduğuna, bu amaçla yurt 

dışında çok büyük kapasiteli ve meyveleri birden fazla özelliğine göre boylayabilen 

boylama makinalarının kullanıldığına değinmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde dış pazar tarafından talep edilen meyve tür ve çeşitlerinin 

yetiştirilmesi gerektiğine, dış pazarlarda rakiplerimizin çok sayıda olduğuna ve bu 

rakiplerin küçümsenmemesi gerektiğine, bu pazarlarda yaş meyve ve sebzelerin artık 

sadece bütün olarak değil salata şeklinde, dilimlenmiş, soyulmuş olarak da 

pazarlanabildiğine dikkat çekerek bu sürüm şeklinin ülkemizde de geliştirilmesi 

gerektiğine ve bu geliştirmenin nasıl yapılacağına karar verilmesinin önemine, AB 

pazarında Türkiye için riskler olabileceğine, özellikle ilk turfanda ürünler için Kuzey 

Afrika ülkelerinin bizim için göz ardı edilmemesi gereken rekabetçi ülkeler olduğu 

belirtilmiştir. 

Ülkemizin Özellikle nar, kavun karpuz, kiraz, erik, üzümsü meyveler grubunda 

kaliteli üretildiği takdirde çok önemli pazar şansının bulunduğuna, bu gün dünyada 

patentli ürünlerin üretilmeye başlandığına, uluslar arası fuarlarda özellikle Türk 

reyonlarının diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında daha zengin olmadığına, Türkiye'de 

ihracata yönelik veya dış pazann talep ettiği hüviyetteki üretim tarzının ve tür ve 

çeşitlere yönelik zenginleştirmelerin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde tanmsal üretime yönelik istatistiksel verilerin 

güvenilirliğinin az olduğuna bu verilere göre doğru analiz ve tahminlerin 

yapılamayacağına, mevcut ürün yelpazemiz ve üretim metotlanmız ile ülkemizin kısa 

bir süreçte meyve ithalat merkezi olabileceğine ancak bu durumu modern meyveciliğin 

uygulamaya konmasıyla reform yapılarak aşılabileceğine ve böylelikle Türkiye'nin, 

Avrupa ve Ortadoğu'nun meyve bahçesi olabileceğine, diğer ülkelerden en avantajlı 

yönlerimiz su varlığımız, iklim faktörlerimiz ve çalışabilir nüfus fazlamızın olduğuna, 

diğer ülkelerde işçi ithalinin gerçekleştirildiğine, bizim bu avantajlarımızı 

değerlendirerek çok iyi kullanmamız gerektiğine değinilmiştir. 

Ülkemizde modern meyve yetiştiriciliğinin ve bununla birlikte damla sulama 

yöntemlerinin uygulanmasının gerekliliğine, tarımda faaliyet gösteren işçilerin 

eğitilmesi gerektiğine, aynı üretim bölgesinde farklı çeşitler kullanılarak ya da farklı 
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yükseltilerde yapılacak yetiştiricilik ile üretim sezonunun uzatılabileceğine ve bunun 

pazarın geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında çok önemli faktör olduğuna, yurtdışı 

pazar boşluklarının belirlenerek, maliyet hesaplan yapılarak üretim için hareket 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, üretimimizi yurtdışı taleplerinin maksimum düzeylerde olduğu 

tarihlerde yönlendirmemizin şart olduğuna ve böylelikle üretim ve ihracat sürecinin 

uzatılabileceğine, özellikle Avrupa'ya yapılacak ihracatlarda süpermarketlere 

yönelinmesi gerektiğine, kurulacak tesislerde izlenebilirliği sağlamak adına HACCP, 

ISO, BRC gibi sertifikalann da bulunmasının zorunluluğuna, özellikle derim sonrası 

işleme sırasında meyve kalite analizlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine, ihracatta en 

önemli noktanın pazarda farklılık yaratmak olduğuna bu farklılıkların da zaman, kalite 

ya da fiyat olarak farh boyutlarının olabileceğine, Türkiye'de faaliyet gösteren ihracatçı 

fırmalann daha kalitesi üretimi sağlamak adına üreticilere de eğitim çalışmalarının 

vermesi gerektiğine değinerek tarımsal üretimde patentli bitkisel materyallerin 

kullanımının ve özellikle tarım ilacı kullanımında ALARA olarak oluşturdukları reçete 

sisteminin avantajlarını, uyguladıklan sözleşmeli üretimi EUREPGAP ile bağlantılı 

olarak yürüttüklerini belirtmiştir. 

ENVER KARTAL 

TAT Karacabey İşletme Yöneticisi 

Enver Kartal, dünya domates salçası üretiminde ülkemizin Amerika Birleşik 

Devletleri, Çin, İtalya, İspanya'dan sonra 5. sırada olduğuna, ülkemizde üretilen 

yaklaşık 1,5 milyon ton domatesten 250 bin ton civannda domates salçası üretildiğine, 

iç tüketimin 70-80 bin ton arasında olduğuna, bu üretimin 180-190 bin tonluk kısmının 

ihraç edilmesi gerektiğine, ancak, son yıllarda ihracat miktarlarımızın oldukça düşük 

seviyelerde kaldığına ve bunun en önemli nedenlerinin ülkemizde hammaddenin rakip 

ülkelere göre %50 daha pahalı oluşu, döviz kur dalgalanmalarındaki istikrarsızlık ve 

işçiliğin pahalı oluşu olarak sıralanabileceğine, Çin'in Türkiye salça ihracatı için büyük 

bir engel oluşturulduğunu ülkemizde 70-75 dolar civarında olan hammaddenin Çin'de 

30-35 dolar civannda olduğuna, Türkiye'de 250 dolar olan bir işçinin maliyetinin 

Çin'de 50 dolar civarında olduğuna, bu durumda salça üretimi için gerekli olan 

hammadde üretiminin, maliyetinin çok ucuza getirilerek yapılabileceğine ve bunun da 
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ancak işletme ve üreticiler arasında köklü, uygulanabilir, sözleşmeli tanmın 

yapılmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çekmiştir. 

Sayın Kartal özetle, bir tarımsal üretim modeli olan sözleşmeli tarımın 

Türkiye'deki tarihçesine ve Tat Konserve Sanayi A.Ş.'nin toplam kapasite ve yıllık 

üretimine değinerek, sözleşmeli tarımın üretici yönünden faydalannı ürünün satış 

garantisinin bulunması, işletmenin yapacağı aynî ve nakdî yardımlarla üreticinin ürünü 

daha iyi yetiştirme olanağına kavuşması, üreticinin ürünün fiyatını daha önceden 

bilmesi, üreticinin işletmenin verdiği eğitim hizmetlerinden yararlanması, işletmenin 

sağlayacağı yeni teknolojilerden yetiştirme tekniklerinden üreticinin hemen 

yararlanabilmesi ve bu yolla verimdeki artış, tarımsal ilaç izlenebilirliğinin sağlanması, 

üretim sırasında kullanılacak bitki koruma materyallerinin firmadan sağlanması; firma 

yönünden faydalarını ise arzu edilen ve standart, kapasitesine uygun bir hammaddenin 

uygun bir fiyat ile temini ve böylelikle firmanın tesellüm programını kolaylıkla 

yapabilmesi, firmaya uygun ekim-dikim programını uygulayabilmesi olarak belirtmiştir. 

Sayın Kartal ayrıca tarımsal üretimdeki en önemli girdilerin gübre, akaryakıt ve 

işçilik olduğunu ancak sözleşmeli üretim yapan firmalann bu girdilere müdahale etme 

şansının bulunmadığını, son beş yıl içinde girdi fiyatlarının en az iki kat artış 

göstermesine rağmen tarım ürünlerinde fiyat düşüşlerinin yaşandığını, bu durumun da 

sözleşmeli tanmı gereği gibi uygulayan firmalann zarar görmesine yol açtığmı, diğer 

rakip ülkelerle tarımsal alanda rekabet edebilmek için girdi maliyetlerinin düşürülmesi 

gerektiğini, entegre tanm faaliyetlerinin teşvik edilmesini bunun da birkaç üreticinin bir 

araya gelerek şirketleşmelerinin teşvik edilerek başanlabileceğini, uygulanan 

desteklemelerin işletme büyüklüğüne ya da üretim miktarına göre yapıldığı takdirde 

üretim alanlarının büyüklüğünün artırılabileceğini bu yolla arazilerimizdeki çok 

parçalılığın azaltılabileceğini dolayısıyla verimin artırılıp, maliyetin düşürülebileceğini 

ifade etmiştir. 

Üretici birlikleri ile ilgili olarak sayın Kartal, ülkemizde üretici birliklerinin 

yeniden yapılandırılması gerektiğini, bu amaçla il ya da ilçe bazında üst kurulların 

kurulabileceğini ve bu üst kurullarda ziraat odaları, il-ilçe tarım teşkilatları, tarım kredi 

kooperatifleri, üreticiler ve bölgede sözleşmeli tarım yapan işletmelerden temsilcilerin 

bulunması gerektiğini, yetiştirilen türler bazında alt çalışma birimleri oluşturularak 

tarımsal yayın ve haberleşme gibi tüm faaliyetlerin bu birimler tarafından yürütülmesi 
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gerektiğini, firmalar arasındaki haksız rekabetin azaltılması ve özellikle kara düzen 

\ çalışan ve fason üretim yapan firmaların engellenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

EYÜP DOĞAN 

Eğridir Eyüpler Köyü Muhtarı 

Sayın Eyüp Doğan, Eyüpler Köyünde meyve ve özellikle de elma 
yetiştiriciliğinin ana gelir kaynağı olduğunu, ortalama arazi büyüklüğünün 10 da 
olduğunu, gerek yetiştirilen çeşitler gerekse yetiştirme tekniği olarak dünyada şu anda 
yapılan elma yetiştiriciliğine yönelinmesi gerektiğini, ancak üretilen elmanın satımında 
güçlükler yaşandığını ve bu konuda çalışan büyük firmalara yerli ürün almaları halinde 
verilecek teşvikler ya da uygulanacak KDV oranının düşürülmesi ile satımların 
artırılabileceğini belirtmiştir. 

Sayın Doğan ayrıca, kooperatifleşmenin hızlandırılması ve canlandırılması 
gerektiğini bu yolla ürünlerin kayıt altına alınabileceğini, ürünün kooperatifler yolu ile 
satışının teşvik edilmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, bunun da 
ancak girdi maliyetinin düşürülmesi ile sağlanabileceğini, mazot fiyatlarına müdahale 
etme şansımızın olmadığını ancak bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının azaltılması ile 
maliyetlerin bir ölçü de olsa azaltılabileceğini, özellikle damla sulama siteminin 
maliyetlere ve sulamada kullanılan işgücünün azaltılmasında, su tasarrufunda %60 
oranında katkı sağladığını, bu sulama sisteminin toprak yapısının korunmasında da 
yarar sağladığını, diğer üreticilerin de bu üretim teknikleri konusunda eğitilmesi 
gerektiğini, özellikle meyveler oluşan ilaç kalıntıları için yasaklanmış olan ilaçlar için 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bunların ilaç bayileri tarafından da satılmasının 
engellenmesi gerektiğin değinmiştir. 

Yine Sayın Doğan, Eyüpler Köyünde yapılan üretim için EUREPGAP 
sertifikasyonuna başvurduklarını ancak bu konuda tüm üreticilerin kontrol altına 
alınması ve eğitilmesi gerektiğini bunun da ancak il tarım müdürlüklerine bağlı çiftçi 
eğitim şube müdürlüklerince gerçekleştirilebileceğini, şu an için yetersiz olan hasat 
sonrası işleme tesislerinin artırılması gerektiğini bu amaçla da destekleme kredilerinin 
verilmesini, ekolojik koşulların farklılığından dolayı üreticilerin her yerde her şeyi 
yetiştirebileceğini düşündüğünü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ise destekleme 
yardımı yolu ile elma yetiştirilemeyecek alanlar için dahi elma fidanı dağıttığını 
dolayısıyla bir üretim şansımn bulunmadığını, her bir ekolojide en iyi şekilde 
yetiştirilebilecek tür ve çeşitlerin belirlenmesini ve üreticilerin bu tür ve çeşitlerin 
yetiştirilmesi konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

Türkiye sahip olduğu ekolojik koşullar ve pek çok meyve ve sebze türünün gen 

merkezi konumunda olması nedeniyle yaş meyve ve sebze üretim potansiyeli açısından 

dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Toplam 27 milyon hektarlık tarım alanının 

%10'unda meyvecilik ve bağcılık, %3'ünde ise sebzecilik faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Tarımın en önemli alt sektörlerinden biri olan yaş meyve, sebze ve narenciye 

üretim sektörümüz ülkemiz nüfusunun gıda ihtiyacını karşılaması, gıda işleme sanayiine 

hammadde sağlaması, istihdam yaratması, ulusal gelir ve ihracata katkı sağlaması 

açısından yaklaşık olarak 42 milyon tonluk bir üretim değeri ile ülkemiz tarımında çok 

önemli bir yer ve değere sahiptir. 

Ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte 42 milyon ton yaş meyve sebze 

üretiminin yaklaşık 16 milyon tonu meyve, 26 milyon tonu sebze olarak 

gerçekleşmektedir. Ancak, toplam üretimin sadece 1.8 milyon tonu ihraç edilmektedir. 

İhraç edilen yaş meyve ve sebze sektöründe en fazla ihracat geliri turunçgil ihracatı ile 

sağlanmaktadır. 

Toplam yaş meyve sebze üretiminin %4'lük bir bölümünün ihraç edilebilmesi, 

sektörde var olan sorunların düzeyinin bir göstergesidir. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi sektörde istenilen miktar ve kalitede üretimin 

gerçekleştirilememesidir. 

Ülkemizin yaş meyve, sebze ve turunçgillerin üretiminden pazarlamasına kadar 

geçen bütün aşamalarda, İspanya ve İtalya gibi ihracatta söz sahibi olan ülkelerle ile 

karşılaştırıldığında, önemli eksikliklerinin olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde süs bitkileri sektörü içinde kesme çiçek üretimi 20. yüzyılın ilk 

yarısında başlayan yeni bir sektördür. Şu an için daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgelerimizde yoğunlaşan başarılı bir kesme çiçek üretimi için ülkemiz çok önemli 

coğrafi potansiyele sahiptir. Uluslararası platformda Hollanda gibi bazı ülkeler için en 

önemli ihracat girdilerinin sağlandığı bu sektörün teşvik edilerek geliştirilmesi, ülkesel 

girdilerimizin artırılmasına da önemli katkı sağlayacaktır. Ancak yaş meyve, sebze ve 

turunçgil sektöründe olduğu gibi kesme çiçek üretim ve ihracatımızda da olumsuzluklar 

mevcuttur. 
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Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir Meclis Araştırması 

Komisyonu kurulmuştur. Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek İle Narenciye 

Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/81,234,286) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu, görevine 15/3/2006 tarihinde başlamıştır. Komisyon, gerek TBMM'de 

yapılan bilgilendirme toplantıları gerekse önemli üretici illerimizde yerinde yapılan 

incelemeler sonucunda raporunu hazırlamıştır. 

Raporda, Komisyon çalışmaları doğrultusunda yaş meyve, sebze, turunçgil ve 

kesme çiçek üretim ve ihracatının ülkemiz ve dünyadaki durumuna değinilerek, bu 

konuda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlar ve bunların görevleri, sektör ile ilgili 

yasal düzenlemeler, sektörün sorunları ve çözüm önerileri belirtilmiştir. 

2. MEYVECİLİK 

2.1. Dünya Durum 

2.1.1. Üretim 

Dünyada yaklaşık 140 adet bağ-bahçe ürünü yetiştirilmekte olup meyveler bu 

grup içerisinde en önemli üretim dalını oluşturmaktadır. 2005 yılı verilerine göre dünya 

da yaklaşık 52 milyon hektar alan üzerinde toplam 510 milyon ton meyve üretimi 

gerçekleşmiştir. 2000 yılında yaklaşık 471 milyon ton olan dünya meyve üretimi 2005 

yılında %8 artarak 510 milyon tona ulaşmıştır (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1. Dünya Meyve Üretiminde Önemli Ülkeler (1000 Ton) 

Çin 
Hindistan 
Brezilya 
ABD 
italya 
ispanya 
Meksika 
Endonezya 
Iran 
Filipinler 
Türkiye* 
Uganda 
Fransa 
Diğer 
Dünya 

2000 
64.491 
42.137 
36.300 
32.805 
17.989 
16.084 
13.314 
8.413 

12.287 
10.657 
12.379 
10.091 
11.266 

194.278 
470.880 

2001 
68.941 
42.691 
33.306 
30.071 
17.945 
15.143 
14.296 
9.959 

12.677 
11.122 
13.078 
10.395 
10.954 

183.207 
471.489 

2002 
72.003 
46.231 
35.734 
30.292 
15.742 
16.064 
13.941 
11.664 
12.869 
11.580 
14.065 
10.556 
10.654 

183.729 
481.683 

2003 
78.135 
46.961 
34.639 
29.245 
14.898 
17.946 
14.746 
13.235 
13.079 
11.881 
14.010 
10.273 
9.585 

188.040 
494.157 

2004 
83.238 
47.031 
36.015 
30.197 
17.922 
16.687 
14.759 
14.747 
13.143 
12.372 
14.070 
10.568 
11.034 

192.684 
511.208 

2005 
87.056 
47.031 
35.423 
25.873 
19.203 
14.805 
14.759 
13.777 
13.143 
12.453 
15.873 
10.568 
10.339 

193.200 
509.110 

Kaynak: FAO(Food and Agriculture Organisation, Gıda ve Tarım Örgütü) *TUİK 
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Dünya meyve üretiminde 87 milyon ton üretimi ile Çin (%17) birinci sırada yer 

almaktadır. Bu sırayı 47 milyon ton üretimi ile Hindistan (%9), 35.5 milyon ton üretimi ile 

Brezilya (%7) ve 25.8 milyon ton üretimi ile ABD (%5) izlemektedir. Türkiye %2'lik 

üretim payı ile 11. sırada yer almaktadır (Çizelge 2.1) . 

2005 yılı verilerine göre dünya meyve üretiminde muz (%14) birinci sırada yer 

almaktadır. Bunu üzüm (%13), elma (%12.5), portakal (%11.8), mandarin (%4.6) ve 

armut (%3.8) izlemektedir (Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2. Ö n e m l i T ü r l e r İt ibari İle D ü n y a Meyve 

Muz 
Üzüm 
Elma 
Portakal 
Mandarin 
Armut 
Şeftali+nektarin 
Zeytin 
Limon + Lym 
Erik 
Altıntop 
Çilek 
Avakado 
Kayısı 
Trz Hurması 
Kiraz 
Vişne 
Kivi 
İncir 
Ahududu 
Ayva 
Keçiboynuzu 
Diğer meyveler 
Dünya Toplamı 

Kaynak: FAO 

2000 
64.576 
64.789 
59.199 

. 64.147 
18.263 
16.854 
13.350 
15.601 
11.135 
9.060 
5.334 
3.299 
2.671 
2.775 
2.305 
1.905 
1.114 
1.022 
1.074 

408 
373 
227 

111.398 
470.880 

2001 
66.149 
60.758 
57.689 
60.535 
20.794 
16.692 
14.018 
15.599 
11.957 
9.123 
5.069 
3.204 
2.821 
2.524 
2.294 
1.830 
1.134 
1.036 

984 
432 
375 
178 

116.293 
471.489 

2002 
69.138 
61.965 
55.577 
62.117 
21.216 
17.385 
14.867 
15.680 
12.231 
9.016 
4.825 
3.216 
2.997 
2.510 
2.489 
1.732 

970 
1.005 
1.093 

471 
381 
192 

120.610 
481.683 

Üre t imi (1000 ton) 
2003 

70.665 
63.412 
58.982 
61.196 
22.146 
17.822 
14.901 
17.842 
12.737 
10.423 
4.597 
3.336 
3.169 
2.788 
2.511 
1.838 
1.192 

991 
1.050 

442 
395 
181 

121.542 
494.157 

2004 
72.593 
67.071 
63.205 
64.295 
23.571 
18.693 
15.301 
17.176 
12.377 
9.627 
4.685 
3.547 
3.138 
2.783 
2.518 
1.834 
1.297 
1.072 
1.062 

485 
386 
185 

124.306 
511.208 

2005 
72.625 
66.413 
63.489 
59.905 
23.314 
19.554 
15.672 
14.513 
12.531 
9.863 
3.646 
3.530 
3.222 
2.822 
2.477 
1.864 
1.237 
1.147 
1.071 

483 
391 
183 

129.157 
509.110 

Avrupa Birliği ülkelerinin meyve üretimleri Çizelge 2.3'te gösterilmiştir. 

Topluluk içerisinde en büyük üretici ülke %30.5'lik pay ile İtalya olup; bunu %23.5'lik 

pay ile ispanya, %16.4'lük pay ile Fransa ve %6.7'lik pay ile Almanya izlemektedir. 

Yeni katılan üye ülkelerin yaş meyve üretimleri düşüktür. Avrupa Birliği'ne üye olması 

durumunda Türkiye, İtalya'dan sonra yaş meyve üretiminde ikinci sırada yer alacaktır. 
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Çizelge 2.3. A v r u p a Birliği Ülkeler i ' 

İtalya 
İspanya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Polonya 
Portekiz 
Macaristan 
Avusturya 
Hollanda 
Belçika 
ÇekCum. 
Slovenya 
İngiltere 
Kıbrıs 
Slovakya 
Danimarka 
Litvanya 
Lüksemburg 
İsveç 
irlanda 
Letonya 
Finlandiya 
Malta 
Toplam 

2000 
17.989.487 
16.083.762 
11.266.569 
6,275.376 
4.180,659 
2.246.885 
1.925.832 
1.721.674 
1.091.955 

711.000 
786.210 
556.201 
295.313 
308.000 
282.658 
252.667 

40.280 
112.500 

33.632 
38.354 
24.930 
48.592 
18.499 
6.971 

3.542.345 

2001 
17.944.519 
15.142.746 
10.953.553 
4.356.317 
4.318.720 
3.412.893 
1.742.301 
1.728.148 
1.026.099 

531.200 
473.550 
417.214 
209.679 
332.164 
250.980 
211.605 

35.670 
169.900 
24.235 
32.700 
25.320 
50.427 
19.560 
6.616 

2.817.851 

nin Y a ş M e y v e Üret im 
2002 

15.742.138 
16.063.555 
10.654.388 
4.343.045 
3.933.849 
3.003.105 
2.022.602 
1.204.258 
1.060.828 

575.000 
570.850 
507.510 
299.968 
291.880 
243.907 
176.774 
39.950 
94.450 
35.174 
31.929 
23.504 
64.027 
18.092 
6.483 

3.007.882 

2003 
14.897.609 
17.945.635 
9.584.813 
4.107.351 
3.156.826 
3.288.336 
1.820.424 
1.314.004 
1.111.399 

569.000 
546.330 
448.267 
302.070 
268.510 
258.520 
215.623 

61.475 
115.163 
23.186 
31.724 
22.700 
46.338 
14.518 
6.549 

2.939.809 

i (ton) 
2004 

17.921.957 
16.686.512 
11.034.320 
4.259.561 
3.635.688 
3.477.176 
1.987.910 
1.807.000 
1.131.613 

695.500 
640.875 
526.393 
410.640 
297.910 
259.020 
192.278 
62.799 
47.391 
23.645 
34.090 
22.700 
17.792 
14.573 
7.957 

3.261.726 

2005 
19.203.132 
14.805.000 
10.339.100 
4.248.254 
3.637.300 
2.846.000 
1.900.031 
1.882.500 

986.222 
695.000 
633.350 
447.050 
390.824 
281.050 
259.020 
192.193 
65.510 
45.965 
36.290 
33.598 
22.700 
19.798 
14.573 
8.199 

3.153.220 
Kaynak: FAO 

2.1.2. Dış Ticaret 

2005 yılı verilerine göre toplam dünya meyve ihracatı 26 milyar $ değerinde 

gerçekleşmiştir. Dünya meyve ihracatında İspanya, ABD, İtalya, Belçika ve Şili ilk 

sıralarda yer almaktadır (Çizelge 2.4). 

Ç i z e l g e 2 .4 . Ö n e m i 

ispanya 
ABD 
İtalya 
Belçika 
Hollanda 
Şili 
Fransa 
Güney Afrika 
Ekvator 
Kosta rika 
Türkiye 
Diğerleri 
TOPLAM 

M e y v e İhracatç ı s ı Ü lke l er ( 2 0 0 5 ) 
Değer(S) 
4.077.924 
2.641.936 
2.098.790 
1.804.261 
1.618.258 
1.511.286 
1.390.610 
1.092.003 
1.069.889 
820.238 
668.739 

7.364.112 
26.051.830 

Pay (%) 
15.7 
10.1 
8.1 
6.9 
6.2 
5.8 
5.3 
4.2 
4.1 
3.1 
2.5 

28.3 
100 

Kaynak: DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 
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Dünya meyve ihracatında miktar ve değer bakımından muz, narenciye, elma ve 

üzüm önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda giderek önem kazanmaya başlayan kiraz 

ihracatı birim fiyat bakımından dikkat çekmektedir (Çizelge 2.5). 

Çizelge 2.5. Önemli Yaş Meyvelerin Dünya İhracatı (2004) 

Muz 
Elma 
Portakal 
Üzüm 
Mandarin 
Limon 
Armut 
Ananas 
Şeftali 
Kivi 
Kiraz 

Miktar 
(Ton) 

15.938.941 
6.425.739 
5.045.605 
3.064.169 
2.906.062 
2.035.713 
1.977.957 
1.853.170 
1.198.006 
857.472 
192.017 

Değer 
(1000 S) 
5.176.104 
3.835.231 
2.817.672 
3.292.765 
2.116.659 
1.102.972 
1.335.814 
1.110.401 
1.145.336 
1.104.266 
598.887 

Kaynak :FAO 

2004 yıh dünya kiraz ihracatında ABD birinci sırada yer almakta bunu ikinci 

sırada Türkiye izlemektedir. AB üyesi olan Avusturya, İspanya ve Polonya'da diğer 

önemli kiraz ihracatı yapan ülkelerdir. 

2004 yılı dünya elma ihracatı 6.4 milyon ton ve 3,8 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya elma ihracatında miktar olarak Çin (%12) birinci sırada yer 

almakta bunu Şili (%11.5) ve Fransa (%9.8) izlemektedir. Çin ihracatta miktar 

bakımından birinci olmasına rağmen ihracattan elde ettiği gelirle sekizinci sırada yer 

almaktadır. 

2004 yılı dünya üzüm ihracat miktarı 3 milyon ton ve ihracat değeri 3,2 milyar $ 

değerindedir. Üzüm ihracatında miktar olarak, Çin (%22.6) birinci sırada, bunun İtalya 

(%15) ve ABD (%12,7) izlemektedir. Türkiye ise dünya üzüm ihracatında miktar olarak 

%5.2 pay alırken, değer olarak %2,5 pay almaktadır. 

2004 yılı dünya şeftali-nektarin ihracatında İtalya (%34) birinci sırada yer 

alırken bunu sırasıyla İspanya (%21,6) ve Şili (%9,5) izlemektedir. Dünya şeftali ihraç 

birim fiyatı ortalama 0,95 $/kg iken Türkiye'nin ihraç birim fiyatı 0,58 $/kg'dır. İhraç 

fiyatının düşük olması nedeni ile miktar olarak dünya şeftali ihracatında %1,65 pay ile 

yedinci sırada yer alan Türkiye değer olarak ancak %1 pay alabilmektedir. 
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2005 yılı verilerine göre toplam dünya meyve ithalatı 35.3 milyar $ 

değerindedir. Meyve ithalatında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Belçika önemli 

ithalatçı ülkelerdir (Çizelge 2.6). 

Çizelge 2.6. Dünyada önemli Meyve İthalatçısı Ülkeler (2005) 

ABD 
Almanya 
ingiltere 
Fransa 
Belçika 
Hollanda 
Japonya 
Kanada 
Rusya 
italya 
Diğerleri 
Dünya 

Değer 
(1000$) 

4.213.065 
4.086.818 
3.094.261 
2.647.091 
2.511.069 
1.826.503 
1.622.669 
1.439.711 
1.405.995 
1.396.200 

11.010.100 
35.253.482 

Pay 
(%) 
12.0 
11.6 
8.8 
7.5 
7.1 
5.2 
4.6 
4.1 
4.0 
4.0 
31.2 
100 

Kaynak: DTM 

Dünya meyve ithalatında önemli bir yere sahip olan AB ülkeleri aynı zamanda 

ihracatçı ülkelerdir. İthal ettikleri ürünleri reeksport yoluyla tekrar ihraç etmektedirler. 

Dünya meyve ithalatında en önemli ülke Türkiye'nin de büyük oranda ihracat yaptığı 

Rusya'dır. 

Dünya meyve ithalatında miktar ve değer bakımından muz, narenciye, elma ve 

üzüm önemli bir yer tutmaktadır. İhracatta olduğu gibi son yıllarda kiraz ve kivi ithalatı 

birim fiyat bakımından dikkati çekmektedir (Çizelge 2.7). 

Çizelge 2.7. Önemi 

Muz 
Elma 
Portakal 
Üzüm 
Mandarin 
Armut 
Limon 
Ananas 
Şeftali 
Kivi 
Kiraz 

Yaş Meyvelerin Dünya'. 
Miktar (Ton) 

14.872.908 
6.257.043 
5.101.414 
2.926.163 
2.761.998 
1.959.618 
1.896.317 
1.705.946 
1.223.448 
915.960 
204.620 

thalatı (2004) 
Değer(1000S) 

7.765.030 
4.310.776 
3.189.251 
4.078.036 
2.130.483 
1.505.749 
1.244.584 
1.364.005 
1.261.928 
1.279.863 
675.551 

Kaynak: FAO 
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2004 yılı dünya elma ithalatı 6.3 milyon ton ve 4.311 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya elma ithalatında Almanya (%11.8) birinci sırada yer almakta 

bunu Rusya ve İngiltere izlemektedir. 

2004 yılı dünya üzüm ithalatı 2.9 milyon ton ve 4.078 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Üzüm ithalatında ABD (%16) birinci sırada yer almakta bunu Almanya 

ve Rusya izlemektedir. 

2004 yılı Şeftali-nektarin ithalatı 1,2 milyon ton ve 1,26 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya şeftali-nektarin ithalatında miktar olarak Almanya (%21) birinci 

sırada yer alırken bunu İngiltere (%7,6) ve Fransa (%7) takip etmektedir. 

2004 yılı dünya kiraz ithalatı 204 bin ton ve 675 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında Rusya ithalat miktarı ile birinci sırada yer almakta iken değer olarak 

sekizinci sırada yer almaktadır. İthalatta Rusya'yı, Avusturya ve Almanya izlemektedir. 

2. 2. Türkiye'de Durum 

Türkiye coğrafık konumu ve ekolojik durumu ile dünya üzerinde çok az ülkede 

var olan büyük bir bahçe bitkileri yetiştirme potansiyeline sahiptir. Bir çok meyvenin 

anavatanı ve gen kaynağı durumundadır. 

2.2.1. Üretim 

Türkiye'de tarım alanlarının %10'unda meyvecilik ve bağcılık faaliyetleri 

yapılmaktadır. 2005 yılı itibari ile yaklaşık 16 milyon ton olan meyve üretimi ile 

Türkiye dünyanın önemli üretici ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Çizelge 2. 8. Türkiye'nin Ürün Gruplarına Göre Meyve Üretim Miktarı (1000 ton) 

Yumuşak Çek.MeyveIer 
Sert Çek. Meyveler 
Zeytin 
Narenciye 
Sert Kabuklular 
Uzümsu Meyveler 
Çay 
TOPLAM 

2000 
2.901 
1.557 

1 .800 
2.222 

758 
4.184 

758 
12.379 

2001 
2.928 
1.564 

600 
2.478 

860 
3.824 

825 
13.078. 

2002 
2.666. 
1.333 
1.800 
2.493 

843 
4.138 

792 
14.065 

2003 
3.097 
1.606 
850. 

2.488 
789. 

4.312 
869 

14.010 

2004 
2.513 
1.332 
1.600 
2.708 

592 
4.221 
1.105 

14.070 

2005* 
3.046 
2.061 
1.200 
2.933 

781 
4.661 
1.192 

15.873 
Kaynak: TÜÎK *TKB (Türkiye 

Kalkınma Bankası) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 94 — 

Türkiye'de 2005 yılında yaş meyve üretiminin ürün guruplarına göre oransal 

dağılımı Grafik 2.1'de gösterilmiştir. Üzümsü meyveler %30'luk pay ile en büyük 

gurubu oluştururken, %19'luk pay ile yumuşak çekirdekli meyveler ikinci ve %18'lik 

pay ile narenciye üçüncü sırada yer almaktadır (Grafik 2.1). 

Grafik 2.1. Türkiye' de Meyve Üretiminin Ürün Guruplarına Göre Dağılımı (2005) 

Sert kabuklu M 

Üzümsü meyveler 
30% 

Kaynak:TKB 

Üzümsü meyveler gurubunda %83'lük pay ile ilk sırayı üzüm alırken bunu sırası 

ile incir (%6), çilek (%4) ve muz (%3) takip etmektedir. 

Yumuşak çekirdekli meyveler gurubunda %84'lük pay ile elma ilk sırada yer 

alırken daha sonra sıra ile armut (%12) ve ayva (%3) gelmektedir. 

Çizelge 2.9. Türkiye'nin Önemli Türler İtibari İle Meyve Üretimi (1000 ton) 

Üzüm 
T. Narenciye 
Elma 
Portakal 
Kayısı 
Mandarin 
Limon 
Şeftali 
Fındık 
Armut 
İncir 
Kiraz 
Erik 
Çilek 
Altıntop 
Muz 
Ceviz 
Nar 
Antep Fıstığı 
Kestane 
Badem 
Toplam Meyve 

2000 
3.600 
2.220 
2.400 
1.070 
579 
560 
460 
430 
470 
380 
240 
230 
195 
130 
130 
64 
116 
59 
75 
50 
47 

12.379 

2001 
3.250 
2.478 
2.450 
1.250 
517 
580 
510 
460 
625 
360 
235 
250 
200 
117 
135 
75 
116 
60 
30 
47 
42. 

13.078. 

2002 
3.500 
2.493 
2.200 
1.250 
352 
590 
525 
455 
600. 
340 
250 
210 
200 
145 
125 
95 

120. 
60 
35 
47 
41 

14.065 

2003 
3.600 
2.487 
2.600 
1.250 
499 
550 
550 
470 
480 
370 
280 
265 
210 
150 
135 
110 
130 
80 
90 
48 
41 

14.010 

2004 
3.500 
2.707 
2.100 
1.300 
350 
550 
670 
372 
350 
320 
275 
245 
210 
155 
135 
130 
126 
73 
30 
49 
37 

14.070 

2005* 
3.850 
2.933 
2.930 
1.445 
860 
715 
700 
510 
500 
360 
285 
280 
220 
200 
150 
150 
133 
80 
60 
49 
39 

15.873 
Kaynak:TÜtK* TKB 
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Narenciye meyve grubu içerisinde üretim miktarı bakımından %49'luk pay ile 

portakal en fazla üretimi gerçekleştirilen üründür. Bu türü %24.4'lük pay ile mandarin, 

%21 'lik pay ile limon ve %5'lik pay ile de altıntop izlemektedir. 

Sert çekirdekli meyveler içersinde %42'lik payı ile en fazla üretilen ürün olan 

kayısı ekonomik değer olarak da önemli bir üründür. 

Kuru kayısı özellikle geleneksel ihraç ürünümüz olduğu için yüksek katma değer 

sağlamaktadır. Bu gurup içersinde kayısıdan sonra %25'lik pay ile şeftali, %14 ile kiraz 

%11 ile erik ve %7'lik pay ile vişne gelmektedir. 

Sert kabuklu meyveler grubu içerisinde %69'luk pay ile en fazla üretilen ürün 

fındık olup; bunu %18.3'lük pay ile ceviz ve %6.7'lik pay ile kestane izlemektedir. 

Çizelge 2.10. Dünyada 

İncir 
Kayısı 
Kiraz 
Üzüm 
Limon 
Elma 
Armut 
Şeftali 
Mandarin 
Altıntop 
Portakal 
Diğer 
Toplamı 

ve Türkiy 
1995 

Türkiye | Dünya 
Üretimi 

(1000 ton) 
300 
281 
186 

3.550 
418 

2.100 
410 
340 
453 
65 

842 
1.770 

11.348 

1.177 
2.077 
1.579 

56.004 
8.480 

50.486 
12.652 
10.881 
15.780 
5.142 

59.048 
186.089 
409.395 

e'de Önemli 

TDrkiye'nin 
Payı 
(%> 
25,5 
13,5 
11,8 
6,3 
4,9 
4,1 
3,2 
3,1 
2,9 
1,2 

: , W 
"0,9 m 

2,7 

Meyve Türlerinin Üretim Miktarları ve Değişim 
2005 

Türkiye 1 Dünya 
Üretimi 

(1000 ton) 
285 
860 
280 

3.850 
620 

2.570 
360 
510 
715 
150 

1.445 
4.282 
15.873 

1.070 
2.822 
1.864 

66.413 
12.530 
63.489 
19.554 
15.672 
23.314 
3.646 

59.905 
238.831 
509.110 

Türkiye'nin 
Payı 
(%) 
26,6 
30,5 
15,0 
5,8 
4,9 
4,0 
1,8 
3,3 
3,1 
4,1 
2,4 
1,8 
3,1 

1995/2005 
Türkiye | Dünya 

Üretimindeki 
Değişim % 

-5 
206 
51 
8 

48 
22 
-12 
50 
58 
131 
72 

İ42 
39.8 

-9,1 
35,9 
18,0 
18,6 
47,8 
25,8 
54,6 
44,0 
47,7 
-29,1 

1,5 
28,3 
24,4 

Kaynak: TUÎK-TEAE (Tarımsal Ekonomi Araştırma 
Enstitüsü) 

Türkiye meyve üretimi son 10 yılda sürekli artış göstermiş, 1995 yılında 11 

milyon ton olan meyve üretimi %45 oranında artarak 2005 yılında 16 milyon tona 

yükselmiştir. Meyve üretiminde 2005 yılında toplam miktar olarak bakıldığında üretim 

2004 yılına göre %13 oranında artış göstermiştir (Çizelge 2.10). 

Önemli türler itibariyle, Türkiye'nin yaş meyve üretiminde 1995/2005 yılları 

arasındaki değişim incelendiğinde, mevsimsel faktörlerin etkisi ile dalgalanmalar 

olmakla birlikte yıllar itibariyle üretim miktarında armut ve incir dışındaki diğer 

meyvelerde sürekli artış gözlenmektedir. Dünyada ise incir ve altıntop üretimi düşüş 

eğilimindedir. 
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Dünyada incir üretimindeki düşüş %9 iken, Türkiye'nin incir üretimindeki düşüş 
%5'tir. Dünyada üretimi düşen diğer bir meyve ise altıntoptur. Altıntop üretiminin 
dünyadaki azalış oranı %29'dur. Türkiye'de ise altıntop üretimi %131 oranında artış 
göstermiştir (Çizelge 2.10). 

Kayısı üretiminde %206 oranında artış gözükmekle birlikte bu artış kayısının 
2005 yılında rekor bir üretim gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Normalde 
üretim yıllara göre değişiklikler göstermekle birlikte kayısı üretimi 350-600 bin ton 
arasında gerçekleşirken 2005 yılında tarihi bir rekor sayılacak 860 bin tona ulaşmıştır. 

Dikkati çeken bir diğer meyve de kirazdır. Dünya kiraz üretimindeki artış oranı 
%18 iken Türkiye'nin kiraz üretimindeki artış ise %51'dir. Türkiye kiraz üretimi sürekli 
olarak artış göstermektedir (Çizelge 2.10). 

Türkiye üretiminde bariz olarak artış gösteren diğer meyveler nar, muz, çilek ve 
narenciyedir. Son yıllarda nar tüketiminin sağlığa faydalan ile ilgili yapılan tanıtım 
çalışmaları nar talebini artırmıştır. Narın taze tüketiminin yanında nar suyu olarak 
tüketimi ve buna bağlı olarak da nar üretimi artmıştır. 

Ülkemiz yaklaşık 4 milyon ton civarında gerçekleşen yaş üzüm üretimi ile dünya 
üzüm üretiminin %6'sını karşılamaktadır. Üretilen üzümün %41.7'si kurutmalık ve 
%35.4'ü sofralık, %17,4'ü pekmez, köfter, pestil gibi ürünlerin yapımında ve %5.5'lik 
kısmı da şarap üretiminde kullanılmaktadır. 2003 yılı verilerine göre; 565 bin hektar bağ 
alanı ile Türkiye dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2005 yılı üzüm üretimimiz 
3.850 bin ton olup, toplam meyve üretiminin %24'üne karşılık gelmektedir. Türkiye'de 
yer alan 9 tarım bölgesinin tamamında bağcılık yapılmaktadır. Birinci sırada yer alan 
Ege Bölgesi, Türkiye üzüm üretiminin %45.6'sını gerçekleştirmekte ve bağ alanlarının 
%28.5'ini kaplamaktadır. Ege Bölgesini, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri takip 
etmektedir. Sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği hızlı bir gelişme eğilimindedir 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ülkemiz meyve üretiminin en 
fazla yapıldığı bölgelerdir. 2004 yılı TÜİK verilerine göre, meyve üretiminde Mersin 
(%10) birinci sıradadır. Bu İH sırayı ile ikinci sırada Manisa (%8), üçüncü sırada 
Antalya ile Adana (%6.4) ve dördüncü sırada Aydın (%6) izlemektedir (Çizelge 2.11). 
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Çizelge 2.11. Türkiye' de İllere Göre Meyve Üretimi (2004) 

Mersin 
Manisa 
Antalya 
Adana 
Aydın 
Rize 
İzmir 
İsparta 
Hatay 
Denizli 
Bursa 
Muğla 
Karaman 
Çanakkale 
Sakarya 

Toplam Ağaç 
Sayısı 

16.387.446 
14.528.624 
13.336.734 
9.602.452 

35.157.350 
1.848.520 

21.804.003 
5.659.304 

14.347.267 
4.190.719 

17.699.793 
18.251.827 
6.916.847 
7.767.603 

36.560.808 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

14.212.676 
11.604.577 
11.028.411 
8.306.145 

32.581.826 
1.644.119 

19.768.963 
4.506.863 

11.538.605 
2.951.492 

16.043.834 
16.848.944 
6.185.210 
6.903.825 

36.366.123 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
2.174.770 
2.924.047 
2.308.323 
1.296.307 
2.575.524 

204.401 
2.035.040 
1.152.441 
2.808.662 
1.239.227 
1.655.959 
1.402.883 

731.637 
863.778 
194.685 

Üretim 
(ton) 

1.388.476 
1.126.024 

897.473 
890.954 
857.183 
822.390 
691.669 
658.060 
631.857 
562.987 
384.583 
350.742 
323.334 
263.523 
259.937 

Üretimdeki 
payı 
(%) 
9,9 
8,0 
6,4 
6,4 
6,1 
5,9 
4,9 
4,7 
4,5 
4,0 
2,7 
2,5 
2,3 
1,9 
1,9 

Kaynak: TÜtK 

2.2.2. Dış Ticaret 

Türkiye'nin meyve ihracatı miktar ve değer olarak sürekli artış göstermiştir. 
2005 yılı tanm sektörü ihracatının %32'sini meyve ve kabuklu yemişler 
oluşturmaktadır. 

Toplam meyve ihracatı 2005 yılında miktar olarak 2004 yılına göre %22, değer 
olarak %27 oranında artış göstermiştir. 2005 yılı verilerine göre 1.240.464 ton meyve 
ihracatından 740 milyon dolar gelir elde edilmiştir. İhraç edilen meyve grubu içinde 
yaklaşık 890 bin ton ihracat miktan ve 405 milyon dolar ihracat değeri ile narenciye ilk 
sırayı almaktadır. Toplam meyve ihracatından yaklaşık %72 gibi önemli bir pay 
almaktadır (Çizelge 2.12). 

Toplam meyve ihracatında değeri bakımından trunçgiller sırası ile kiraz-vişne, 
üzüm, şeftali, incir, elma ve kayısı izlemektedir (Çizelge 2.12). 
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Çizelge 2.12. Türkiye'nin Meyve İhracat Miktarı ve Değeri 

Narenciye 
Kiraz, vişne 
Üzüm 
Şeftali 
İncir 
Elma 
Kayısı 
Nar 
Kestane 
Çilek 
Armut 
Diğer 
TOPLAM 

2004 

Miktar 
(Ton) 
695.281 

40.493 
159.923 
20.235 
10.436 
20.692 

8.197 
11.495 
7.343 

307 
5.256 

32966 
1.012.624 

Değer 
(1000 $) 

297.878 
122.182 
82.422 
11.938 
13.401 
10.507 
9.560 
7.335 

10.274 
293 

3.915 
15040 

584.745 

2005 

Miktar 
(Ton) 

890.290 
35.877 

156.353 
39.642 
9.625 

29.752 
9.956 

11.447 
4.637 
6.336 
9.943 

46549 
1.240.464 

Değer 
(1000 $) 

405.285 
93.289 
91.393 
20.828 
12.567 
12.402 
10.167 
9.436 
9.105 
6.081 
6.007 

63651 
740.211 

Değişim 2004-2005 
(%) 

Miktar 
(Ton) 

28 
-11 
-2 
96 
-8 
44 
22 
0 

-37 
1.961 

89 
41 
22 

Değer 
(1000 $) 

36 
-24 
12 
74 
-6 
18 
6 

29 
-11 

1.973 
53 

323 
27 

Kaynak: AKİB (Akdeniz İhracatçı Birlikleri) 
•Ülkeler 2005 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır. 

Yıllara göre değişmekle birlikte dünyada önemli meyve üreticisi ülkeler arasında 
11. sırada yer alan Türkiye, meyve üretiminin %7,5'i ihraç edebilmektedir. Üretilen 
turunçgillerin %30'u, kiraz-vişnenin %8.5'i, üzümün %4'ü ve şeftalinin ise %7.7'si 
ihraç edilebilmektedir. 

Çizelge 2.13. Türkiye'nin Ülkelere Göre Meyve İhracatı 

Almanya 
Rusya Fed. 
İngiltere 
Suudi Arabistan 
Hollanda 
Avusturya 
Belçika 
Romanya 
italya 
Ukrayna 
TOPLAM 

2004 

Miktar 
(Ton) 

60.802 
103.276 

9.799 
37.026 
19.448 

12.173 
3.846 

10.895 
5.512 
1.667 

1.012.624 

Değer 
(1000$) 

87.044 
49.446 
23.876 
21018 
27.754 
10.722 
9.086 
3.748 

17.719 
747.470 
584.745 

2005 

Miktar 
(Ton) 

60.745 
98.285. 

9.699 
43.435 
15.138 
16.193 
4.255 

24.738 
3.666 

11.619 
1.240.464 

Değer 
(1000$) 

73.117 
58.142 
26.680 
21.933 
17.084 
13.009 
12.451 
11.202 
9.741 
6.022 

740.211 

Değişim 2004-2005 
(%) 

Miktar 
(Ton) 

0 
-5 
-1 
17 

-22 
33 
11 

127 
-33 
597 
22 

Değer 
(1000$) 

-16 
18 
12 
4 

-38 
21 
37 
199 
-45 
706 
27 

Kaynak: AKİB *Ülkeler 2005 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır. 
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Türkiye'nin değer bakımından en fazla meyve ihracatını yaptığı ülke Almanya 
ve Rusya Federasyonu'dur. Topluluk içinde Almanya'yı İngiltere ve Hollanda 
izlemektedir. 

Toplam ihracat değerimizin %20'si AB ülkeleriyle gerçekleştirilmektedir. 
Romanya'ya yapılan ihracat miktarımız %127 ve Ukrayna'ya yapılan ihracat 
miktarımız ise %597 oranında artış göstermiştir (Çizelge 2.13). 

Kirazda son yıllarda özellikle ihracata yönelik üretim yapıldığı için kaliteli 
üretim sağlanabilmiş ve dış pazarlarda Türk Kirazı aranır duruma gelmiştir. Özel 
sektörün de bu konuda önderlik yapması ile yüksek kalitede ürün verebilecek kiraz 
çeşitlerinin adaptasyon çalışmaları tamamlanmış ve ihracata yönelik EUROPGAP 
standardına uygun üretim yapılmaya başlanmıştır. 

Elma üretiminde geleneksel çeşitlerden vazgeçilmemesi nedeni ile elma 
ihracatında istenen düzeylere gelinememiştir. Meyve talebinde zaman içinde oluşan 
değişime ayak uydurulamaması ihracatın miktar olarak az olmasının yanında ihraç birim 
fiyatında da düşüş yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak son yıllarda bodur ve klon 
anaçların kullanımının yanı sıra yeni çeşitlere ağırlık verilmesi ile ihracatta önemli bir 
yol kaydedilmiş olacaktır. 

Toplam meyve ithalatında 2005 yılında miktar olarak 2004 yılına göre %42, 
değer olarak %49 oranında artış gözlenmiştir. 2005 yılında ithalat miktarı 247 bin ton ve 
ithalat değeri ise 87 milyon $ dır. En fazla ithal edilen türler muz ve turunçgiller olarak 
gerçekleşmiştir (Çizelge 2. 14.). 

Yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı çerçevesinde, yaş meyve ve sebzelerin büyük 
bir kısmının (avokado armudu, guava armudu, mango gibi yerli üretimi bulunmayan 
bazı türler hariç) ithalatında Dünya Ticaret Örgütü Pazara giriş tarife taahhüdümüzün en 
üst seviyesinde gümrük vergileri uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5 sayılı) Tebliği uyarınca, 
söz konusu ürünler ithalattan önce ve ithalat aşamasında insan ve bitki sağlığı yönünden 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrolüne tabidir. 
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Çizelge 2.14.Türkiye'nin Türlere Göre Meyve ithalatı 

Muz 
Narenciye 
Elma 
Ayva 
Şeftali 
Nektarınlar 
Kiraz 
Diğer erikler 
Kayısı * 
Hurma 
Kivi 
Ananas 
Nar 
Armut diğer 
üzüm 
Guava armudu, 
mango 
Avokado armudu 
Papaya 
Diğer taze meyveler 
Çarkıfelek M 
Toplam 

2004 
Miktar 
(ton) 

110.206 
45.385 
2.465 

15 
1 
12 
16 
13 

8.224 
7.064 

192 
5 

189 
175 

63 

40 
6 
2 

0,3 
174.073 

Değer 
(1000 $) 
43.250 
8.860 
1.545 

8 
0,5 
13 
62 
13 

2.405 
2.086 
145 
2 

119 
158 

34 

41 
6 
3 
2 

58.752 

2005 
Miktar 
(ton) 

150.739 
68.894 
3.913 

48 
233 

9 
17 
9 
7 

11.467 
10.902 

401 
267 
200 
162 

95 

79 
12 
2 
1 

247.457 

Değer 
(1000$) 
61.488 
14.531 
2.934 

54 
134 
7 
82 
9 
4 

3.941 
3.249 
328 
81 
131 
170 

63 

108 
12 
3 
6 

87.335 
Kaynak: DTM 

247 bin tonluk (87 milyar $) taze meyve ithalatının; 

%60'ının Ekvator, Kostarika, Honduras, Panama, Kolombiya ve Guatemala gibi 
ülkelerden ithal edilen ve yerli üretimi iç piyasa ihtiyacını karşılamayan muz, 

% 20'sinin tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal edilen portakal, 

%6'sının greyfurt ve % l'inin limon olduğu ve büyük bir kısmının Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetinden ithal edildiği, 

%5'inin İran (%62,5), Irak (%19,5), Suudi Arabistan (%10) ve Tunus (%6) gibi 

ülkelerden ithal edilen ve ülkemizde üretimi bulunmayan hurma olduğu, 

%4'ünün iç piyasa ihtiyacını karşılayamayan ve %93,5'i İran'dan ithal edilen kivi 

olduğu, 

% l'inin ise ülkemizde üretimi bulunmayan Granny Smith cinsi elma olduğu tespit 
edilmektedir (Çizelge 2.14). 
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3. NARENCİYE 

3.1. Dünyada Durum 

3.1.1.Üretim 

Narenciye (turunçgiller); portakal, limon, mandarin ve altıntop (greyfurt) gibi 

citrus cinsine ait türleri içermektedir. Zengin bir C vitamini içeriğine sahip olan 

narenciye insan sağlığı için son derece önemlidir. Taze olarak tüketiminin yanında; 

meyve suyu, konsantre, reçel, marmelat olarak çeşitli ürünlere işlenebildiği gibi 

kabuklarından da esans elde edilebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde işlenmiş narenciye 

ürürlerinin tüketimi taze tüketimden daha büyük bir artış göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerde; modern işleme tesislerinin bulunması, tüketiminin daha kolay olması, nakliye 

ve depolama koşullarına uygun olması işlenmiş narenciye ürünlerinin tüketimini 

artırmaktadır. 

Ekvatorun 35 derece güney ve kuzey enlemleri arasında yer alan ülkelerin 

tamamında narenciyelerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ticari anlamda en çok tarımı 

yapılan narenciye tür ve çeşitlerinin anavatanı; Hindistan, Malaya, Güneydoğu Çin, 

Filipinler, Burma, Tayland, Endonezya gibi Asya'nın tropik ve subtropik bölgeleridir. 

Ülkemiz narenciye anavatanı olmamakla birlikte, 2000 yıldan beri Anadolu'da 

narenciye yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmektedir. 

Narenciye yetiştiriciliği gerek dünyada, gerekse Türkiye'de son 20 yıldan beri 

hızlı bir gelişme göstermiştir. Narenciye tanmı dünyada ekolojik şartlann uygunluğu 

ölçüsünde geniş bir alana yayılmıştır. 2005 yılında 510 milyon ton olan dünya yaş 

meyve-sebze üretiminin yaklaşık %20,7'sini narenciye üretimi oluşturmaktadır. 

Dünyada 133 ülkede 7,5 milyon hektar alanda narenciye üretimi yapılmaktadır (Çizelge 

3.1). 

Çizelge 3.1. Dünya Narenciye Üretim Alanı, Üretim ve Verim (2005) 

Yıllar 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Üretim 
(Bin ton) 
100.142 
103.642 
104.530 
104.273 
106.246 
106.558 
110.965 
105.432 

Üretim Alanı 
(Ha) 

7.238.120 
7.357.135 
7.151.116 
7.201.786 
7.298.577 
7.582.818 
7.607.900 
7.605.363 

Verim 
(Kg/Da) 

1.384 
1.409 
1.462 
1.448 
1.456 
1.405 
1.459 
1.386 

Kaynak: FAO 
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2005 yılında dünya narenciye üretiminde yaklaşık 20 milyon ton üretim ile 

Brezilya ilk sırada yer alırken, 16 milyon ton üretim ile Çin ikinci ve 10,3 milyon ton 

üretim ile ABD 3. sırada yer almaktadır. Türkiye 2.933 bin ton üretimi ile 10. sıradadır. 

Kuzey ve Güney Yarımküre narenciye meyveleri üretim dönemlerinin birbirini takip 

ediyor olması dünyada yıl boyunca narenciye arzını mümkün kılmaktadır. Son yıllarda 

tüm meyve ve sebzede olduğu gibi narenciyede de Çin'in gösterdiği gelişim dikkat 

çekicidir. Diğer yandan Nijerya ve îran üretimlerindeki artışla beraber ilk sıralarda yer 

almaya başlamışlardır (Çizelge-3.2). 

Çizelge 3.2. Dünya Narenciye Üretiminde Önemli Ülkeler (2005) 

Brezilya 
Çin 
ABD 
Meksika 
İspanya 
Hindistan 
İtalya 
İran 
Nijerya 
Türkiye* 
Mısır 
Arjantin 

Üretim Alanı 
(Ha) 

930.379 
1.714.300 
397.080 
523.505 
240.759 
264.500 
170.338 
232.500 
730.000 

-
141.358 
145.000 

Üretim 
(ton) 

20.142.100 
16.019.500 
10.317.200 
6.475.411 
4.867.300 
4.750.000 
3.836.793 
3.825.000 
3.250.000 
2.933.000 
2.797.600 
2.690.000 

Verim 
(Kg/Da) 

2.165 
934 

2.598 
1.237 
2.022 
1.796 
2.252 
1.645 
445 
-

1.979 
1.855 

Kaynak:FAO 
* 2005 Türkiye dikim alanı verisi açıklanmamıştır. Üretim rakamı TKB'den alınmıştır. 

2005 yılı toplam narenciye üretiminin %56,8'i portakal %22,1'i mandarin, 
%11,9'u limon ve laym, %3,5'i altıntop ve pomelo ve %5,7'si diğer narenciye türleridir 
(Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3. Türler Bazında Dünya Narenciye Üretimi (ton) 
Yıllar 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
Kaynak:FAO 

Portakal 

62.289.844 
62.325.990 
64.147.270 
60.535.233 
62.117.052 
61.195.898 
64.293.002 
59.858.474 

Mandarin 

17.525.589 
19.985.653 
18.262.661 
20.793.821 
21.216.403 
22.146.165 
23.570.842 
23.312.139 

Limon 
ve Laym 
9.917.496 
10.540.223 
11.135.283 
11.956.523 
12.231.431 
12.736.768 
12.418.035 
12.554.879 

Greyfurt 
ve Pomelo 
4.960.145 
4.996.898 
5.333.807 
5.068.704 
4.824.775 
4.596.815 
4.712.533 
3.667.862 

Diğer 

5.448.513 
5.793.541 
5.650.933 
5.918.910 
5.855.869 
5.882.307 
5.970.970 
6.038.630 
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Son yıllarda yapılan araştırmalar; dünya narenciye üretiminin, tüketimin 

üzerinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu derecede büyük rakamlara ulaşan narenciye 

üretiminin pazara arzında da fazlalık yaşanmasına sebep olmaktadır. Pazarlamanın tüm 

faktörleri ile ele alınarak strateji geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 

Narenciye dış ticareti; kolay bozulabilmesi, yüksek navlun ücretleri ve 

uluslararası pazarlarda katı rekabet koşullarının hakim olması nedeniyle, üretim 

sezonuna bağlı olarak en yakın pazarlara yönelmesine neden olmaktadır. Önemli 

tüketim merkezlerine yakın olması nedeni ile Akdeniz ülkeleri ihracatta da başarılıdırlar 

ve narenciye ticareti bu bölgelerde oldukça hareketlidir. Akdeniz ülkeleri içerisinde yer 

alan önemli narenciye üreticisi ülkeler aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi oldukları için 

üyeliğin imtiyazlarından da yararlanmaktadırlar. 

Akdeniz havzası ülkeleri, dünya ülkeleri içerisinde narenciye üretimi açısından 

ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler. Üretimin yoğun olarak yapıldığı Akdeniz Havzası 

ülkeleri bir araya gelerek CLAM (Akdeniz Havzası Narenciye İşbirliği Komitesi)'ı 

kurmuşlardır. Bu komitede asil üyeler; Türkiye, İspanya, Fas, İtalya, Tunus, İsrail, 

Yunanistan, Korsika ve Kıbrıs Rum Kesimi'dir. Merkezi Fransa'da olan CLAM, 

narenciye sezonu boyunca üye ülkelerin katılımı ile her ay olağan toplantılar, sezon 

başında ise genel kurul toplantısı yapar. Komitenin amacı; konu ile ilgili kuruluşlar 

arasında koordineyi sağlamak, pazarda haksız rekabeti önlemek amacıyla araştırma 

yapmak ve önerilerde bulunmak, araştırmaları teşvik edip desteklemek, koordine etmek 

ve narenciye tüketimini artırıcı çalışmalar yapmaktır. 

3 . 1 . 2. Dış Ticaret 

2005 yılı toplam 105 milyon ton narenciye üretiminin yaklaşık 9 milyon tonu 

ihraç edilmektedir. Dünya toplam narenciye ihracatının %47'sini portakal, %27'sini 

mandarin, %14'ünü limon, %8'ini altıntop ve %4.3'ünü diğer narenciye türleri 

oluşturmaktadır. 

Çizelge 3.4 
Yıllar 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

- Türler Bazında Dünya Narenciye İhracatı (1000 ton) 
Portakal 

4.112 
4.237 
4.480 
4.480 
4.317 
4.359 

Mandarin 
1.888 
2.017 
2.305 
2.343 
2.905 
2.530 

Limon 
1.159 
1.263 
1.318 
1.302 
1.304 
1.274 

Greyfurt 
758 
799 
782 
895 
697 
716 

Diğer 
276 
229 
361 
397 
410 
405 

Kaynak:ABD Tarım Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Servisi-USDA/ERS 
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2004 yılında sırası ile dünya portakal ihracatında; İspanya Güney Afrika ve 

ABD, mandarin ihracatında; İspanya, Çin, Türkiye, altıntop ihracatında; ABD, Güney 

Afrika, Türkiye limon ihracatında ise İspanya, Meksika, Arjantin ve Türkiye ilk 

sıralarda yer almaktadır. 

2005 yılı Dünya toplam narenciye ithalatının %41'ini portakal, %11'ini 

mandarin, %17'sini limon, %15,8'ini altmtop ve %15,4'ünü diğer narenciye türleri 

oluşturmaktadır. 

Çizelge 3.5 
Yıllar 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Türler Bazında Dünya Naren 
Portakal 

535 
470 
609 
599 
766 
797 

Mandarin 
185 
140 
210 
225 
219 
215 

ciye ithalatı (1000 ton) 
Limon 

208 
264 
315 
256 
360 
330 

Greyfurt 
339 
356 
355 
384 
305 
308 

Diğer 
190 
143 
252 
250 
289 
301 

Kaynak:ABD Tarım Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Servisi-USDA/ERS 

2004 yılında sırası ile dünya portakal ithalatında; Almanya, Fransa ve Rusya, 

Mandarin ithalatında; Almanya, İngiltere, Fransa, altıntop ithalatında; Japonya, Fransa 

ve Hollanda, limon ithalatında ise ABD, Rusya Federasyonu, Almanya ilk sıralarda yer 

almaktadır. 

3.2. Türkiye'de Durum 

3.2.1. Üretim 

Narenciye üretimi Türkiye'de ekonomik anlamda 1930'lu yıllarda başlamıştır. 

İlk kez 1936 yılında devlet tarafından narenciye üretimine teşvik verilmeye başlanmış 

ve ilk ihracatta 1950'li yılların sonunda yapılmıştır. 

Türkiye'de ekonomik olarak üretimi yapılan narenciye çeşitleri; portakal, 

mandarin, limon ve altıntoptur. Turunç ise diğer türlerin üretiminde anaç olarak 

kullanılmaktadır. 

Son üç yılda Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yansının narenciyeden 

karşılanıyor olması narenciye üretiminin Türkiye açısından önemini ortaya 

koymaktadır. Yaş meyve üretiminde üzüm ve elmadan sonra üçüncü sırada yer alan 

narenciye, son tanm sayımına göre 104 bin işletmede üretilmektedir. 
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Grafik 3.1. Türkiye Narenciye Üretiminde Türlerin Oranı (2005) 

Kaynak: TKB 

2005 yılında 2.933 bin ton olan narenciye üretiminin yarısı portakal üretimidir. 

Daha sonra sırası ile mandarin (%24,5), limon (%21) ve altıntop (%5) gelmektedir 

(Grafık-3.1) 

Çizel; 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

»e 3.6. Türkiye'de Yıllara Göre Toplam Narenciye 1 
Kapladığı 

Alan 
(da) 

t.035 
1.040 
1.088 
1.105 

-

Toplam 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

29.213 
29.530 
31.309 
31.501 

-

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

26.706 
27.021 
28.376 
28.432 

-

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

2.507 
2.509 
2.933 
3.069 

-

jretimi 

Üretim 
(1000 ton) 

2.478 
2.493 
2.487 
2.707 
2.933 

Verim 
(kg/ağaç) 

92,8 
92,3 
87,7 
95,2 

Kaynak.TUlK «Turunç Dahil 

Türkiye'de narenciye yetiştiriciliğinde tür ve çeşitlere göre farklılık göstermekle 
beraber dekara 20-40 ağaç arasında dikim yapılmaktadır. Bunun en önemli nedeni 
yüzey sulama yapılması ve mekanizasyonda büyük araçların kullanılmasıdır. Modern 
narenciye üretiminde ise sık dikimlerde dekara 150 ağaç dikilebilmektedir. Sulama; 
damlama sulama ile yapılırken, toprak işleme ve bakım da daha küçük alet ve 
ekipmanlarla yapılmaktadır. Ağaç boyutları da küçüktür. Türkiye'de yeni kurulan 
kapama bahçelerde modern üretim teknikleri uygulanmaya başlanmıştır. 
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Çizelge 3.7.' 

Adana 
Mersin 
Antalya 
Hatay 
Muğla 
izmir 
Aydın 
Osmaniye 
Balıkesir 
Rize 
Artvin 
Trabzon 
K.Maraş 
Giresun 
Ordu 
Çanakkale 
Burdur 
Samsun 
Şanlıurfa 
Toplara 

rürkiye'de illere Göre Narenciye Üretimi (2004) 
Kapladığı 

Alan 
(ha) 
29.130 
26.169 
14.880 
16.662 
9.964 
4.426 
5.777 
1.522 
1.616 

67 
49 
93 
61 
11 
7 

60 
1 
0 
0 

110.495 

Toplam 
Ağaç Sayısı 

(adet) 
7.190.444 
7.418.638 
4.248.601 
4.765.905 
2.847.187 
1.681.846 
1.976.291 

379.860 
583.950 
145.262 
77.300 
90.775 
16.580 
43.796 
18.950 
14.240 

710 
465 
200 

31.501.000 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet) 
6.699.713 
6.961.958 
3.815.309 
3.983.435 
2.624.771 
1.455.311 
1.703.136 

323.037 
512.000 
128.802 
75.325 
77.860 
10.000 
34.728 
14.220 
11.995 

400 
0 
0 

28.432.000 

Meyve Vermeyen 
Ağaç Sayısı 

(adet) 
490.731 
456.680 
433.292 
782.470 
222.416 
226.535 
273.155 

56.823 
71.950 
16.460 
1.975 

12.915 
6.580 
9.068 
4.730 
2.245 

310 
465 
200 

3.069.000 

Üretim 
(ton) 

800.539 
694.655 
416.962 
414.552 
155.392 
106.009 
65.681 
39.849 
5.618 
2.716 
1.446 
1.427 
1.425 

589 
339 
296 

5 
0 
0 

2.707.500 

Üretim 
% 

29,6 
25,7 
15,4 
15,3 
5,7 
3,9 
2,4 
1,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
K.aynak:TUİK 

Türkiye'de narenciye üretiminin %90'ı Akdeniz Bölgesi'nde, %9'u Ege 
Bölgesi'nde ve %1'e yakın bir kısmı ise Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 
üretilmektedir. Akdeniz Bölgesi üretiminin %70'i Çukurova'da yapılmaktadır. 
Çukurova üç alt bölgeye ayrılmıştır. Hatay'dan güneye doğru uzanan alan birinci, 
Adana ve çevresi ikinci, Mersin'den batıya uzanan alan da üçüncü bölgeyi 
oluşturmaktadır. Alanya ve Finike'nin de içinde olduğu üçüncü bölge Antalya yöresi 
olarak adlandırılır. 

2004 yılı verilerine göre toplam narenciye üretiminin %29,6'sını sağlayan il 
Adana'dır. Mersin %26 ile ikinci sırada yer alırken Antalya ve Hatay %15 paya 
sahiplerdir. Türkiye narenciye üretiminin %86'sı bu dört şehirde gerçekleşmektedir. 

Çizelge 3.8. Büyük Üretici ! 

Adana 
Mersin 
Antalya 
Hatay 
Muğla 
tzmir 
Aydın 
Osmaniye 

Portakal 
390.245 
222.361 
333.275 
205.667 

75.377 
793 

37.859 
32244 

İlerin Türlerine Göre 
Mandarin 

204.201 
100.650 
23.419 

163.527 
29.707 

104.855 
26.662 

5759 

Limon 
109.345 
362.873 

55.858 
20.241 
49.140 

361 
799 
932 

Varenciye Üretimi 2004 (ton) 
Altıntop 

95.117 
8.663 
4.400 

25.056 
1.084 

-
58 

617 

Turunç 
1.631 

108 
10 
61 
84 

-
303 
297 

Toplam 
800.539 
694.655 
416.962 
414.552 
155.392 
106.009 
65.681 
39.849 

Kaynak:TUlK 
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Narenciye üretiminde türlere göre illerde farklı yoğunlaşma gözlenmektedir. 

Limon üretiminde Mersin İli öne çıkarken, mandarin üretiminde Adana İli, portakal ve 

altıntop üretiminde ise Adana tli öne çıkmaktadır. 

3. 2. 2. Dış Ticaret 

2005 yılında toplam meyve ihracatının miktar olarak %73'ü değer olarak ise 

%59'u narenciye ihracatından karşılanmaktadır (Çizelge 3.9). İhracat birim fiyatı 

narenciye ürünlerinde 0,45 $/kg iken diğer meyvelerde 0,85 $/kg'dır. Narenciye türleri 

içinde en fazla ihraç edilen limondur. Daha sonra sırası ile portakal, mandarin ve 

altıntop gelmektedir. 

Çizelge 3.9. Türkiye'de Türlerine Göre Narenciye İhracatı 

Portakal 
Mandarin 
Limon 
Greyfurt 
Diğer 
Narenciyeler 
Toplam 
Narenciye 
T. Meyve 
İhracatı 

2001 
Miktar 
(ton) 

143.173 
134.937 
198.665 
73.131 

80.098 

630.004 

820.538 

Değer 
(Bin $) 
46.484 
44.493 
74.996 
19.210 

27.162 

212.345 

332.434 

2002 
Miktar 
(ton) 

190.266 
149.007 
239.092 
112.298 

121.157 

811.820 

1.001326 

Değer 
(Bin S) 
56.452 
48.938 
85.934 
29.122 

37.455 

257.901 

388.042 

2003 
Miktar 

(ton) 
177.171 
103.121 
168.873 
88.121 

100.090 

637.376 

883.035 

Değer 
(Bin $) 
59.008 
50.354 
80.063 
32.628 

37.312 

259.365 

465.074 

2004 
Miktar 
(ton) 

133.864 
130.444 
216.756 
116.632 

85.677 

683.373 

965.513 

Değer 
(Bin S) 
51.497 
57.356 
99.211 
51.975 

38.211 

298.250 

562.359 

2005 
Miktar 
(ton) 

180.057 
106.822 
355.120 

98.921 

138.879 

879.799 

1.197.320 

Değer 
(Bin S) 
69.952 
51.742 

169.096 
50.198 

57.293 

398.281 

668.739 

Kaynak: DTM 

Narenciye ihracatı yapılan en önemli ülkeler Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan 

ve Avrupa Birliği ülkeleridir. Türkiye'de narenciye ihracatma başlanılan ilk yıllardan bu 

yana Doğu Bloku ve Arap ülkeleri potansiyel pazarlardır. I970'li yıllarda Doğu Bloku 

Ülkeleri ile Kliring diye tabir edilen bir çeşit geniş takas anlaşmaları ile ticaret 

yürütülmüşken, 1980'lerden itibaren bu ülkelerle serbest döviz esasına dayanan ticarete 

geçilmiştir. 1990'h yıllardan sonra ise siyasal rejimin değişmesi ile Türkiye narenciye 

ihracatı tamamen dünya rekabet koşulları çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ve dağılma sonucunda 

oluşan yeni ülkelerin ekonomilerindeki düzelme ile beraber alım güçlerindeki artış bu 

ülkelere narenciye ihracatının hızla artmasına neden olmuştur. Aynı şekilde AB'nin 

2004 yılında genişleme ile beraber nüfusu 450 milyona ulaşmıştır. Yeni üye ülkelerin 

birer tüketici ülke olmaları ve üyelikle beraber ekonomilerinde oluşacak gelişme yeni 

pazar olanakları sağlayacaktır. 
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Son yıllarda narenciye üreticisi ülkelerin sayısının hem nitelik hem nicelik 

olarak artması Türk narenciye ihracatçısı ve dolayısı ile üreticisini yenilikler ve 

gelişmelere duyarlı olma konusunda zorlamaktadır. Türkiye'nin narenciye üretimindeki 

en büyük şansı hiç kuşkusuz özel iklim ve toprak şartlarına sahip olmasıdır. 

Narenciye meyveleri tüccarlara ve ihracatçılara genellikle ağaç üzerinde götürü 

olarak (bazen kilo ile olabilmektedir) satıldığı için hasat ile beraber ihracatçıya daha 

fazla sorumluluk düşmektedir. Muhafazaya dayanıklılığı az olduğu için hasat ile beraber 

iç ve dış piyasaya pazarlanması için hazırlanması gerekmektedir. İhracatçı hasadı yapıp 

meyveyi paketleyip göndermeye başladığı an malın bozulma riskini de üstlenmiş 

olmaktadır. Bu nedenle ihracata verilen DFİF prim ödemelerinin istikrarlı ve zamanında 

yapılması, ihracatçı ve dolayısı ile üretici için çok büyük önem arz etmektedir. 

Çizelge 3.10. Türkiye'nin Ülkelere Göre Narenciye İthalatı 

K.K.T.C 
Arjantin 
İsrail 
Rusya Fed. 
Yunanistan 
Irak 
Slovenya 
Slovakya 
Fransa 
Brezilya 
G. Afrika 
Lübnan 
Ürdün 
Suudi Ara. 
Makedonya 
Toplam 

2004 
Miktar 

(KR) 
44.413.421 

308.836 
24.660 

382.848 
20.000 

5.560 
86.234 
71.895 
40.184 
11.316 
19.006 

45.383.960 

Değer 
($) 

8.537.736 
78.270 

7.604 
148.230 

11.216 

12.391 
18.109 
16.143 
15.971 
3.638 
9.678 

8.858.986 

2005 
Miktar 

(Kg) 
71.189.117 

562.477 
290.520 
103.834 
47.120 
22.750 
19.272 
18.618 
18.500 
16.048 

72.288.256 

Değer 
($) 

14.652.365 
206.039 

91.516 
59.579 

9.864 
9.908 

16.547 
11.343 
7.459 

10.142 

15.074.762 
Kaynak: DTM 

2005 yılında 72 bin ton narenciye ithalatı yapılmıştır. İthalatın tamamına yakını 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılmıştır. 

PORTAKAL 

Dünya portakal üretiminde en önemli üretici ülkeler sırasıyla Brezilya, ABD, 

Çin, Meksika, Hindistan ve İspanya'dır. Brezilya 17.8 milyon ton üretimi ile dünya 

portakal üretiminde yaklaşık %30, ABD ise %14'lük pay almaktadır. Bu iki ülke dünya 

portakal üretiminin %44'ünü gerçekleştirmektedir. Ülkemiz dünya portakal üretiminin 

%2.4 gibi az bir kısmını gerçekleştirmektedir. 
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Dünyada genel olarak portakal üretiminde geççi çeşitlerin üretimi artmaktadır. 

Özellikle Lane Late, Navelate, Maroclate ve Valencia Late tercih edilen geççi 

çeşitlerdir. Bu çeşitler ihracatta da önem arz etmektedir. 

Portakal, Türkiye'de ekonomik olarak üretimi yapılan narenciye türleri içinde 

%50'lik pay ile en fazla üretimi yapılan türdür. Türkiye portakal üretimi son 10 yılda 

sürekli artış göstermiştir. 1995 yılında portakal üretimi 842 bin ton iken, 2005 yılında 

%72 oranında artış göstererek 1.445 bin tona yükselmiştir (Grafik 3.1). 2004 yılı 

verilerine göre 49.600 dekar alanda toplam 13.375 bin ağaç ile 1.300 bin ton portakal 

üretimi gerçekleştirilmiştir (Çizelge 3.11). 

Çizelge 3.11. Türkiye Portakal Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim 

2001 
2002 
2003 
2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

46.570 
46.400 
47.400 
49.600 

Toplam 
Agac Sayısı 

(1000 Adet) 

12.590 
12.510 
13.090 
13.375 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

11.800 
11.770 
12.200 
12.400 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

790 
740 
890 
975 

Üretim 
(ton) 

1.250.000 
1.250.000 
1.250.000 
1.300.000 

Toplam Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 
50 
50 
50 
48 

Verim 
(kg/ağaç) 

106 
106 
102 
105 

Kaynak: TUtK 

Grafik 3.1. Türkiye'nin Yıllara Göre Portakal Üretimi (ton) 

Kaynak: DlE (Devlel İstatistik Enstitüsü) »TKB 

Türkiye'de üretilen portakalların %75'i göbekli portakal olarak nitelendirilen 

Washington Navel'dir. Son yıllarda Navelina ve Navelate çeşitleri de yaygınlaşmıştır. 

Göbekli portakallar sofralık değeri yüksek standart çeşitler olmasına rağmen, Türkiye 

bu çeşitlerde İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın rekabeti ile karşı karşıyadır. Türkiye'de 

üretilen diğer önemli portakal çeşitleri Valencia, Yafa ve Şamuti'dir. Türkiye'de 

portakal sezonu Washington Navel ile kasım ayında başlar. Aralık ayı ortalannda 
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Şamuti hasadı başlar ve bu iki çeşidin bitmeye başladığı dönem olan şubat ayında ise 

geççi çeşitler Navel Late, Lane Late ve son olarak Valencia Late piyasaya girer. 

Türkiye'de portakal üretiminin en fazla gerçekleştirildiği iller Adana, Mersin, 

Antalya ve Hatay'dır. Adana %30 ile birinci sırada, Antalya %25,6 ile ikinci sırada yer 

almaktadır. Daha sonra Mersin (%17) ve Hatay (%15,8) gelmektedir. Washington ve 

Yafa portakalları; Antalya, Adana, ve İçel İllerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir 

(Çizelge 3.12). 

Çizelge 3.12. İllere Göre Portakal Üretimi (2004) 

Portakal Diğer 

Adana 
Antalya 
Hatay 
İçel 
Osmaniye 
Muğla 
Aydın 
K.Maraş 
Artvin 
Rize 
Trabzon 
Ordu 
İzmir 
Giresun 
Toplam 
Kaynak. :TUİK 

Üretim 
(ton) 

143.457 
38.502 
23.472 
17.127 
14.100 
10.410 

1.501 
525 
390 
271 
157 
49 
30 

6 
250.000 

Washington 

Antalya 
Adana 
İçel 
Hatay 
Muğla 
Aydın 
Osmaniye 
İzmir 
Rize 
Balıkesir 
Giresun 
Trabzon 
Samsun 

Üretim 
(ton) 
284.099 
227.378 
179.459 
178.115 
61.664 
35.722 
12.144 

754 
393 
150 
68 
54 
0 

980.000 
980000 

Yafa 

İçel 
Adana 
Antalya 
Osmaniye 
Hatay 
Muğla 
Aydın 
Artvin 
Trabzon 
İzmir 
Rize 
Giresun 

Üretim 
(ton) 
25.775 
19.410 
10.674 
6.000 
4.080 
3.303 

636 
92 
12 
9 
9 
0 

70.000 

70000 

2005 yılı verilerine göre 179.085 ton Türkiye portakal ihracatında en önemli 

ülkeler sırası ile Rusya, AB, Ukrayna ve Romanya'dır. Toplam portakal ihracatının 

%36'sı Rusya'ya, %16'sı AB ve Ukrayna'ya yapılmaktadır (Çizelge 3.13). 

Çizelge 3.13. Türkiye'nin Ülkelere Göre Portakal İhracatı 

Rusya 

AB 
Ukrayna 
Romanya 
Suudi Ara. 
Mersin S.B. 
GUrcistan 
Makedonya 
Sırbistan-K. 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 
60.356 
16.620 
21.213 
12.167 
10.378 
6.607 
6.412 
1.560 

463 
142.362 

Değer 
($) 

19.254.813 
5.919.413 
7.055.394 
3.862.569 
3.446.007 
2.045.590 
2.012.203 

522.532 
162.194 

46.484.175 

2002 
Miktar 
(ton) 
84.308 
22.204 
25.479 
13.761 
12.299 
11.669 
5.295 
3.676 
1.135 

190.266 

Değer 
(S) 

24.046.124 
7.797.790 
7.745.358 
4.024.461 
3.475.279 
3.400.649 
1.502.210 
1.116.066 

343.139 
56.452.093 

2003 
Miktar 
(ton) 
69.956 
17.235 
32.136 
13.159 
8.780 

13.384 
6.314 
3.291 
3.206 

177.171 

Değer 
(S) 

20.807.941 
6.790.632 
11.075.783 
4.341.224 
2.755.452 
6.159.558 
1.761.830 
1.034.080 
1.012.260 

59.008.038 

2004 
Miktar 
(ton) 
47.755 
14.599 
20.767 
17.829 
5.197 
5.869 
6.015 
3.125 
3.438 

133.864 

Değer 
(S) 

17.809.626 
6.551.756 
8.292.263 
6.797.142 
1.751.284 
2.426.532 
1.906.367 
1.227.870 
1.365.493 

51.496.518 

2005 
Miktar 
(ton) 
63.683 
28.898 
28.116 
21.729 
7.517 
6.121 
4.838 
2.708 
2.697 

179.085 

Değer 
($) 

24.435.349 
11.799.379 
11.648.299 
8.410.421 
2.601.307 
2.735.769 
1.547.268 

947.366 
1.058.866 

69.533.997 
Kaynak: TUIK 
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AB ülkeleri arasında en fazla portakal ihracatı yapılan ülkeler 2005 yılı itibari ile 

İngiltere, İspanya ve Almanya'dır (Çizelge 3.14). 

Çizelge 3.14 

ingiltere 
ispanya 
Almanya 
Hollanda 
Polonya 
Avusturya 
Macaristan 
Letonya 
Çek Cum. 
isveç 
İtalya 
Fransa 
Yunanistan 
Litvanya 
Slovakya 
Belçika-Lük 
Slovenya 
Malta 
Toplam 

. TUrkiye'nin AB Ülkelerine Portakal İhracatı 
2001 

Miktar 
(ton) 

1.742 
0 

4.717 
3.046 

793 
4.620 

49 
38 

265 
95 

723 
119 
11 
16 

104 
152 
63 
40 

16.620 

Değer 
($) 

576.302 
0 

2.010.532 
1.063.776 

245.248 
1.467.337 

17.877 
10.088 
88.583 
36.265 

186.527 
54.358 
3.324 
4.348 

38.188 
67.935 
23.120 
15.135 

5.919.413 

2002 
Miktar 
(ton) 

5.963 
0 

4.178 
5.923 

418 
3.065 

104 
162 
508 
122 
276 
97 

271 
1 

254 
736 

17 
36 

22.204 

Değer 
(S) 

2.262.191 
0 

1.697.710 
1.866.975 

131.382 
953.069 
29.717 
45.352 

170.880 
41.490 
78.648 
39.841 
84.464 

261 
83.512 

272.496 
6.059 

10.800 
7.797.790 

2003 
Miktar 
(ton) 

4.632 
0 

3.399 
2.475 

192 
3.109 

175 
633 
189 
53 

546 
39 

854 
15 

130 
750 
43 
0 

17.235 

Değer 
($) 

1.435.047 
0 

1.649.935 
873.198 
80.091 

1.169.092 
59.329 

176.466 
76.506 
21.955 

253.837 
22.055 

450.482 
6.584 

45.951 
453.967 

16.137 
0 

6.790.632 

2004 
Miktar 
(ton) 

5.422 
0 

2.222 
1.569 

104 
69 

715 
48 

405 
67 
20 
35 

2.947 
53 
65 

817 
19 
21 

14.599 

Değer 
($) 

1.395.508 
0 

1.686.207 
653.645 
48.896 
42.757 

240.573 
19.590 

116.948 
32.076 
6.594 

22.705 
1.833.218 

22.262 
26.115 

388.011 
7.470 
9.181 

6.551.756 

2005 
Miktar 
(ton) 
10.220 
7.748 
4.005 
3.084 
1.051 

596 
576 
327 
302 
247 
173 
159 
111 
100 
94 
89 
6 
0 

28.898 

Değer 
(S) 

3.173.108 
2.893.439 
267.4805 
1.201.579 

512.466 
325.954 
278.194 
145.559 
119.406 
113.139 
61.118 
79.192 
57.363 
37.363 
66.905 
45.035 
3.883 

0 
11.799.379 

Kaynak: TUİK 

Portakal üretici fiyatları 2003 yılından sonra yayınlanmamıştır. 2000 yılında 

üretici ve tüketici fiyatları birbirlerine yakın bir seviyede iken, sonraki yıllarda aradaki 

fark açılmaya başlamış, üretici fiyatları tüketici fiyatlanndaki artışın gerisinde kalmıştır. 

Tüketici fiyatlanndaki artış eğilimi 2000 yılından sonra durağanlaşmaya hatta az 

miktarda da olsa düşmeye başlamıştır. 

Grafik 3.2. Türkiye'de Portakal Üretici ve Tüketici Fiyatları 

2000 2002 2004 n • Üretici Fiyatları •Tüketici Fiyatları 

N.aynax: Tulü 
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MANDARİN 

Mandarin üretiminde 11.4 milyon ton üretimi ile Çin tek başına dünya 

üretiminin %49'unu karşılamaktadır. Çin'den sonra önemli üretici ülkeler İspanya, 

Brezilya ve Japonya'dır. Ülkemiz dünya mandarin üretiminde %3'lük paya sahiptir. 

Dünyada ekonomik olarak üretimi yapılan belli başlı mandarin çeşitleri; 

Satsuma, Klemantin, King, Marisol, Fremont, Fortuna, Robinson, Nova, Lee ve 

Ovvari'dir. 

Mandarin, Türkiye'de portakal üretiminden sonra narenciye üretiminde 

%24.5'lik pay ile en fazla üretimi yapılan türdür. 2004 yılında 31 bin dekar alanda, 

toplam 10.350 ağaç varlığı ile 670 bin ton mandarin üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 3.15. Türkiye Mandarin Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim 

2001 
2002 
2003 
2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

28.825 
28.850 
32.000 
31.000 

Toplam 
Agac Sayısı 
(1000 Adet) 

9.620 
9.685 
10.580 
10.350 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

8.580 
8.700 
9.400 
9.100 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

1.040 
985 

1.180 
1.250 

Üretim 
(ton) 

580.000 
590.000 
550.000 
670.000 

Toplam 
Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 
23 
24 
22 
25 

Verim 
(kg/ağaç) 

68 
68 
59 
74 

Kaynak: TÜİK 

Üretimde dalgalanmalar yaşanmasına rağmen 1995 yılında 400 bin ton olan 

mandarin üretimimiz, 2005 yılında %75 oranında artış göstererek 700 bin tona 

yükselmiştir (Grafik 3.3). 

Grafik 3.3. Türkiye'de Mandarin Üretimi 

Kaynak: TÜİK «TKB 
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Türkiye mandarin üretiminde; Satsuma, Fremont, Klemantin, Nova, Robinson ve 

Mineola en önemli çeşitler arasında yer almaktadır. 

Türkiye'de mandarin sezonu genellikle ekim ayı başlarında Satsuma ile 

başlamakta aralık ayı sonuna kadar devam etmektedir. Geççi çeşitlerin piyasaya girmesi 

ile sezon mart ayı sonuna kadar uzayabilmektedir. Türkiye'de üretilen Satsumalar 

içinde en fazla rağbet gören Owari'dir. Mandarin sezonu nisan aymda sona erer. 

Çizelge 3.16. Türkiye'de Türlerine Göre Mandarin Üretilen İller (2004) 
Mandarin 

diğer 
Adana 
Mersin 
Hatay 
Muğla 
Osmaniye 
Antalya 
Aydın 
Rize 
K. Maraş 
Trabzon 
Artvin 
tzmir 
Giresun 
Balıkesir 
Ordu 
Çanakkale 
Toplam 

Üretim 
(ton) 

142.188 
18.154 
15.053 
4.248 
3.545 
2.120 
1.717 
1.126 
750 
633 
207 
149 
71 
20 
18 
1 

190.000 

Satsuma 

Hatay 
İzmir 
Mersin 
Adana 
Aydın 
Antalya 
Balıkesir 
Muğla 
Osmaniye 
Artvin 
Rize 
Trabzon 
Giresun 
Çanakkale 
Ordu 

Üretim 
(ton) 

144.855 
104.662 
74.150 
29.642 
21.419 
12.826 
5.398 
2.352 
1.846 
740 
735 
545 
434 
294 
102 

400.000 

Çlemantin 

Adana 
Muğla 
Antalya 
Mersin 
Hatay 
Aydın 
Osmaniye 
Ordu 
tzmir 

Toplam 

liretim 
(ton) 

32.371 
23.077 
8.473 
4.063 
3.619 
3.045 
168 
140 
44 

75000 

King 

Mersin 
Aydın 
Osmaniye 
Muğla 
Trabzon 

Üretim 
(ton) 
4.283 
481 
200 
30 
6 

5.000 
Kaynak: TÜtK 

Mandarin üretiminin en fazla gerçekleştirildiği iller sırası ile Adana (%30,4), 
Hatay (%24,4), izmir (%15,6) ve Mersin (%15)'dir. Çeşit bazında incelendiğinde 
Satsuma; Hatay ve İzmir'de, Çlemantin; Adana ve Muğla'da, King Mersin'de ve diğer 
mandarinler ise Adana'da yoğun olarak üretilmektedirler. Orta ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi kıyı şeridinde de çok fazla olmamakla birlikte mandarin üretimi yapılmaktadır 
(Çizelge 3.16). 
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2005 yılında en fazla mandarin ihracatı; Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'ne 

yapılmıştır. Rusya'ya toplam AB'ye yapılan ihracatın yaklaşık olarak iki katı ihracat 

gerçekleştirilmiştir. Ancak Rusya'ya yapılan ihracatın birim fiyatı 444 $/kg iken AB'ye 

529 $/kg birim fiyatından ihracat yapılmıştır. 

Çizelge 3.17. Türkiye'nin Ülkelere Göre Mandarin İhracatı 

Rusya 
Ukrayna 

AB 
Mersin S.B. 
Sırbistan -K. 
Romanya 
Makedonya 
Bulgaristan 
Suudi Ara. 
Bosna-Hersek 
Moldova 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 

24.458 
23.668 
50.075 
8.767 
5.529 
5.488 
7.976 
5.616 
4.065 
122 
712 

137.227 

Değer 
(S) 

7.559.037 
7.632.195 
18.097.353 
2.659.879 
1.680.294 
1.690.692 
2.456.590 
1.656.852 
1.247.479 
35.672 
245.143 

45.206.040 

2002 
Miktar 
(ton) 

31.911 
25.430 
43.055 
12.545 
9.216 
4.402 
9.058 
5.136 
4.792 
3.189 
638 

150.557 

Değer 
($) 

9.038.933 
7.809.163 
16.166.851 
4.030.480 
3.200.691 
1.278.742 
3.080.815 
1.571.026 
1.397.763 
1.195.306 
182.071 

49.409.942 

2003 
Miktar 
(ton) 

25.099 
21.215 
19.051 
13.719 
6.159 
3.191 
7.026 
2.396 
3.318 
2.829 
595 

105.238 

Değer 
($) 

11.115.227 
10.281.994 
10.001.718 
7.989.050 
3.180.192 
1.378.739 
3.088.292 
976.339 
1.349.752 
1.299.389 
210.482 

51.248.114 

2004 
Miktar 
(ton) 

35.361 
31.079 
29.455 
5.841 
6.211 
4.654 
8.650 
4.154 
3.428 
1.246 
1.057 

131.842 

Değer 
($) 

11.115.227 
10 281.994 
10.001.718 
7.989.050 
3.180.192 
1.378.739 
3.088.292 
976.339 
1.349.752 
1.299.389 
210.482 

51.248.114 

2005 
Miktar 
(ton) 

31.228 
25.878 
17.023 
10.766 
4.788 
4:465 
3.844 
2.683 
2.665 
1.859 
1.172 

107,136 

Değer 
(S) 

13.862.174 
12.518.412 
9.012.794 
6.607.649 
2.472.140 
1714985 
1.983.451 
934.193 
1124063 
798.629 
328292 

51.814.437 
Kaynak: TUİK 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde en fazla mandarin ihracatı yapılan ülkeler; 

İngiltere, Avusturya, Almanya ve Hollanda'dır. 

Çizelge 3.18. Türkiye'nin AB Ülkelerine Mandarin İhracatı 

ingiltere 
Avusturya 
Almanya 
Hollanda 
Çek Cum. 
Macaristan 
Polonya 
Slovakya 
Slovenya 
Belçika-LOk 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 
14.097 
12.779 
4.242 
3.005 
5.557 
2.984 
1.683 
4.671 
344 
169 

50.075 

Değer 
(S) 

6.258.846 
3.937.513 
1.441.888 
922.353 
1.983.501 
963.322 
527.490 
1.663.498 
112.647 
71.865 

18.097.353 

2002 
Miktar 
(ton) 
17.259 
7.967 
4055 
2.611 
4.113 
1.362 
526 

2.563 
946 
612 

43.055 

Değer 
($) 

6.592.793 
2.906.237 
1.500.934 
880.834 
1.581.654 
484.161 
367.649 
944.505 
363.236 
226.458 

16.166.851 

2003 
Miktar 
(ton) 
10.979 
3.120 
1.529 
224 
987 
462 
289 
624 
427 
217 

19.051 

Değer 
(S) 

5.220.457 
1.956.369 
907.222 
105.602 
617.081 
290.957 
139.552 
330.678 
203.778 
106.763 

10.001.718 

2004 
Miktar 
(ton) 
16.207 
4.725 
2.720 
1.146 
1.946 
1.285 
278 
586 
201 
233 

29.455 

Değer 
(S) 

7.974.446 
2.796.020 
1.651.269 
686.749 
1.199.076 
659.302 
143.441 
392.290 
122.730 
126.153 

15.681.917 

2005 
Miktar 
(ton) 
11.196 
1.768 
1.142 
1.051 
637 
315 
309 
272 
155 
146 

17.023 

Değer 
($) 

5.474.175 
1.154.131 
770.185 
624.690 
414.402 
148.890 
152.196 
148.485 
102.580 
71.024 

9.012.794 
Kaynak: TÜİK 
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Mandarin tüketici fiyatlarındaki artış 2003 yılından sonra durmuş, fiyatlar 1.2 

YTL dolaylarında seyretmiştir. 2000 ve 2003 yılları arasında dikkat çekici olan üretici 

ve tüketici fiyatları artış oranındaki farklılıktır. Tüketici fiyatları daha büyük bir oranda 

artarken üretici fiyatlarındaki artış oranı tüketici fiyatlarındaki artış oranının çok altında 

kalmıştır (Grafik 3.4). 

Grafik 3.4. Türkiye'de Mandarin Üretici ve Tüketici Fiyatları 

Kaynak: TUİK 

LİMON 

Limon üretiminde Meksika yaklaşık 1.8 milyon ton üretim ile dünya üretiminin 
%14.3'ünü gerçekleştirmektedir. Meksika'yı Hindistan ve Arjantin izlemektedir. 
Akdeniz ülkeleri arasında İspanya ve İtalya önemli üretici ülkelerdir. Türkiye dünya 
limon üretiminden %0.2 gibi çok az bir pay almaktadır. 

Çizelge 3.19. Türkiye Limon Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim Miktarları 

2001 

2002 

2003 

2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

23.330 

23.850 

24.500 

25.000 

Toplam 
Agac Sayısı 

(1000 Adet) 

5.898 

6.225 

6.530 

6.635 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

5.365 

5.575 

5.750 

5.900 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

533 

650 

780 

735 

Üretim 
(ton) 

510.000 

525.000 

550.000 

600.000 

Toplam Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 
21 

21 

22 

22 

Verim 
(kg/ağaç) 

95 

94 

96 

102 
Kaynak: TUÎK 
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Türkiye limon üretiminin %60'ını karşılayan Mersin, Türkiye'nin limon deposu 

olarak adlandırılmaktadır. Lamas türünün anavatanı da Mersin'deki Lamas bölgesidir. 

Limon üretiminde Mersin İlinden sonra %18'lik pay ile ikinci büyük il Adana'dır. Bu 

iki il Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık olarak %80'ini karşılamaktadırlar. Diğer 

limon üretilen İller ise Antalya, Hatay ve Muğla'dır. Son on yılda 400 bin ton olan 

üretimimiz 2005 yılında %50 oranında artarak 600 bin tona yükselmiştir. 

Çizelge 3. 20. Türkiye'de Limon Üretilen İller (2004) 

Mersin 
Adana 
Antalya 
Muğla 
Hatay 
Osmaniye 
Aydın 
izmir 
Rize 
KLMaraş 
Toplam 
Kaynak: TÜtK 

Üretim 
(ton) 

362.873 
109.345 
55.858 
49.140 
20.241 

932 
799 
361 
171 
150 

600.000 

Toplam Üretimdeki 
Payı (%) 

0,60 
0,18 
0,09 
0,08 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

100,00 

Türkiye'de piyasaya narenciye arzı entordonat limon ile başlar. Orta erkenci 
kütdiken limonu onu izlemektedir. Daha sonra sırası ile İtalyan Memeli, Lamas, Molla 
Mehmet, Kıbrıs ve Meyer çeşitleri gelmektedir. 

Türkiye'de limon üretiminde en büyük sorun uçkurutan hastalığıdır. Bu nedenle 
hastalığa dayanıklı çeşitlerin üretimi önem kazanmaktadır. Diğer narenciye meyveleri 
taze olarak tüketilirken, limonda az da olsa stok yapılabilmektedir. Bu stoklar yaz 
boyunca piyasaya sunularak bitirilmekte yeni sezona aktarılmamaktadır. Stok 
yapılabilmesi piyasaya arzda devamlılık sağlamak ve üreticiyi korumak açısından 
önemli bir uygulamadır. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Kapadokya yöresinde doğal 
mağaralarda kasalarda muhafaza edilmektedir. Bu işleme yatak limonculuğu denir. 
Yatağa en uygun çeşit Lamas'tır. 
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Çizelge 3.21. Türkiye'nin Ülkelere Göre Limon İhracatı 

Rusya 
AB 
Suudi Ara. 
Ukrayna 
Romanya 
Sırbistan — K. 
Mersin S B 
Bulgaristan 
Makedonya 
Bosna-Hersek 
Hırvatistan 
Beyaz Rusya 
Moldova 
Gürcistan 
Kuveyt 
Toplam 

2001 
Miktar 

(ton) 
55.786 
32.374 
40.919 
26.360 
13.487 
2.997 
8.165 
3.122 
6.639 
1.214 

928 
554 

1.468 
707 

1.196 
198.665 

Değer 
($) 

20.876.411 
12.666.367 
15.560.950 
9.905.458 
4.920.954 
1.078.051 
3.074.132 
1.107.502 
2.423.039 

422.900 
352.731 
201.114 
643.953 
253.424 
492.622 

74.995.352 

2002 
Miktar 
(ton) 
67.057 
31.218 
45.816 
32.817 
18.359 
7.816 

12.582 
4.663 
6.945 
1.696 
1.364 

181 
1.994 

743 
2.205 

239.072 

Değer 
(S) 

23.330.123 
12.341.615 
16.425.179 
11.772.344 
6.454.464 
2.820.561 
4.361.245 
1.584.243 
2.448.336 

595.539 
527.813 
73.353 

658.640 
258.754 
837.772 

85.933.796 

2003 
Miktar 
(ton) 
47.558 
21.448 
33.010 
26.756 
10.857 
4.926 

10.951 
2.196 
3.475 
1.327 
1.138 

115 
1.447 

969 
1.434 

168.873 

Değer 
($) 

21.319.424 
13.739.734 
13.315.399 
12.785.107 
4.771.817 
2.255.732 
6.028.477 

922.341 
1.483.231 

595.640 
690.010 
67.018 

562.407 
342.737 
612.326 

80.063.411 

2004 
Miktar 
(ton) 
53.687 
43.864 
41.043 
27.766 
15.345 
5.121 
9.908 
3.920 
4.290 
1.982 
1.487 

496 
1.905 
2.056 
1.218 

216.756 

Değer 
($) 

21.761.329 
24.894.395 
18.002.142 
12.264.652 
7.004.788 
2.146.844 
5.201.683 
1.406.986 
1.803.030 

765.974 
754.583 
219.549 
742.467 
737.626 
452.820 

99.211.400 

2005 
Miktar 
(ton) 

107.534 
82.268 
48.447 
38.169 
22.688 
10.872 
9.650 
7.311 
7.068 
5.402 
3.496 
2.506 
2.040 
1.540 
1.066 

353.981 

Değer 
(S) 

50.078.633 
46.173.098 
21.022.247 
17.451.348 
9.716.883 
4.632.925 
5.237.233 
2.566.924 
2.724.517 
1.930.234 
1.819.034 
1.270.812 

597.591 
509.317 
372.719 

168.510.897 
Kaynak : TUİK 

Limon ihracatında en önemli pazarlar Rusya, Suudi Arabistan ve Ukrayna'dır. 

AB ülkeleri de ihracat yaptığımız ülkeler olmasına rağmen ihracat miktarı olarak 

Rusya'ya yapılan ihracat, toplam AB'ye yapılan ihracattan fazladır. Rusya'ya yapılan 

ihracatın birim fiyatı AB'ye yapılan ihracatın birim fiyatından daha düşüktür. 

Çizelge 3.22. Türkiye'nin AB Ülkelerine Limon İhracatı 

Yunanistan 
Polonya 
Macaristan 
Almanya 
Hollanda 
ÇekCum. 
Slovenya 
İtalya 
İngiltere 
Slovakya 
Litvanya 
Letonya 
Toplam 

2001 
Miktar 

(ton) 
3.701 

10.143 
3.985 
3.119 
1.597 
1.375 

988 
1.559 
1.204 
1.240 

75 
20 

32-374 

Değer 
($) 

1.252.035 
3.877.946 
1.621.652 
1.320.221 

657.839 
562.688 
355.462 
601.332 
531.375 
529.657 
22.417 
5.597 

12.666.367 

2002 
Miktar 
(ton) 
6.706 
7.282 
4.461 
1.199 
1.103 
1.433 
1.213 

966 
3.832 

756 
198 
225 

31.218 

Değer 
($) 

2.438.888 
2.736.386 
1.787.549 

470.473 
437.222 
594.468 
459.977 
390.998 

1.878.953 
296.013 
73.726 
71.772 

12341.615 

2003 
Miktar 
(ton) 

241 
5.203 
2.436 
3.179 
1.567 

977 
938 

2.387 
2.279 

82 
168 
315 

21.448 

Değer 
($) 

132.828 
3.007.939 
1.579.108 
2.260:160 
1.058.773 

676.551 
457.068 

1.718.935 
1.415.257 

43.643 
113.740 
122.645 

13.739.734 

2004 
Miktar 
(ton) 
17.287 
6.170 
4.103 
2.727 
1.917 
2.070 
1.308 
3.083 
2.377 

161 
749 
283 

43.864 

Değer 
($) 

9.207.401 
3.600.985 
2.418.906 
1.641.811 
1.641.811 
1.085.761 

749.695 
1.701.952 
1.561.648 

90.139 
392.649 
141.720 

24.894.395 

2005 
Miktar 
(ton) 
25.055 
17.366 
7.899 
7.142 
4.731 
4.722 
3.194 
2.882 
2.649 
1.468 
1.305 
1.280 

82.268 

Değer 
(S) 

13.479.99 
9.971.984 
4.428.435 
4.636.185 
2.660.014 
2.892.275 
1.746.284 
1.644.887 
1.663.661 

756.755 
745.835 
627.796 

46.173.098 
Kaynak: TU1K 
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2005 yılı itibari ile Avrupa Birliği ülkeleri içersinde en fazla ihracatı yapılan 

ülkeler; başta Yunanistan ve Polonya olmak üzere Macaristan, Almanya, Hollanda ve 

Çek Cumhuriyeti'dir. İngiltere ve İtalya'da limon ihraç ettiğimiz ülkelerdendir. 

Limon tüketici fiyatları 2003 yılına kadar artış eğilimi göstermişken, 2004 yılında 

fiyatlarda düşüş yaşanmış, 2005 yılında tekrar artış eğilimine girmişse de 2005 yılında 

2003 yılındaki fiyatların gerisinde kalmıştır. 

Grafik 3.5. Türkiye'de Limon Üretici ve Tüketici Fiyatları 

Kaynak: TÜlK 

ALTINTOP (GREYFURT) 

Dünya altıntop üretiminde 900 bin ton üretimi ile ABD ilk sırada yer alırken bu 

sırayı Çin, Güney Afrika ve Meksika izlemektedir. Akdeniz ülkeleri arasında İsrail 

önemli üretici ülke konumundadır. Ülkemiz dünya altıntop üretiminin %4'ünü 

gerçekleştirmektedir. 

Dünyada en önemli altıntop çeşitleri ise beyaz altıntopta Marsh Seedless, renkli 

altıntopta ise Rio Red, Star Ruby, Ruby Red, Ray Ruby, Flame ve Henderson'dur. 

Çizelge 3.23. Türkiye Altıntop Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim 

2001 

2002 

2003 

2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

4.690 

4.750 

4.750 

4.790 

Toplam 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

1.017 

1.018 

1.020 

1.037 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

890 

915 

965 

972 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

127 

103 

55 

65 

Üretim 
(ton) 

135.000 

125.000 

135.000 

135.000 

Toplam Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 

5 

5 

5 

5 

Verim 
(kg/ağaç) 

152 

137 

140 

139 
Kaynak: TÜlK 
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Türkiye'de üretilen en önemli altıntop çeşitleri; Star Ruby, Marsh Seedless, 

Redblush, Henderson ve Rio Red'dir. 

Son on yılda 60 bin ton olan üretimimiz 2005 yılında %150 artarak 150 bin tona 

yükselmiştir. 

Altıntop üretiminin en fazla gerçekleştirildiği iller; Adana, Hatay, Mersin ve 

Antalya'dır. Adana toplam altıntop üretiminin %70'ini karşılamaktadır. 

Çizelge 3.24 

Adana 
Hatay 
Mersin 
Antalya 
Muğla 
Osmaniye 
Aydın 
Rize 
Toplam 

Türk iye 'de Altıntop 
Üretim 
(ton) 

95117 
25056 
8663 
4400 
1084 
617 
58 
5 

135000 

Üretilen İller (2004) 
Toplam Üretimdeki 

Payı (%) 
0,70 
0,19 
0,06 
0,03 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
100 

Kaynak: TUİK 

Türkiye'nin altıntop ihracatında en büyük sorun Türk altıntoplarının asitlik 

derecesinin yüksek olması nedeni ile ihraç fiyatlarının düşük olmasıdır. Özellikle AB 

pazarında kırmızı ve asitlik derecesi daha düşük altıntoplar istenmektedir. 

Çizelge 3.25 

AB 
Rusya 

Romanya 

Mersin Ser. 

Ukrayna 

Suudi Ara. 

Bulgaristan 

Sırbistan-K. 

Beyaz Rusya 

Hırvatistan 

Hong Kong 

Makedonya 

Moldova 

Bosna-Her. 

Gürcistan 

Toplam 

. Türkiye'nin Ülkelere Göre Altıntop İhracatı 
2001 

Miktar 
(ton) 
33.756 

12.414 

8.337 

8.873 

2.805 

3.484 

1.747 

115 
475 
97 
76 

262 
196 
75 

141 
73.131 

Değer 
($) 

9.445.925 

3.108.838 

2.001.351 

2.122.628 

774.056 

852.274 

448.790 

27.920 

121.677 

29.993 

20:880 

73.342 

53.045 

17.652 

34.820 

19.209.791 

2002 
Miktar 

(ton) 
48.124 

19.225 

14.761 

15.718 

3.706 

4.951 

2.749 

654 
132 
210 
564 
358 
345 
64 

223 
112.298 

Değer 
($) 

14.085.831 

4.538.232 

3.306.499 

3.563.024 

963.123 

1.101.004 

680.254 

160.610 

38.203 

77.125 

240.053 

86.245 

82.682 

16.353 

50.092 

29.122.204 

2003 
Miktar 

(ton) 
36.407 

17.472 

11:009 

10.212 

4.132 

3.206 

2.418 

671 
33 

382 
553 
539 
320 
167 
268 

88.121 

Değer 
(S) 

14.603.291 

6:013.490 

3.303.215 

4.407.355 

1.359.844 

931.189 

792.256 

219.633 

12.309 

192.044 

324.568 

144.450 

94.952 

59.532 

62.467 

32.628.31 S 

2004 
Miktar 

(ton) 
48.346 

21.343 

17.656 

11.088 

5.958 

4.545 

3.155 

938 
117 
401 
680 
735 
526 
207 
442 

116.632 

Değer 
($) 

23.627.100 

9.141.936 

6.622.758 

5.629.978 

2.634.473 

1.421.544 

1.103.095 

338.696 

45.079 

238.472 

358266 

228.889 

173.336 

76.941 

138.532 

51.975.422 

2005 
Miktar 

(ton) 
43.471 

17.304 

12.365 

9.720 

4.945 

3.291 

2.656 

715 
710 
674 
655 
568 
469 
412 
291 

98.708 

Değer 
($) 

23.643.309 

8.848.133 

5.309.824 

5.272.785 

2.594.467 

1.210.162 

1.006.333 

315.251 

305.620 

392.873 

389.188 

225.660 

149.152 

150.797 

98.217 

50.090.084 
Kaynak: TÜ1K. 
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Çizelge 3.26. Türkiye 

Almanya 
Hollanda 
Polonya 
Fransa 
İngiltere 
Macaristan 
ÇekCum. 
Belçika-Lük 
İtalya 
Slovakya 
Letonya 
Litvanya 
Slovenya 
Danimarka 
Toplam 

'nin AB Ülkelerine Altıntop ihracatı 
2001 

Miktar 
(ton) 
4.433 
4.506 
7.675 
1.904 
5.366 
1.617 
1.612 
1.006 

924 
1.103 

20 
22 

172 
216 

33.601 

Değer 
($) 

1.288.379 
1.228.079 
1.969.328 

540.053 
1.493.342 

521.583 
498.373 
283.306 
264.970 
374.873 

7.835 
5.342 

60.626 
61.267 

9.445.925 

2002 
Miktar 
(ton) 
5.786 
6.566 

12.127 
2.651 
9.592 
1.894 
1969 
4.419 

700 
1.009 

161 
135 
180 
79 

48.015 

Değer 
($) 

1.877.982 
1.623.817 
3.174.284 

720.521 
3.188.406 

548.150 
679.080 

1.354.474 
209.112 
301.577 
52.424 
40.058 
60.300 
21.272 

14.085.831 

2003 
Miktar 

(ton) 
5.607 
5.309 
8.057 
3.464 
6.363 
1.809 
1.474 
2.252 

561 
509 
40 

202 
139 
19 

36.368 

Değer 
($) 

2.664.481 
1.836.828 
3.056.860 
1.591.054 
2.127.622 

805.083 
702.139 
827.571 
276.756 
225.753 

11.457 
116.095 
63.078 
7.901 

14.603.291 

2004 
Miktar 

(ton) 
8.969 
6.536 

10.477 
4.677 
5.805 
2.415 
2.084 
4.906 
1.292 

220 
273 
210 
218 
45 

48.346 

Değer 
($) 

5.256.462 
2.731.800 
4.665.212 
2.713.962 
2.358.877 
1.339.477 

903.327 
2.546.413 

523.523 
106.335 
129.385 
138.672 
100.381 
22.100 

23.627.100 

2005 
Miktar 
(ton) 
10.240 
7.877 
7.213 
4.886 
3.078 
2.613 
1.856 
1.781 
1.731 

708 
545 
317 
229 
153 

43.471 

Değer 
($) 

6.234.706 
3.793.954 
3.930.247 
2.548.248 
1.267.454 
1.461.522 
1.182.353 

987.446 
1.001.556 

416.566 
246.033 
192.493 
116.352 
134.686 

23.643.309 
Kaynak: TÜİK 

Altıntop ihracatında AB en önemli pazar durumundadır. Daha sonra Rusya ve 

Romanya gelmektedir. Mersin Serbest Bölgesi'nden de üçüncü ülkelere altıntop ihracatı 

gerçekleştirilmektedir. 

Grafik 3.6. Türkiye'de Altıntop Fiyatları Ortalaması 

2000 2001 2002 2004 

-Tüketici Fiyatları - Üretici Fiyattan 

Kaynak. TUİK 

Üretici eline geçen fiyatlarla ilgili veriler 2003 yılından sonrası için 

yayınlanmamıştır. Ancak trende bakıldığında yıllar itibari ile üretici ve tüketici fiyatları 

arasındaki farkın gittikçe büyüdüğü gözlenmektedir (Grafik 3.6). 
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4. SEBZECİLİK 

4.1. Dünyada Durum 

4.1.1. Üretim 

2005 yılı verilerine göre Dünyada yaklaşık 52 milyon hektar alan üzerinde 

toplam 833 milyon ton sebze üretimi gerçekleşmiştir. 2000 yılmda 746 milyon ton olan 

dünya sebze üretimi 2005 yılında %18,4 artarak 883 milyon tona ulaşmıştır. 

Çizelge 4.1. Dünya Sebze Üretiminde önemli Ülkeler (1000 Ton) 

Çin 
Hindistan 
ABD 
Türkiye* 
İtalya 
Mısır 
Rusya 
İran 
İspanya 
Kore 
Diğer 
Toplam 
Kaynak: FAO *' 

2000 

328,807 
72,284 
38,420 

24 ,558 
16,389 
15,106 
13,078 
11,499 
12,119 
12,235 

226,295 
746,232 

rülic 

2001 

356,519 
78,730 
36,111 

24 ,636 
15,304 
14,014 
13,968 
11,469 
12,284 
12,392 

227,123 
777,914 

2002 

389,232 
71,034 
37,551 

23, 837 
14,155 
14,587 
13,887 
13,442 
12,454 
10,853 

232,683 
809,878 

2003 

410,559 
79,678 
36,657 
25,930 
14,993 
15,502 
15,709 
13,540 
12,499 
11,077 

240,685 
850,899 

2004 

423,395 
80,528 
39,185 
25,340 

16,354 
15,900 
15,504 
13,495 
12,715 
11,838 

243,527 
872,441 

2005 

435,024 
80,528 
39,185 
26,472 

16,687 
16,140 
15,200 
13,495 
12,348 
12,160 

242,378 
883,145 

Dünya sebze üretiminde 435 milyon ton üretimi ile Çin (%49) birinci sırada yer 

almakta, bunu 80.5 milyon ton üretimi ile Hindistan (%9), 39 milyon ton üretimi ile 

ABD (%4,4), 26.5 milyon ton üretimi ile Türkiye (%3) izlemektedir (Çizelge 4.1). 

Dünya sebze üretim sıralamasında Türkiye dördüncü sıradadır. 

Çizelge 4.2. Yıllar İtibariyle Önemli Sebze Türlerinin Dünya Üretim Miktarları (1000 Ton) 

Domates 
Karpuz 
Lahana 
Soğan 
Hıyar 
Patlıcan 
Kavun 
Biber 
Havuç 
Marul 
Bezelye 
Fasulye 
Diğer 
Dünya 

2000 
108,45 
75,41 

58,174 
53,056 

34,24 
27,1 

19,808 
20,757 
20,859 
18,274 
8,383 
5,556 

296,167 
746,232 

2001 
106,572 

81,47 
60,23 

54,887 
35,812 
26,745 

24,2 
21,345 
21,223 

18,67 
8,195 
5,611 

312,956 
777,914 

2002 
114,377 
89,055 
60,576 
56,722 

39,21 
29,007 

25,5 
22,421 
21,745 
19,999 
7,334 
5,837 

318,094 
809,878 

2003 
117,348 
94,395 
65,776 
57,847 
40,841 
29,339 
26,538 
24,169 
23,827 
21,233 

9,033 
6,221 

334,331 
850,899 

2004 
124,119 
94,509 
68,202 
61,366 

40,96 
30,143 
27,331 
24,659 
24,435 
22,001 

8,998 
6,384 

339,333 
872,441 

2005 
125,016 
95,137 
69,782 
62,581 
41,808 
30,524 
28,334 
25,015 
24,222 
22,383 

9,105 
6,401 

342,837 
883,145 

Kaynak: FAO 
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2005 yılı verilerine göre dünya sebze üretiminde domates (%14) birinci 

sıradadır. Domatesi karpuz (%11), lahana (%8) ve soğan (%7) izlemektedir (Çizelge 

4.2). 
Çizelge 4.3. Yıllar ttibariylc AB Ülkelerinde Sebze Üretimi (1000 Ton) 

İtalya 
İspanya 
Fransa 
Polonya 
Yunanistan 
Hollanda 
Almanya 
İngiltere 
Portekiz 
Macaristan 
Belçika 
Avusturya 
Litvanya 
Slovakya 
İsveç 
Çek Cum. 
Danimarka 
Finlandiya 
İrlanda 
Letonya 
Kıbrıs 
Malta 
Slovenya 
Estonya 
Lüksemburg 
AB Toplam 

Kaynak: FAO 

2000 
16.389 
12.119 
8.953 
5.889 
4.310 
3.613 
3.879 
2.922 
2.268 
1.501 
1.684 

499 
329 
398 
258 
459 
248 
236 
222 
106 
137 
62 
62 
60 
16 

66.619 

2001 
15.304 
12.284 
8.286 
5.573 
4.261 
3.632 
3.757 
2.857 
2.326 
1.888 
1.687 

533 
322. 
382 
283 
419 
247 
222 
231 
159 
146 
58 
49 
61 
16 

64.983 

2002 
14.155 
12.454 
8.937 
4.702 
3.713 
3.720 
3.702 
2.582 
2.166 
1.851 
1.773 

550 
288 
298 
277 
336 
246 
227 
222 
148 
149 
51 
59 
44 
16 

62.667 

2003 
14.993 
12.498 
8.673 
5.091 
3.916 
3.772 
3.622 
2.547 
2.194 
1.947 
1.817 

502 
549 
321 
278 
296 
275 
224 
214 
218 
151 
54 
49 
64 
16 

64.282 

2004 
16.354 
12.715 
8.808 
5.274 
4.147 
4.256 
4.086 
2.583 
2.430 
1.955 
1.839 

553 
379 
328 
325 
322 
246 
229 
222 
181 
151 
56 
64 
59 
16 

67.577 

2005 
16.687 
12.348 
8.185 
5.335 
3.848 
3.831 
3.737 
2.660 
2.404 
2.092 
1.872 

520 
366 
330 
310 
290 
259 
229 
222 
178 
151 
58 
56 
53 
17 

66.037 

AB ülkelerinde 2005 yılı toplam sebze üretimi 66 milyon tondur (Çizelge 4.3). 

Topluluk içerisinde en büyük üretici ülke %26'lık pay ile İtalya olup, bunu %18.7'lik 

pay ile İspanya ve %12'lik pay ile Fransa izlemektedir. 

4.1.2. Dış Ticaret 

Toplam dünya sebze ihracatı 18.4 milyar $ değerindedir. Dünya sebze 
ihracatında İspanya (%16.1) birinci sırada, bunu Hollanda (%13.6) ve Meksika (%10.2) 
izlemektedir. Topluluk ülkeleri içersinde İspanya ve Hollanda'yı Fransa, Belçika, İtalya 
ve Almanya izlemektedir. Türkiye ise dünya sebze ihracatmdan %1.2 gibi çok az pay 
almaktadır. Dünya sebze üretiminde %3'lük bir payla 4. sırada olan ülkemiz, 
pazarlamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle dünya sebze ihracatından hak ettiği payı 
alamamaktadır (Çizelge 4.4). 
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Çizelge 4.4. Başlıca Sebze İhracatçısı Ülkeler (2004) 

ispanya 
Hollanda 
Meksika 
ABD 
Fransa 
Çin 
Belçika 
İtalya 
Kanada 
Almanya 
Türkiye 
Diğer 
Dünya 

İhracat Değeri 
(1000 S) 

2.969.285 
2.520.169 
1.879.220 
1.173.340 
1.010.587 
759.353 
664.892 
605.530 
580.211 
322.912 
218.644 

5.780.455 
18.484.598 

Pay 
(%) 
16,1 
13,6 
10,2 
6,3 
5,5 
4,1 
3,6 
3,3 
3,1 
1,7 
1,2 

31,3 
100 

Kaynak: DTM 

Dünyada en fazla ihracata konu olan sebze çeşitlerinin tamamında önemli bir 
üretici konumunda bulunmamız ve AB, Rusya ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara 
yakın olmamız nedeniyle, dünya sebze ihracatından daha fazla pay almamız 
mümkündür. 

Çizelge 4.5. Önemli Sebzelerin Dünya İhracatı (2004) 

Domates 
Marul 
Hıyar 
Mantar 
Kavun 
Sarımsak 
Karnabahar 
Karpuz 
Lahana 
Havuç 
Taze Fasulye 
Soğan 
Patlıcan 
Ispanak 

ihracat Miktarı 
(Ton) 

4.861.840 
1.592.949 
1.685.007 
403.297 
1.618.274 
1.449.623 
858.663 

2.063.222 
1.126.166 
1.473.504 
298.191 
606.905 
347.676 
93.498 

ihracat Değeri 
(1000 $) 
4.441.191 
1.435.457 
1.331.695 
1.106.260 
906.054 
705.742 
622.690 
618.963 
538.798 
502.549 
358.124 
327.694 
276.633 
94.771 

Kaynak FAO 

Dünya sebze ihracatında miktar ve değer bakımından domates, marul ve hıyar 
önemli bir yer tutmaktadır. (Çizelge 4.5). 

2004 yılı dünya karpuz ihracatı 2 milyon ton ve 619 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Dünya karpuz ihracatında Meksika (%17) birinci sırada, bunu İspanya 
ve Macaristan izlemektedir. Dünya karpuz ihracatında Türkiye (%0,8) 18. sıradadır. 
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2004 yılı dünya soğan ihracatı 5.3 milyon ton ve 1.447 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Soğan ihracatında Hindistan (%15.9) birinci sırada iken bunu Hollanda 

ve Çin izlemektedir. Hollanda ihracat miktarında ikinci sırada olmasına rağmen değer 

bakımından, %16 ile en fazla geliri kazanmaktadır. 

Toplam dünya sebze ithalatı 15.8 milyar $ civarındadır. Dünya sebze ithalatında 

ABD (%14.8) birinci sırada olup, bunu Almanya (%14.5), İngiltere (%12.3), Fransa 

(%7.7) ve Kanada (%5.9) izlemektedir. Türkiye'nin sebze ithalatı yok denecek kadar 

azdır (Çizelge 4.6). Ülkemiz, dünyada en fazla ithalata konu olan sebze çeşitlerinin 

tamamında önemli bir üretici ülke konumundadır. 

Çizelge 4.6. Başlıca Sebze İthalatçısı Ülkeler (2004) 

ABD 
Almanya 
İngiltere 
Fransa 
Kanada 
Hollanda 
Belçika 
İtalya 
Japonya 
Rusya 
Diğer Ülkeler 
Dünya 

ithalat Değeri 
(1000 $) 
2.343.828 
2.301.239 
1.939.936 
1.215.712 
935.916 
865.275 
579.507 
514.949 
434.557 
324.954 

4.371.840 
15.827.713 

Pay 
(%) 
14.8 
14.5 
12.3 
7.7 
5.9 
5.5 
3.7 
3.3 
2.7 
2.1 
27.6 
100 

Kaynak: DTM 

Dünya sebze ithalatı yaklaşık 27 milyon ton ve .16 milyar $ değerindedir. Dünya 

sebze ithalatında değer bakımından domates %28'lik pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. Domatesi, patates (%15) ve marul (%9.5) İzlemektedir. 

2004 yılı dünya domates ithalatı 4.6 milyon ton ve 4.439 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya domates ithalatında birinci sırada ABD (%20) yer almakta bunu 

Almanya (%14) ve Fransa (%9.4) izlemektedir. 

2004 yılı dünya biber ithalatı 1.7 milyon ton ve 2.835 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya biber ithalatında birinci sırada ABD (%26) yer almakta bunu 

Almanya ve Fransa izlemektedir. 

2004 yılı dünya hıyar ithalatı 1.5 milyon ton ve 1.277 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya hıyar ithalatının %27'sini ABD gerçekleştirmektedir. Bunu 

Almanya ve İngiltere izlemektedir. 
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2004 yılı dünya karpuz ithalatı 1.7 milyon ton ve 552 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya karpuz ithalatında birinci sırada ABD (%14.4) yer almakta bunu 

Kanada ve Almanya izlemektedir. 

2004 yılı dünya soğan ithalatı 5 milyon ton ve 1.570 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya soğan ithalatında en önemli ülke olan Rusya'yı (%11) 

Bangladeş ve ABD izlemektedir. 

Çizelge 4.7. Önemli Sebzelerin Dünya İthalatı (2004) 

Domates 
Patates 
Marul 
Hıyar 
Mantar 
Kavun 
Lahana 
Sarımsak 
Taze Fasulye 
Karpuz 
Havuç 
Karnabahar 
Patlıcan 
Soğan 
Ispanak 

ithalat Miktarı 
(Ton) 

4.630.083 
8.932.188 
1.522.579 
1.545.819 
419.530 
1.769.517 
1.436.672 
1.303.957 
440.502 
1.723.571 
1.501.034 
618.727 
313.723 
454.251 
85.530 

tthalat Değeri 
(1000 $) 

4.439.146 
2.327.376 
1.499.312 
1.276.756 
1.152.324 
1.080.052 
754.737 
675.463 
558.901 
552.016 
535.515 
510.263 
256.033 
115.565 
93.254 

Kaynak: FAO 

4.2. Türkiye'de Durum 

Ülkemizde sebzecilik sektörü büyük bir sektör olup, ana yetiştiricilik dalları 

olarak üç aşamada değerlendirmek mümkündür. Açıkta sebze yetiştiriciliği, Türkiye'de 

yaygın olarak yapılmaktadır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliği, özellikle Akdeniz, Ege ve 

Marmara Bölgelerinde, bir miktarda Karadeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Sanayi 

sebzeciliği ise özellikle Ege Bölgesi'nin kuzey kısımları ve Marmara Bölgesi'nde 

gelişmiştir. 

Sebzecilik sektörü sadece açıkta, örtüaltı ve sanayi sebzeciliği ile sınırlı değil, 

yan sektörlerinde gelişmesine hizmet eden bir sektördür. Özellikle 1980 yılından sonra 

ülkemizde sebze tohumculuğu ve son yıllarda fidecilik sektörü canlanma göstermiştir. 

Ayrıca sulama, gübreleme ve tarımsal savaş için girdi kullanan bir sektördür. 

Türkiye zengin toprak ve su kaynaklan yanında, çok farklı mikro klima 

bölgelerine sahip olmasından dolayı tropik türler hariç pek çok sebze türünün 

yetiştirilmesine imkan sağlamaktadır. Ülkemizde halen 50 sebze türü 
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yetiştirilebilmektedir. Bugün ülkemizde kültüre alınmamış, ekonomik önem sırası 

geldiği zaman üretime açık olabilecek 20 farklı sebze türü bulunmaktadır. Dolayısıyla 

ülkemiz 70'e yakın sebze türü yetiştirebilme şansına sahiptir. 

4.2.1. Üretim 

2005 yılı toplam sebze üretimimiz yaklaşık 26 milyon tondur. Son beş yılda 

sebze üretimi %7.8 oranında artış göstermiştir. Ülkemizde sebze üretim alanları 1 

milyon hektara ulaşmıştır. Sebze üretiminin % 84'ü açıkta, %16'lık kısmı ise 

örtüaltında gerçekleşmektedir. 

Çizelge 4.8. Türkiye'de Yıllar İtibariyle Gruplarına Göre Sebze Üretimi (1000 Ton) 

Meyvesi Yenenler Sebzeler 
Soğansı, Yumru ve Kök Sebzeler 
Yaprağı Yenenler Sebzeler 
Baklagil Sebzeleri 
Diğer Sebzeler 
TOPLAM 

2000 
19 283 
2 853 
1671 

660 
90 

24 558 

2001 
19 435 
2 795 
1 670 

648 
88 

24 636 

2002 
18 581 
2 772 
1.695 

686 
103 

23 837 

2003 
20.706 
2 681 
1 708 

709 
126 

25 930 

2004 
19 780 
2 970 
1 702 

756 
132 

25 340 

2005 
20 788 
2 955 
1 803 
7 93 
143 

26 472 
Kaynak: TUİK 

Grafik 4.1. Türkiye'de Ürün Gruplarına Göre Sebze Üretimi (2005) 
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Kaynak: TÜIK 

Sebze üretimimizin %78'lik bir oranım meyvesi yenen sebzeler grubu 

oluşturmaktadır (Grafik 4.1). Bu grup içinde %48'lik payla ilk sırayı domates almakta, 

bunu sırasıyla kavun-karpuz (%28), biber (%9), hıyar (%8) ve patlıcan (%4,5) takip 

etmektedir (Çizelge 4.9). 
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Ülkemizde üretilen yaklaşık 1.5 milyon ton domatesten 240-250 bin ton domates 

salçası üretilmektedir. Domates salçası üretiminin 60-70 bin tonu iç piyasada 

tüketilmekte, 180-190 bin tonu ise ihraç edilmektedir. Türkiye, dünya domates salçası 

üretiminde ABD, Çin, İtalya ve İspanya'dan sonra 5.sıradadır. 

Sebze üretimimizde ikinci sırayı (%11) soğansı, yumru ve kök sebzeler grubu 

oluşturmaktadır. Bu grupta %77'lik payla ilk sırayı soğan (kuru ve taze) almakta, soğanı 

havuç izlemektedir. 

Sebze üretiminde üçüncü sırayı (%7) yaprağı yenen sebzeler grubu 

oluşturmaktadır. Bu grupta lahana (%37,5) birinci sıradadır. Lahanayı marul takip 

etmektedir. 

Baklagil sebzeleri ise toplam sebze üretiminde dördüncü sırada (%3) yer 

almaktadır. Bu grupta %70'lik payla fasulye birinci sırayı almaktadır. Bunu bezelye 

(% 15) izlemektedir. 

Çizelge 4.9. Önemli Türler İtibari ile Türkiye'de Sebze Üretimi (1000 Ton) 

Domates 
Karpuz 
Soğan (kuru-taze) 
Biber 
Kavun 
Hıyar 
Patlıcan 
Lahana 
Fasulye 
Marul 
Havuç 
Bezelye 
Diğer 
Toplam 

2000 
8.890 
3.940 
2.428 
1.480 
1.865 
1.824 
924 
940 
514 
333 
235 
48 

1.137 
24.558 

2001 
8.425 
4.020 
2.375 
1.560 
1.775 
1.740 
945 
930 
490 
350 
230 
60 

1.736 
24.636 

2002 
9.450 
4.575 
2.260 
1.750 
1.820 
1.670 
955 
910 
515 
345 
235 
69 

1.274 
25.828 

2003 
9.820 

• 4.215 
1.970 
1.790 
1.735 
1.780 
935 
911 
545 
340 
405 
54 

1.430 
25.930 

2004 
9.440 
3.825 
2.247 
1.700 
1.750 
1.725 
900 
796 
582 
377 
438 
58 

1.502 
25.340 

2005* 
10.050 
3.970 
2.270 
1.829 
1.825 
1.745 
930 
676 
555 
424 
388 
122 

1.688 
26.472 

Kaynak: TÜİK *TKB 
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Çizelge 4.10. Dünya'da ve Türkiye'de Önemli Sebze Türlerinin Üretim Miktarları ve Değişim 

Domates 
Hıyar 
Biber 
Kavun 
Karpuz 
Patlıcan 
Soğan 
(taze-kuru) 
Bezelye 
Havuç 
Marul 
Fasulye 
Lahana 
Diğer 
Toplam 

1995 

Türkiye Dünya 

Üretimi 
(1000 Ton) 

7.250 
1.250 
1.080 
1.800 
3.600 
750 

3.085 

49 
250 
249 
460 
675 
4381 

21794 

87.722 
24.043 
15.050 
15.545 
41.126 
18.132 

42.304 

7.370 
16.600 
14.168 
4.929 
45.042 

232.421 
564.452 

Türkiye'nin 
Payı (%) 

8,3 
5,2 
7,2 
11,6 
8,8 

4,1 

7,3 

0,7 

1,5 
1,8 
9,3 

»,5 
1,9 
3,9 

2005 

Türkiye Dünya 

Oretimi 
(1000 Ton) 

10.050 
1.745 
1.829 
1.825 
3.970 
930 

2.270 

122 
388 
424 
555 
676 
1688 

26.472 

125.016 
41.808 
25,015 
28.334 
95.137 
30.524 

62.581 

9.105 
24.222 
22.383 
6.401 
69.782 

342.837 
883.145 

Türkiye'nin 
Payı (%) 

8.0 
4,2 
7,3 
6,4 
4,2 

3,0 

7,3 

1,3 
1,6 
1,9 
8,7 
1,0 
0,5 
3,0 

1995/2005 

Türkiye Dünya 

Üretimindeki Değişim 

(%) 
38,6 
39,6 
69,4 
1,4 

10,3 

24,0 

-26,4 

149,0 
55,2 
70,3 
20,7 

0,1 
•61,5 
21,5 

42,5 
73,9 
66,2 
82,3 
131,3 
68,3 

47,9 

23,5 
45,9 
58,0 
29,9 
54,9 
47,5 
56,5 

Kaynak: TÜİK, FAO 

önemli türler itibariyle, Türkiye'nin yaş sebze üretiminde 1995/2005 yıllan 

arasındaki değişim incelendiğinde, mevsimsel faktörlerin etkisi ile dalgalanmalar 

olmakla birlikte yıllar itibariyle üretim miktarında soğan dışındaki diğer sebzelerde 

sürekli artış gözlenmektedir (Çizelge 4.10). Türkiye'de en fazla artış bezelye üretiminde 

(%149) görülmekte bunu sırasıyla marul (%70), biber (%69) ve havuç (%55) 

izlemektedir. Soğan üretiminde %26'lık azalma tespit edilmiştir. 

Dünyada tüm sebze üretiminde artış gözlenmiştir. En fazla artış karpuzda 

(%131) olmuştur. Dünya karpuz üretimindeki artışı kavun (%82), hıyar (%74) ve 

patlıcan (%68) izlemektedir. 

Son on yılda dünyada üretimi en az artan sebze bezelye (%24) iken Türkiye'de 

en fazla artış bezelyede (%149) olmuştur. Türkiye'de soğan üretimindeki %26'lık 

düşüşe rağmen, dünyada %48'lik artış izlenmiştir. Türkiye lahana üretiminde değişiklik 

olmamasına rağmen, dünya lahana üretiminde %55'lik artış olmuştur. Türkiye'deki 

karpuz ve kavun üretimindeki artış %1-10 iken, dünyada en fazla artış karpuz ve 

kavunda gerçekleşmiştir. 
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Çizelge 4.11. Türkiye'de İllere Göre Sebze Üretimi (2004) 

Antalya 
Bursa 
İzmir 
Manisa 
Samsun 
Mersin 
Balıkesir 
Adana 
Hatay 
Muğla 
Çanakkale 
Konya 
Şanlıurfa 
Tokat 
Aydın 
Diyarbakır 
Denizli 

Üretim Alanı 
(ha) 

1.577.631 
53.194 
70.786 
38.961 
42.304 
34.209 
36.394 
26.159 
36.673 
24.875 
19.372 
120.011 
20.385 
17.538 
19.061 
17.458 
24.495 

Üretim 
(ton) 

3.059.136 
1.584.608 
1.498.426 
1.255.461 
1.219.377 
1.196.893 
995.378 
962.151 
891.996 
845.552 
664.589 
657.473 
584.241 
584.107 
532.038 
528.548 
335.037 

Üretimdeki 
Payı 
(%) 
13,2 
6,8 
6,5 
5,4 
5,3 
5,2 
4,3 
4,1 
3,8 
3,6 
2,9 
2,8 
2,5 
2,5 
2,3 
2,3 
1,4 

Kaynak: TÜİK 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ülkemiz sebze üretiminin en 

fazla yapıldığı bölgeler olup, tür ve çeşit yönünden en zengin bölgeleri oluşturmaktadır. 

2004 yılı TÜlK verilerine göre, sebze üretiminde Antalya ili (%13) birinci sıradadır 

(Çizelge 4.11). Antalya'yı Bursa (%7), İzmir (%6.5), Manisa (%5.4) ve Samsun (%5.3) 

takip etmektedir. 

4.2.1.1. Örtü altı Sebze Yetiştiriciliği 

örtüaltı sebze yetiştiriciliği hem oluşturduğu ihracat değeri hem de 

yarattığı istihdam açısından önemli bir tarım koludur. Örtüaltında sebze 

yetiştiriciliği ürünlerin tarlada yetiştirildiği dönemler dışında yoğunlaşması nedeni 

ile karlı bir faaliyet olmakla birlikte, özellikle serada üretimin yüksek maliyetli 

olması ve teknik bilgiye dayalı üretim yapılması zorunluluğu ile daha fazla bilgi ve 

sermaye gerektiren bir yetiştirme dalıdır. 

Türkiye sera alanları bakımından Akdeniz ülkeleri içerisinde üçüncü sırada 

yer almaktadır. Türkiye'den yapılan sebze ihracatının tamamına yakım Örtüaltında 

üretilen sebze türlerinden oluşmaktadır. 
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Ülkemizde seracılık 1940 yıllarında ilk defa Akdeniz Bölgesinde özellikle 

Antalya' da başlamış, buradan iklime bağlı olarak Ege ve Marmara Bölgelerine 

yayılmıştır. Bugün ise örtüaltı yetiştiriciliği en yoğun olarak Akdeniz ve Ege 

Bölgesinde yapılmaktadır (Çizelge 4.12). Bunu Karadeniz ve Marmara Bölgeleri 

izlemektedir. 

Çizelge 4.12. Önemli İller İtibari ile örtüaltı Üretim Miktarları ve Alanları (2004) 

Antalya 

Adana 

Mersin 

Samsun 

Hatay 

İzmir 

Bursa 

Aydın 

Yalova 

Muğla 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Atan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Cam sera 

85.126 
1.067.108 

3 
50 

4.788 
50.928 

4 
69 
97 

1.209 

32 
330 

8 
108 

6.558 
93.438 

Plastik 

115.344 
1.023.424 

210 
1.982 

43.817 
380.473 

8.645 
76.505 

404 
3.900 
9.494 

136.704 
370 

3.974 
735 

5.513 
2.769 

21.582 
22.301 

218.527 

Yüksek 
Tünel 

14.752 
139.574 

5.360 
19.976 
19.497 
83.127 

151 
1.719 
1.710 
9.591 

67 
747 

33 
239 

64 
339 

-
-

2.847 
14.183 

Alçak 
Tünel 

15.024 
68.176 

119.873 
473.205 

14.343 
69.224 

5.940 
34.135 

8.683 
37.797 

11 
71 

-
-

1.246 
4.913 

-
-

1.438 
6.649 

Toplam 

230.246 
2.298.282 

125.446 
495.213 

82.445 
583.752 

14.736 
112.359 

10.801 
51.357 

9.669 
138.731 

403 
4.213. 
2.077 

11.095 
2.777 

21.690 
33.144 

332.797 
Kaynak: TÜİK 

2004 yılı verilerine göre 4.2 milyon ton olarak gerçekleşen örtüaltı sebze 

üretiminin yaklaşık, 1.2 milyon tonu cam serada, 2 milyon tonu plastik serada ve 

yaklaşık 1 milyon tonu ise tünellerde yetiştirilmiştir (Çizelge 4.13). 

Antalya îli örtüaltı alanı ve üretimi bakımından birinci sıradadır. Toplam 

örtüaltı alanlarının %13'ünü, üretiminin ise %55'ini karşılamaktadır. Antalya'yı 

Mersin ve Adana takip etmektedir. Adana'da alçak tünelde üretim ağırlıklıdır. 
Çizelge 4.13. Türkiye'de Yıllara Göre Örtüaltı Üretimi (ton) 

Plastik Sera 
Cam Sera 
Alçak Tünel 
Yüksek Tünel 
Toplam 

2000 
1.768.302 

935.921 
715.809 
257.155 

3.677.187 

2001 
1.683.975 

973.846 
721.614 
282.780 

3.662.215 

2002 
1.916.011 

992.674 
922.659 
329.077 

4.160.421 

2003 
2.072.685 
1.185.808 

801.123 
352.263 

4.411.879 

2004 
1.948.019 
1.215.252 

706.313 
311.881 

4.181.465 
Kaynak: TUtK 
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2004 yılında örtüaltı üretim alanı 528.398 dekara ulaşmıştır. Bunun; 97 bin 

dekan cam sera, 213 bin dekarı plastik sera, 50 bin dekarı yüksek tünel ve Î68.7 

bin dekarı alçak tünelden oluşmaktadır (Çizelge 4.14). 

Çizelge 4.14. Türkiye'de Yıllara Göre Örtüaltı Üretim Alanları (da) 

Plastik Sera 
Alçak Tünel 
Cam Sera 
Yüksek Tünel 
Toplam 

2000 
197.509 
172.356 
77.034 
40.952 
487.851 

2001 
190.542 
169.444 
79.274 
46.818 

486.078 

2002 
208.306 
217.874 
80.328 
60.512 
567.020 

2003 
215.198 
184.669 
93.380 
50.017 

543.264 

2004 
212.744 
168.77i 
96.825 
50.058 

528.398 
Kaynak: TUİK 

Grafik 4.2. Örtüaltı Alanlarının Dağılımı (%) 

Kaynak: TÜİK 

Sera alanlarımızın %95'inde sebze (domates, hıyar, biber, patlıcan,), %4'ünde 
süs bitkileri (karanfil, gül, gerbera, krizantem) ve %1'inde ise meyve (muz ve çilek) 
yetiştirilmektedir. 

Örtüaltında yetiştiren sebze türleri sırasıyla domates (%44), hıyar (%22), karpuz 
(%15), biber (%7) ve patlıcan (%6)'dır. Diğer sebze türlerinin üretim payı ise %6'dır. 
Karpuz üretimi de yaygın olarak plastik tünellerde yapılmaktadır. 

2003 yılında örtüaltı ihracat miktarı 1 milyon ton olarak gerçekleşmiş, 35 milyon 
dolar gelir elde edilmiştir. İhracatımızda en büyük payı domates ve biber almaktadır. 

Örtüaltı yetiştiriciliğinde kullanılan tohum miktarı 2 ton civarında olup, tamamı 
hibrit çeşitlerden oluşmaktadır ve yaklaşık %80'i ithalatla karşılanmaktadır. Damlama 
sulama ile gübreleme için gerekli olan gübrelerin hemen tamamı ithalat yoluyla 
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karşılanmaktadır. Pestisitlerin de büyük çoğunluğu ithalatla karşılanmakta bir kısmının 

ise etkili maddeleri ithal edilip yurt içinde hazırlanarak pazara arz edilmektedir. 

Ülkemiz genelinde ısıtmasız seracılık yapılmaktadır. Teknoloji kullanımı 

bakımından serada üretim yapan diğer önemli Akdeniz ülkelerine benzer bir durum 

mevcuttur. Rakip ülkelere göre sıcaklık değerlerinin uygunluğu, ışık miktarının 

çokluğu, nakliye yönünden avantajları, işgücü sorunu olmaması gibi üstünlükleri 

nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. 

Ayrıca "Jeotermal Enerjinin" seracılıkta değerlendirilmesi, ülkemiz için büyük 

şans olup, ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Şu anda mevcut ekolojik 

koşullara bağlı olarak gelişmiş bulunan ve genelde ısıtmasız olarak sürdürülen seracılık, 

jeotennal kaynakların kullanımı ile yaygınlaştırılabilir. Jeotermal kaynakların 

bulunduğu potansiyel sera üretim merkezleri olarak en ön sırada; Denizli (Sarayköy), 

Kütahya (Simav), Nevşehir (Kozaklı), Şanlıurfa (Karaali) gelmektedir. 

Bugün örtüaltı yetiştiriciliği Ekim-Temmuz aylan arasındaki dönemde 8 aylık 

sebze ihtiyacını karşılayan, bir kısmını ihraç eden ve yüz binlerce kişinin de geçimini 

sağlayan önemli bir sektör haline gelmiştir. 

4.2.2. Dış Ticaret 

Ülkemizin önemli gelir kaynaklanndan birisi de yaş sebze ihracatıdır. 2005 yılı 

tanm sektörü ihracatının %6.8 ini sebze oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.15. Türkiye Sebze İhracat Miktarı ve Değeri 

Domates 
Biber 
Hıyar, Korn. 
Soğan 
Havuç,Turp 
Mantar 
Patlıcan 
Pırasa 
Diğer 
Toplam 

2003 
Miktar 

(KE) 
232.188.766 

43.844.100 
23.428.771 

137.469.580 
45.725.766 

335.746 
5.376.378 

14.651.151 
202.229.050 
705.249.308 

Değer 
(S) 

89.329.814 
34.405.208 
10.443.367 
15.220.556 
8.452.187 
4.427.980 
4.025.346 
4.073.019 

26.925.949 
197.303.426 

2004 
Miktar 

(KE) 
236.217.909 

50.091.124 
29.918.868 
76.658.564 
31.666.302 

481.208 
5.142.683 
7.594.021 

171.046.807 
608.817.486 

Değer 
($) 

1)0.479.842 
44.450.910 
12.397.124 
10.041.069 
5.656.570 
4.117.822 
3.978.338 
2.909.923 

24.612.366 
218.643.964 

2005 
Miktar 

(Kg) 
252.263.852 

64.002.480 
32.599.269 
63.922.465 
34.854.618 

809.517 
6.217.353 
9.327.482 

99.568.094 
563.565.130 

Değer 
($) 

145.561.830 
56.139.063 
18.543.568 
6.934.607 
6.748.711 
7.106.090 
5.647.994 
3.294.726 

23.432.858 
273.409.447 

Değişim (%) 

Miktar 

7 
28 
21 
-17 
10 
68 
21 
23 
-42 
-7 

Değer 

32 
26 
50 
-31 
19 
73 
42 
13 
-5 
25 

Kaynak: AK.İB Ülkeler 2005 yılı fob (S) değerlerine göre sıralanmıştır. 

2005 yılı verilerine göre 564 bin ton sebze ihracatından 273 milyon dolar gelir 

elde edilmiştir. İhraç edilen sebze türleri içerisinde ilk sırayı 252 bin ton ve 145 milyon 
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$ gelir ile domates almaktadır (Çizelge 4.15). Domatesi sırasıyla biber, hıyar, soğan ve 

havuç takip etmektedir. 

Dünyada önemli sebze üreticisi ülkeler arasında 4.sırada bulunan Türkiye, sebze 

üretiminin sadece %3'ünü ihraç etmektedir. Üretilen domates ve biberin yaklaşık 

%2,5'i, hıyarda ise % 1,2'si ihraç edilmektedir. 

Çizelge 4.16. Türkiye'nin Ülkelere Göre Sebze İhracatı 

Rusya Fed. 
Almanya 
Yunanistan 
Romanya 
Hollanda 
Suudi Ara. 
Yugoslavya 
Irak 
Fransa 
Avusturya 
Diğer 
Toplam 

2003 
Miktar 

(Kg) 
151.179.661 
43.859.361 
42.539.482 
70.059.531 
12.116.430 
94.734.566 
16.099.141 
81.879.801 

8.436.463 
9.024.685 

175.320.187 
705.249.308 

Değer 
($) 

42.377.985 
33.266.311 
17.341.166 
15.452.924 
9.891.251 

17.259.072 
5.024.142 
4.934.416 
7.524.421 
5.883.797 

38.347.941 
197.303.426 

2004 
Miktar 

(Kg) 
172.910.381 
36.702.515 
51.519.264 
46.088.899 
13.417.996 
53.827.231 
23.430.287 
91.260.995 

5.648.152 
4.524.721 

109.487.045 
608.817.486 

Değer 
($) 

69.075.080 
32.815.615 
21.932.099 
14.708.029 
13.693.278 
10.702.641 
7.313.855 
5.524.450 
5.162.164 
4.025.120 

33.691.633 
218.643.964 

2005 
Miktar 

(Kg) 
133.251.200 
45.727.658 
25.306.798 
53.706.392 
16.155.377 
41.894.127 
16.576.819 
80.121.866 
7.304.665 
9.822.271 

133.697.957 
563.565.130 

Değer 
($) 

69.954.509 
42.428.513 
13.981.908 
24.178.144 
18.567.193 
8.688.329 
5.483.851 
5.556.734 
8.722.741 
9.130.082 

66.717.443 
273.409.447 

Değişim (%) 

Miktar 

-23 
25 
-36 
17 
20 
-22 
-29 
-12 
29 
117 
22 
-7 

Değer 

1 
29 
4 
64 
36 
-19 
-25 

1 
69 
127 
98 
25 

Kaynak: AKİB Ülkeler 2005 yılı fob (S) değerlerine göre sıralanmıştır. 

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu'dur (Çizelge 4.16). Ancak 
2005 yılında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat bir yıl öncesine göre %23 oranında 
bir azalma göstermiştir. İkinci büyük pazar ise Avrupa ülkeleri ve özellikle 
Almanya'dır. Bu ülkeyi Romanya, Hollanda ve Yunanistan izlemektedir. 2004 yılına 
göre Avusturya'ya yapılan ihracat 2005 yılında %117 artış göstermiştir. 

2005 yılında gerçekleştirilen 15 bin ton sebze ithalatının değeri 8 milyon $'dır. 
(Çizelge 4.17). Sebze ithalatının; %60'ının kaliteli tohumluk ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Hollanda, Almanya, ingiltere, Kanada ve Fransa'dan ithal edilen tohumluk 
patates, %29'unun ise tamamına yakını (%98,7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 
ithal edilen tohumluk olmayan patates, %9'unun ise tamamına yakını (%99,6) Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal edilen enginar olmuştur. 
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Çizelge 4.17. Türkiye Sebze İthalat Miktarı ve Değeri 

Patates (Tohumluk) 

Patates 

Domates 

Kavun 
Karpuz 
Soğan (Kuru) 
Sarımsak (Kuru) 

Marul 

Havuç 
Hıyar 

Enginar 

Kuşkonmaz 

Patlıcan 

Biber 

Kebere 

Rezene 
Kabak (Sak;z) 

Nane 
Diğer Sebzeler 

Toplanı 

2004 

KG 
7.777.755 

1.293.315 

39.995 

29.046 

107.160 
71.500 

351.500 
51.050 

15.310 

1.008589 

2.960 

9.590 

7.154 

10.765.624 

S 
5.770.283 

87.197 
15.914 

23.609 
4.967 

17.815 

171.263 

40.785 

17.717 

222.132 

3.893 

9.388 

4.854 

6.390.335 

2005 

KG 
9.225.109 

4.435.740 

55.900 

19.705 

248.530 

136.510 

35.000 

24.030 

1.340 

1.300.074 

1.898 

752 

21.718 

18.000 

19.780 
350 

6.700 
120 

15.551.257 

S 
6.572.063 
1.101.174 

31.187 

10.166 

50.420 
31.818 

24.472 

12.675 

1.243 
300.141 

6.892 

596 

6.357 

3.600 

45.903 
250 

24.006 
171 

8.223.607 

% 
60 
29 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 

9 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
100 

Kaynak: DTM 

5. KESME ÇİÇEK 

5.1. Dünyada Durum 

5.1.1. Üretim 

Dünyada 50'den fazla ülkede süs bitkileri üretim ve ticareti yapılmakta olup, 
sektör yıllık 60 milyar dolarlık bir pazarı temsil etmektedir. Bu pazar içerisinde kesme 
çiçek 35 milyar dolarlık ticaret hacmine sahiptir. 
Grafik 5.1 - Dünya kesme çiçek ihracatı (2005) 

D Türkiye SKoSorabiya • Ekvator 

70% 2% 

Kaynak: International Association of Horticüİtüraİ Producers 
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Entansif üretimin en yoğun olarak yer aldığı Hollanda'da kapalı alanda üretim 

de çok önemli boyutlardadır. Latin Amerika ülkelerinin çiçek üretimi konusunda yeterli 

bilgileri bulunmamasına karşın, bu bölgedeki üretimin çok hızlı geliştiği bilinmektedir. 

İklim şartlannm elverişli olması, yabancı sermaye ve teknoloji transfer hızının fazla 

olması bölgenin hem ABD'ye hem de AB'ye ihracat potansiyelini artırmaktadır. 

Bölgedeki en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler Kolombiya ve Ekvator'dur (Grafik 5.1). 

Afrika kesme çiçek üretimi ile dünyadaki tüm profesyonel üretici ülkelere rakip 

durumundadır. Günümüzde Kenya, Afrika'daki en önemli kesme çiçek üreticisi ülke 

konumundadır. Kenya'yı Zimbabwe, Fas ve Güney Afrika takip etmektedir. Bunun 

yanısıra, Zambiya, Malawi, Tanzanya ve Uganda umut vadeden ülkeler arasında 

gösterilmektedir. Asya bölgesindeki en önemli üretici ülkeler Japonya (iç pazara 

yönelik üretim yapılmaktadır) İsrail, Hindistan ve Tayland, Malezya, Kore ve Çin gibi 

Güneydoğu Asya ülkeleridir. 

5.1.2. Dış Ticaret 

Hollanda, dünyadaki en büyük kesme çiçek ihracatçısı olup, bu duruma yaptığı 

üretimin yanı sıra ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirdiği re-export yoluyla ulaşmıştır. 

Bu ülkeyi sırasıyla Kolombiya, Kenya, İsrail, Ekvator ve İtalya izlemektedir 

(Çizelge5.1). 

Çizelge 5.1. Dünyada Önemli Kesme Çiçek İhracatı ve İthalatı Yapan Ülkeler (2003) 

Almanya 
ABD 
Fransa 
İngiltere 
Hollanda 
İsviçre 
Japonya 
Rusya 

ithalat 
(Milyon S) 

1.000 
696 
380 
368 
320 
168 
215 
100 

Hollanda 
Kolombiya 
Kenya 
İsrail 
Ekvator 
İtalya 
İspanya 
Türkiye 

ihracat 
(Milyon S) 

2.000 
518 
400 
170 
111 
74 
74 

27.5 
Kaynak: İGEME (İhracatı 
Geliştirme Etûd Merkezi) 

Almanya, uzun yıllar en büyük kesme çiçek ithalatçısı olmasına rağmen son 

yıllarda ABD' de kesme çiçek üretiminde büyük bir hamle yapan ve kendisine yakın 

olan Kolombiya ve Ekvator ürünlerini ithal ederek önemli bir ithalatçı konumuna 

gelmiştir. 
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Grafik 5.2. Dünyada Kesme Çiçekte Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2005) 

a Alm anya 
_.- , . 16% 

n Diğerleri - r a ^ ^ ^ ^ ^ _ 
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33% - nT--tfflr#tı—mt .m^m^amst _ 15% 

• Kanada _ 
1%o italya 

• İsviçre • Fransa 
3"Ka Japonya 7% 

3% 

Kaynak: International Association of Horticultural Producers 

En fazla ithalatı yapılan kesme çiçek türleri gül ve karanfildir. Türkiye'nin de 

hedef pazarı durumunda olan AB'nin en fazla ithal ettiği türler sırasıyla gül, karanfil ve 

kasımpatıdır. 

5.2. Türkiye'de Durum 

5.2.1. Üretim 

Türkiye coğrafyası içinde ticari amaçlı kesme çiçek üretimi 20. yüzyılın 

başlarında tüketimin merkezi olan İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Yalova'da başlamıştır. 

Yalova'da üretilen çiçekleri pazarlamak üzere ilk kooperatif 1946 yılında İstanbul'da 

kurulmuştur. İhracata yönelik üretim ise 1985'te Antalya'da başlamıştır. 

Türkiye süs bitkileri üretiminin % 48'ini kesme çiçek, % 47'sini dış mekan 

bitkileri, %3'ünü iç mekan bitkileri, % 2'sini ise doğal çiçek soğanları oluşturmaktadır. 

Türkiye'de yaklaşık olarak 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin 

en fazla yapıldığı iller sırasıyla İzmir, Antalya, Yalova ve istanbul'dur. Marmara ve Ege 

Bölgesinde (İstanbul, Yalova, İzmir, Aydın) yapılan kesme çiçek üretimi genellikle iç 

pazara yöneliktir. Antalya bölgesinde ise çoğunluğu seralarda olmak üzere yüksek 

kaliteli ve ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. Üretimde modern üretim teknikleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ise yayla kesimlerinde yaz aylannda 

karanfil üretim yapılmaktadır. Ülkemizde en yoğun olarak; %43 oranında karanfil, %13 

oranında glayöl, %12 oramnda gül ve %9 oramnda gerbera yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
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Çizelge 5.2. İllere Göre Kesme Çiçek Üretim Alanları (2004) 

Frcsia 
Gerbera 
Gladiol 
Gül 
Gypsophilla 
Karanfil 
Krizantem 
Lilium 
Solidago 
Statice 
Diğerleri 
TOPLAM 

Antalya 

8 
576 
10 
62 
90 

2449 
17 
2 
69 
6 
84 

3372 

İstanbul 

15 
1 

1060 
82 
0 
0 
4 
76 
5 
0 
10 

1252 

İzmir 

65 
181 
94 

441 
23 

1430 
187 
38 
3 
5 

4063 

Kocaeli 

0 
4 
3 
6 
0 
0 
6 
1 
0 
0 

22 

Yalova 

0 
0 

330 
300 
11 

555 
98 
24 
47 
11 

363 
1739 

Diğer 
İller 

0 
42 
162 
539 
9 

193 
16 
25 
0 
0 

23 
1010 

Toplam 
Üretim 

Alanı (da) 
88 

804 
1658 
1430 
133 

4627 
327 
165 
124 
21 
479 

11456 
Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği 

Ülkemizde, kesme çiçek üretiminin en yoğun yapıldığı il İzmir' dir. Bunu 
sırasıyla Antalya, Yalova ve İstanbul izlemektedir ( Çizelge 5.2). 

Süs bitkileri üretimi konusunda son dönemlere yönelik TÜİK kayıtları 
bulunmadığı için çeşitli yaklaşımlarla elde edilen ve sağlıklı olmayan veriler 
bulunmaktadır.Kesin rakamlar olmamakla birlikte tahmini olarak ülkemizde 2004 
yılmda 1.400.920.804 adet süs bitkisi üretilmiş olup, bunun 1.391.667.219 adeti kesme 
çiçek, 9.253.585 adeti iç ve dış mekan bitkisidir. 

5.2.2. Dış Ticaret 

Türkiye kesme çiçek üretimi ve ihracatında; pazar ülkelere coğrafi yakınlığı, 
tarım ülkesi olması, ekolojik avantajları, tanmsal nüfusun genç insan kaynağına 
dayanması, ileri teknoloji uygulanan modern seraların bulunması, kesme çiçek 
sektöründe eğitimli insan kaynağına sahip olunması, ihracata verilen önemin her geçen 
gün artması ve bu amaçla yüksek kalitede üretimin sağlanması gibi nedenlerle avantajlı 
durumdadır. Ayrıca, dış pazarda yapılan tanıtım faaliyetleri de önemli faydalar 
sağlamaktadır. Son dönemde fuar katılımları, alım heyetleri ve çeşitli diğer etkinliklerle 
Türk çiçeği tanınmaya ve yeni alıcılara ulaşmaya başlamıştır. 

En önemli ihracat merkezimiz Antalya olup bunu sırasıyla İzmir, Yalova ve 
diğer iller izlemektedir. 
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Grafîk 5.3. Kesme Çiçek İhracatı yapılan İller ve Oranları (2005) 

Kaynak: Antalya ihracatçılar Birliği 

Türkiye'den yaklaşık 36 ülkeye çiçek ihracatı yapılmaktadır. Kesme çiçek 

ihracatında en büyük pazar İngiltere'dir. Bu ülkeyi Hollanda, Rusya Federasyonu, 

Almanya ve Japonya izlemektedir Kesme çiçek ticaretinde bavul ticareti de önemli bir 

yere sahiptir. Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya gibi ülkelere bavul ticareti şeklinde 

kesme çiçek ihracatı yapılmaktadır. İngiltere'ye ağırlıklı olarak sprey karanfil 

gönderilmektedir. Standart karanfil ve Gerbera ise daha çok Rusya, Moldova, Ukrayna, 

Romanya ve Bulgaristan'da tercih edilmektedir. 

Çizelge 5.3. Türkiye'nin Türlere Göre Kesme Çiçek İhracat Miktar ve Değerleri (2005) 

Güler 

Karanfiller 

GlayöJIer 

Krizantemler 

Diğer Çiçekler Ve Çiçek Tomurcukları; Taze 

Buket Yapmaya Elverişli K. Çiçek Ve Tomurcuklar 

Yosunlar Ve Diğer Likenler 

İğne Yapraklı Ağaçların Dalları (Taze) 

Buket Yapmaya Elverişli Şimşir Dalı 
Buket Yapmaya Elverişli Diğer Taze Bitki, Yaprak, Ot, Yosun 
Ve Likenler 
Buket Yapmaya Elverişli Bitki, Yaprak, Ot, Yosun Ve Likenler; 
Kurutulmuş 
Buket Yapmaya Uygun Bitki, Yaprak, Ot, Yosun, Liken; 
Boyanmış, İşlem Görmüş Vs. 
Genel Toplam 

Miktar 

593.204 

258.280.002 

113.800 

13.350 

832.563 

108.142 

620.499 

8.461 

43.412 

1.895.298 

38.015 

959.161 

-

Birim 

ADET 

ADET 

ADET 

ADET 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

Değer 

61.057 

18.303.547 

9.327 

1.082 

1.758.809 

119.981 

2.512.128 

18.686 

74.243 

3.249.313 

111.811 

1.446.706 

27.608.413 

Kaynak: DTM 
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Ülkemizce en fazla ihraç edilen kesme çiçek karanfildir. Karanfil üretiminin en 

yaygın olarak yapıldığı iller; Antalya ve İzmir olup, üretimin yaklaşık %80'i bu illerde 

gerçekleşmektedir. 

Ülkemiz kesme çiçek ihracatının büyük bir kısmı (%80) Avrupa'ya yöneliktir. 

İhracatta ilk sırayı İngiltere almakta olup sprey karanfille (%75) tek alıcı konumundadır. 

Bunu sırayla; Hollanda, Almanya, Rusya Federasyonu izlemektedir. 

Çizelge 5.4. Türkiye'nin Ülkelere Göre Süs Bitkilerf, İhracatı 

İngiltere 
Hollanda 
Almanya 
Rusya Fed. 
Ukrayna 
Romanya 
Türkmenistan 
K.K.T.C 
A.3.D. 
Japonya 
Yunanistan 
İspanya 
Macaristan 
Belçika 
Irak 

2002 
Mskf.ar 

(kg) 
120.666.101 

12.842.729 
2.056.819 

17.628.011 
654.120 

5.110.718 
666.212 
722.521 

5.698 
4.355.801 

15.240.564 
14.036 

932 
262.698 

Değer 
$ 

7.600.335 
6.770.519 
2.783.746 

999.808 
23.385 

132.372 
381.696 
321.107 

23.100 
1.724.030 

522.769 
21.099 

6.887 
125.751 

2003 
MiGttar 

(kg) 
127.215.'778 
12.373.056 

1.744.001 
27.206.712 

856.189 
27.363.210 

831.354 
453.113 

50.312 
3.783.722 

42.669.611 
10.147 
2.317 

231.556 
23.296 

Değer 
$ 

8.327.532 
9.095.696 
4.226.382 
2.446.242 

85.508 
687.311 
630.184 
489.796 
320.433 

1.900.675 
1.462.393 

43.655 
19.434 

365.772 
38.169 

2004 ! 2005 
Miktar ! Değer Miktar 

(kg) $ i (kg) 
128.924.135 
18.587.283 

10.770.377 
10.438.261 

1.677.275J 2.681.808 
34.222.669 

9.783.885 
27.381.329 

3.513.229 
1.076.604 

145.122 
4.007.479 

38.344.507 
397.922 

10.961 
275.697 

45.567 

3.663.466 
560.376 

1.11',.551 
î.674.437 

485.915 
673.539 

2.242.126 
1.360.073 

339.511 
82.198 

430.942 
34.841 

113.971.742 
15.805.621 
3.700.065 

35.653.714 
29.659.636 
29.00^,825 

1.255.380 
1.178.967 

134.450 
2.731.629 

23.894.950 
19.834 

2.682.850 
221.805 
124.935 

Değer 
$ 

10.344.725 
8.641.645 
3.438.012 
3.422.785 
1.824.466 
1.128.180 

946.305 
756.616 
691.587 
687.626 
661.297 
545.584 
428.789 
408.837 
296.836 

Kaynak: DTM 

Yıllar itibariyle ülkemizin dış ticareti incelenecek olursa, kesme çiçek ticaretinde 

yıldan yıla sürekli artan bir trend göstermekte olmakla birlikte; pazara yakınlığı, coğrafi 

ve iklimsel üstünlüklerine rağmen bu sektörde istenilen seviyelere gelememiştir. 

Çizelge 5. 5. Türkiye'nin Kesme Çiçek Dış Ticareti 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

İ thala t 
M i k t a r 

(Kg) 
161.181 
72.546 

203.821 
127.676 
171.185 
228.862 

İ thalat 
Miktar 
(Adet) 

328.980 
110.244 
100.678 
29.153 

525.614 
939.710 

İthalat 
Değer 

(S) 
651.318 
252.019 
531.324 

424.556 
721.968 
937.071 

İhracat 
Mik ta r 

(Kg) 
4.881.345 
5.900.307 
8.893.339 

11.861.138 
12.592.302 
12.646.285 

İhraca t 
Mik ta r 
(Adet) 

102.730.847 
107.643.627 
176.45!.675 
241.283.189 
264.097.053 
257.485.356 

İhracat 
Değer 

(S) 
8.303.592 

10.977.744 
16.979.294 
2^.597.065 
28.580.796 
27.608.413 

Kaynak: DTM 
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İhracata yönelik kesme çiçek üretiminin yaklaşık olarak ülkemizde 20 yıllık bir 

geçmişi olmasına rağmen dünya kesme çiçek pazarında daha yüksek sıralamalarda 

bulunmamamız için hiçbir neden bulunmamaktadır. 2000 yılında kesme çiçek 

ihracatımızdan elde edilen gelir yaklaşık olarak 8 milyon dolarken bu rakam 2002 

yılında 17 milyon, 2005 yılında ise 27,5 milyon dolara ulaşmıştır. 

Zaman içerisinde bölgesel, iklimsel ve önemli pazarlara yakınlığımızdan dolayı 

bu rakamların daha da yüksek olacağı kaçınılmazdır. 

Ülkemiz ithalatına bakacak olursak, genel anlamda çok önemli rakamlara 

ulaşmamaktadır. İthalatımız, yıl içerisinde yerli üretimin önemli günlerdeki (yılbaşı, 

sevgililer günü, anneler günü) talep artışını tam olarak karşılayamaması durumunda 

yoğunluk kazanmaktadır. 

Yıllar itibariyle kesme çiçek ithalat değerimiz, 2000 yılında 651 bin dolar iken 

2002 yılında 531 bin dolar, 2005 yılında ise 937 bin dolara ulaşmış, ithalatımızın 

%78'lik bölümü Hollanda'dan gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde üreticilere farklı desteklemelerin olmasının yanında 060310 GTİP 

nolu (kesme çiçekler) tarımsal ürünlerde ihracat iadesi uygulamasından 

faydalanmaktadır. Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 2005-3 sayılı Kararı ve 2005-1 

sayılı Tebliği uyarınca ton başına 205 ABD Doları destek ödemesi yapılmaktadır. Fakat 

bu desteklemeler yeterli olmamaktadır. Tarım sektöründe girdilerin pahalı olmasından 

dolayı maliyetler yüksektir. Fransa'da 1 dekardaki, kesme çiçek üretim maliyeti 200 $, 

Almanya'da 390 $, Hollanda'da 720 $, Yunanistan'da 946 $, ülkemizde (işçilik düşük 

olduğu için) ise 300 $ dır. Kimi AB ülkelerindeki maliyetler bizden düşük olmasına 

rağmen AB ülkelerinde en düşük maliyete göre destek verilmektedir. Bunun yanında 

AB içinde gümrük vergisi bulunmamaktadır. Bunun yanında Kolombiya ve Ekvator 

gibi ülkelerde işçilik ücretleri çok düşük seviyelerdedir. 

6. ZİRAİ MÜCADELE 

Tarım ürünlerinin üretilmesinde, kalite ve kantitelerini doğrudan etkileyen en 

önemli unsurlardan birisi, zirai mücadele uygulamalarıdır. İyi bir zirai mücadele 

uygulaması sonucunda, %65'lere varan ürün kayıpları verime dönüşmektedir. 
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Dünyada ve ülkemizde başta kültürel tedbirler olmak üzere; tuzaklar, 

feromonlar, biyolojik mücadele vb. zirai mücadele teknikleri uygulanmaktadır. Ancak 

dünyada ve Türkiye'de, zirai mücadele uygulamalarında, gerek kolaylığı, gerek etkinliği 

ve gerekse ucuzluğu sebebiyle %95'lere varan oranlarda kimyasal mücadele tercih 

edilmektedir. 

Dünyada kimyasal mücadele yapılmadığında, halen tarımsal üretimin %50'sinin 

üretime dönüşmeyeceği, bu itibarla üretimin yarısına varan ürün kayıplarının olacağı 

hesap edilmektedir. Dolayısıyla zirai mücadeleden, özellikle zirai mücadele içerisindeki 

kimyasal mücadeleden bugünden yarma vazgeçilmesi mümkün görülmemektedir. 

Zirai mücadelede kimyasal mücadele kapsamında kullanılan bitki koruma 

ürünleri (tarım ilaçlan), toksikolojik, ekotoksikolojik, çevreye etkileri, kalıntı, fiziksel 

ve kimyasal özellikleri ve biyolojik aktiviteleri vb. yönlerden incelenmekte, uygun 

bulunmaları halinde ruhsatlandırılarak kullanımına müsaade edilmektedir. 

Yüksek teknoloji ile üretilerek, detaylı çalışmalar sonucunda ruhsatlandırılan 

bitki koruma ürünlerinin, tavsiyelerine uygun kullanımı halinde başta kalıntı olmak 

üzere herhangi bir risk bulunmamasına rağmen, bu ilaçların tavsiyelerine uygun olarak 

kullanılmadığı durumda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Zirai mücadele sırasında, üreticilerin tavsiye dışı ilaç uygulamalarına 

yönelmelerinin altında, yapılan uygulamaların denetienmemesinin yattığı 

görülmektedir. Ülkemizde bitki koruma uygulamalannın kontrolüne yönelik etkili bir 

yapılanma ve organizasyon bulunmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tavsiye 

dışı uygulamalara yönelik yapılan eğitim çalışmalan, bu uygulamalann kontrolüne ve 

yapılacak yanlışlıklara yönelik herhangi bir müeyyidenin bulunmaması sebebiyle etkili 

olamamaktadır. Bu sebeple, ülke üretiminin %3'ne tekabül eden yaş meyve sebze 

ihracatı esnasında yapılan analizlerde, bitki koruma ürünlerinin kalıntılan tespit 

edilebilmektedir. Bu da ihracatımızı ve ürünlerimizin iç pazar fiyatlannı olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Tarım ürünlerinde gıda güvenliği açısından maksimum rezidü limitleri büyük 

önem arz etmektedir. AB ülkelerde Milli MRL listelerine ilaveten ortak bir MRL listesi 

de bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizle AB ülkeleri arasında farklı MRL'lerin 

uygulanması söz konusu olabilmekte, bu durumlarda ülkemizde ruhsatlı olan bitki 

koruma ürünlerinin o ülkede ruhsatlı olmaması durumunda, MRL'i LOD değeri olan 

0.01 ppm olarak kabul edilmektedir. Bazı ürünlerde ise AB'ne üye ülkelerin ürünlerinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 142 — 

müsaade edilen MRL'leri, ülkemiz ürünlerinde aranan MRL'lerin 2-3 ve daha fazla 
katları olabilmektedir. Bu da o ürünlerimizin ihracat şansını yok etmektedir. 

Tarım ürünlerimizin özellikle AB'ne üye ülkelere ihraç yollarının sürekli açık 
olabilmesi için, AE ile en kısa zamanda görüşülerek ortak bir MRL listesinin 
uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemiz tarımının son yıllarda büyük gelişme göstermesi, tarım ürünlerinde 
kalıntı başta olmak üzere gıda güvenliğini öne çıkarmıştır. Ancak Tarım ve Köyîşleri 
Bakanlığının mevcut yapısıyla bu sorunlara çözüm bulunması olası görülmemektedir. 
Bu itibarla özellikle zirai mücadele hizmetlerinin daha geniş kapsamlı ve etkin olarak 
yürütülmesi ve zirai mücadele uygulamalarının tek bir elden denetlenmesi için Tarım ve 
Köyîşleri Bakanlığı bünyesinde bir Ziraî Mücadele Teşkilatı oluşturulmalıdır. 

Zirai mücadele uygulamalarının kontrol ve denetiminde (kalıntı riski oian örtü 
altı, narenciye, bağ vb. ürünler öncelikli olarak) bütün üreticiler kayıt altına alınmalıdır. 
Kayıt altına alınan üreticiler mutlaka konu uzmanı ziraat mühendislerinden danışmanlık 
almalı, özellikle zirai mücadele uygulamalarını bu danışmanları nezaretinde yapmaları 
sağlanmalıdır. Zirai mücadeleye yönelik yapılan uygulamaların kayıtları, bu 
danışmanlar vasıtasıyla tutulmalıdır. Tarım îl Müdürlükleri bu danışmanları 
denetlemelidir. 

Tarım ürünlerinde kalıntı probleminin çözümüne yönelik bu sistemin 
kurulabilmesi için mevcut "Zirai Mücadele İşlerini Ücreti Karşılığında Yapacaklar 
Hakkında Yönetmelik" yeniden düzenlenerek söz konusu ziraat mühendislerinin 
çalışma usul ve esasları ile hak ve sorumlulukları, cezai müeyyideleri belirlenmelidir. 
Haller Kanununda yapılacak düzenleme ile ancak bu sisteme giren üreticilerin 
ürünlerinin ticari niteliğinin bulunacağı belirtilmelidir. 
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Çizelge 6.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Ekili Araziye, Hektar Başına Düşen Bâîki 
Koruma Ürünü Etkili Maddesi Miktarı ve Türkiye tle Mukayesesi 

Almanya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
irlanda 
İspanya 
İtalya 
Lüksemburg 
Portekiz 
Yunanistan 
Türkiye 

Ekili Arazi 
(1000 ha) 

7.492 
737 

2.558 
19.234 

911 
6.600 
933 

20.089 
11.975 

81 
3.173 
3.912 

22.377 

kullanılan Bitki 
Koruma Ürünü 

Miktarı (ton) 
(Etkili Madde Olarak) 

33.146 
7.866 
5.619 
84.709 
15.921 
23.800 
2.072 
52.250 
91.100 

253 
6.117 
23.477 
13.850 

Hektara İsabet Eden 
Etkili Madde 
Miktarı (kg) 

4.4 
10.7 
2.2 
4.4 
17.5 
3.6 
2.2 
2.6 
7.6 
3.1 
1.9 
6.0 
0.6 

Türkiye'ye Göre 
Kıyaslaması 

7.3 
17.8 
3.6 
7.3 

29.1 
6 

3.6 
4.3 
12.6 
5.1 
3.1 
10 
-

Kaynak: TKB-KORGEM (Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 

Çizelge 6.1.'den de görüleceği üzere ülkemizde bitki koruma ürünlerinin 

kullanımı AB ülkelerinden fazla bulunmamaktadır. AB ülkelerinde ülkemizdeki bitki 

koruma ürünlerinin tüketiminden daha fazla bir tüketim söz konusudur. Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de, bitki koruma ürünlerinin tavsiyelerine uygun olarak 

kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

7. YAŞ MEYVE-SEBZE, NARENCİYE VE KESME ÇİÇEĞE UYGULANAN 

DESTEK VE TEŞVİKLER 

7.1. Türkiye'de Destekleme Politikaları 

Destekleme politikaları Türkiye'nin üyesi olduğu ya da bir şekilde ilişkilerinin 

bulunduğu uluslararası organizasyonlar, diğer ülkelerle ilişkilerinden doğan bir takım 

yükümlülük ve sorumluluklar ile ülkenin şartlan ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Dünya 

ticaretini etkileyen en önemli faktörler Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası 

ile Avrupa Birliği'dir. DTÖ; uygulanacak destekleme politikalarının, piyasa 

mekanizmasına en az düzeyde etkileyecek yapıda olması yönünde faaliyet 

göstermektedir. Bu amaçla ticaret politikalarını doğrudan, ülke içerisindeki destekleme 

politikalarını da dolaylı yoldan yönlendirmektedir. 
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Cari işlemler açığı, dış borç ve krediler, siyasi istikrar ve tarımın yapısal durumu 

destekleme politikalarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

İhracatımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmak amacıyla Dış Ticaret 

Müsteşarlığınca hazırlanan ihracat teşviklerine ilişkin taslak kararlar, sekreterya 

görevini yürüten Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryasına intikal 

ettirilmektedir. 

Taslak teşvik kararları, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryası 

tarafından, görüş alınmak üzere DPT ve Hazine Müsteşarlığı başta olmak üzere ilgili 

kurumlara gönderilmekte, ilgili tüm kurumların olumlu görüşünün alınmasını müteakip 

karar taslakları, Kurul'da görev alan yetkililerin (Hazine, Dış Ticaret ve DPT 

Müsteşarlıklarından sorumlu Devlet Bakanları, Maliye Bakanı, Maliye Bakanlığı 

Müsteşan, DPT Müsteşarı, DT Müsteşan, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Başkanı) imzasına açılmaktadır. 

Çizelge 7.1. Türkiye'de Tarım Sektörüne Yapılan Destekler (Trilyon TL) 
DESTEK TÜRLERİ 
Fiyat Desteği 
Hububat (TMO) 
Tütün 
Şekerpancarı 
Cay 
Girdi Desteği 
Gübre-Mazot 
İlaç 
Tohum - Fidan 
Sulama/Enerji 
Destek Ahim 
Hayvancılığı Geliştirme 
Teşvik Primi (süt) 
Tazminatlar 
Çay'da Budama 
Tütün'de Kota Ödemesi 
Doğal Afet ödemeleri 
Fark Ödemesi (prim) 
Doğrudan Gelir Desteği 
Telafi Edici Ödemeler 

Kredi Desteği (DFIF + hazine bütçesi) 
ARIP Transferleri 
İhracat Tesviği (DFIF) 
Tarımsal Sigorta 
Görev Zararı (kit) 
Genel Toplam (trilyon TL) 

2000 
1.195 

352 
237 
525 

81 
130 
95 
12 
3 

20 
0 

12 
12 
26 
16 
0 

10 
195 

2 
0 

389 

0 
44 
0 

40 
2.045 

2001 
1.195 

345 
229 
484 
137 
130 
76 
18 

1 
35 

0 
44 
12 
26 
26 

0 
0 

339 
84 
0 

255 

48 
88 
0 

23 
2.244 

2002 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

157 
83 
0 

42 
42 

0 
0 

186 
1.877 

0 

43 

29 
137 

0 
550 

3.104 

2003 
0 
0 
0 
Q 

0 
311 
311 

0 
0 
0 
0 

107 
0 

39 
39 

0 
0 

268 
2.019 

L 3 

164 

47 
126 

0 
296 

3.380 

2004 
0 
0 
0 
0 
0 

361 
361 

0 
0 
0 
0 

248 
0 

51 
0 
0 

51 
350 

2.120 
6 

285 

26 
89 

0 
190 

3,726 

2005 
0 
0 
0 
0 
0 

679 
678 

0 
1 
0 
0 

352 
0 

35 
35 

0 
0 

939 
1.677 

13 

277 

26 
140 

0 
152 

4.290 

2006 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

550 
0 

60 
60 

0 
0 

898 
1.990 

55 

370 

35 
140 
200 
197 

4.495 

Kaynak: Hazine, TKB 
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Açık kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a 

gönderilmektedir. Kararlar, Resmi Gazete'de Tebliğ olarak yayımlanmaktadır. 

7.1.1. Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 

Tarım sektöründe geleneksel destekleme yöntemleri yerine 2001 yılında 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulanmaya başlamıştır. Geleneksel desteklemelerin 

kaldırılması ile meydana gelen boşluğun DGD uygulamaları ile doldurulması 

hedeflenmiştir. Türkiye'de DGD uygulamasına geçilmesi ile aşağıdaki hedeflerin 

gerçekleşmesi amaçlanmıştır: 

• Üretim faktörleri için gerekli finansmanın dolaylı yöntemlerle değil, doğrudan 

üreticilere ulaştırılması, 

• Geçmişte uygulanan tarımsal desteklerin gerçek üreticilere ulaşmadığından, zamanla 

kaldırılması ve ülke ekonomisine getirdiği aşırı finansman yükünün azaltılması, 

• Devlet tarafından sağlanan bazı sübvansiyonların kaldırılması sürecinde, üreticilerin 

bütçe olanakları ile desteklenmesi ve desteklemelerin bütçe disiplini içerisine alınması, 

• Piyasalara müdahalelerin azaltılarak, fiyatların serbest piyasada oluşmasının 

sağlanması, 

• Ülke genelinde üreticilerin doğru kayıtlarının alınması, elde edilen bu kayıtlarının her 

yıl güncelleştirilerek sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması ve Avrupa Birliğine 

uyum için gerekli zeminin hazırlaması, 

• Uygulamanın şeffaf yürütülmesi ve seçilen hedef kitleye bağlı olarak daha adaletli 

gelir dağılımının sağlanabilmesi. 

Çiftçilere yıl içersinde işledikleri çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı tarım arazisi 

büyüklüğü dikkate alınarak en fazla 500 dekara kadara (500 da dahil) doğrudan gelir 

ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere 

doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmaz. 

Eğer tavsiye edilen üretim tekniklerini kullanılırsa ilave doğrudan gelir ödemesi yapılır. 

2005 yılında dekar başına 10 YTL DGD ödemesi yapılmıştır. 

DGD'ye 2001 yılında geçilmesinden bugüne kadar, ÇKS büyük bir gelişme 

göstermiştir. 2001 ve 2002 yılı uygulamalarında sadece çiftçi ve arazi bilgileri, 2003 
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yılında ise çiftçi, arazi ve ürün bilgileri toplanmıştır. Bu veriler kullanılarak illere göre 

ürün deseni elde edilmeye başlanmıştır. 

ÇKS aracılığı ile çiftçi, köy, ilçe, il ve bölgeler seviyesinde arazi, ürün, mülkiyet 

durumu, kadastro durumu vb. bilgilere ulaşılması mümkün olmuştur. 

Çizelge 7.2. Yıllara Göre DGD Uygulamaları 

2001 
2002 
2003 
2004 

Çiftçi Sayısı 
(milyon) 

2,18 
2,58 
2,77 
2,75 

Kayıt Edilen Alan 
(milyon da) 

122 
163 
167 
167 

Desteklenen Alan 
(milyon da) 

118 
162 
166 
167 

Destekleme Miktarı 
(katrilyon TL) 

1,18 
2,18 
2,66 
2,67 

Kaynak: TÜGEM-TKB 

7.1.2. Mazot Desteği 

2004 yılı çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran üreticilere 

• Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır mera, orman emvali ürün alanları için 

dekar başına 5 litre mazot tüketimi esas alınarak 1,5 YTL/da, 

• Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler için dekar başına 8 litre 

mazot tüketimi esas alınarak 2,4 YTL/da, 

• Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkilerinin yetiştirildiği alanlar için dekar 

başına 15 litre mazot tüketimi esas alınarak 4,5 YTL/da mazot destekleme 

ödemesi yapılır. 

Desteklemeye konu tarım arazisi büyüklüğü 500 da (500 dekar dahil) geçemez. 

7.1.3. Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Destekleme 

Uygulaması 

TEDAŞ ve/veya işletme hakkı devri kapsamında görevlendirilmiş olan şirketlere 

2005 yılı enerji tüketimine ait dönem faturasını son ödeme tarihine kadar ödemiş olan 

ve birikmiş elektrik borcu bulunmayan sulama aboneleri desteklemeden yararlanır. 

Birikmiş borcu olanlardan borcu yeniden yapılandırmaya giren ve 

yapılandırılmış borçlannm tamamını ödemiş olan tanmsal sulama aboneleri borcunu 

ödediği tarihten sonraki 2005 yılı enerji tüketimine ait dönem faturalan için 

desteklemeden yararlanır. 
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Tarımsal sulamada tüketilen aktif elektrik enerjisine beher kilovvatt başına 

1.70 YKr destekleme ödemesi yapılır. 

7.1.4. Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Ve Sertifikalı Meyve/Asma 

Fidanı/Çilek Fidesi İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi 

Desteklemeleri 

Sertifikalı fidan/fide kullanarak; en az 5 dekar bodur ve yarı bodur meyve 

fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve/asma fidanlan ile kapama bağ 

ve bahçe ve en az 3 dekar çilek bahçesi tesis eden çiftçilere destekleme miktarı; 

Virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi için 

Zeytin 

Diğer 

, narenciye, nar, kivi, badem, 

meyve türleri ile bahçe tesisi 

ceviz ile bahçe tesisi 

ve bağ tesisi için 

için 

300YTL/Da 

250 YTL/Da 

200YTL/Da 

7.1.5. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Verilen Destekler 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce yapılan desteklemeler. 

• Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflere %5 faizle kredi verilmektedir. 

• Kırsal Kalkınma Alanlarının Desteklemesi Projesi kapsamında şahıs, kooperatif 

veya birlik yatırımlarının bir kısmının hibe yoluyla desteklenmesi: 

a) Şahıs yatırımlarında (kurutma, paketleme, soğuk hava deposu vb.) 50 bin 

YTL'ye kadar olan yatırımların %50'si, 

b) Kooperatif yatırımlarının 350 bin YTL'ye kadar olanlarının %50'si 

c) Birliklerin alt yapıya yönelik (sulama vb.) yatırımlarının %75'i hibe 

edilmektedir. 

Ziraat Bankası Tarafından Verilen Tarımsal Amaçlı Krediler 

01.01.2006- 31.12.2006 tarihleri arasında sübvansiyonlu kredi kullandırılmaktadır. 

Bu kapsamda 2006 yılı dahilinde tamamı banka kaynaklarmdan karşılanmak suretiyle, 

üretim konuları itibariyle her hangi bir ayırım yapılmaksızın, 

• Tarımsal üreticilere 2.750.000.000-YTL, 
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• Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile kooperatif üyesi üreticilere 250.milyon 
YTL olmak üzere toplam 3.milyar YTL tarımsal kredi kullandırılması 
hedeflenmekte olup; söz konusu krediler kapsamında yaş meyve sebze, 
narenciye ve kesme çiçek yetiştiriciliği konulu işletme ve yatırım kredilerinde 
bir gerçek ve/veya tüzel kişi (kamu kurum kuruluşları hariç) üreticiye azami 
250.bin YTL'ye kadar sübvansiyonlu, bu rakamı aşan kısım için ise bankanın 
cari tarımsal kredi faiz oranı ile tarımsal kredi kullandırılmaktadır. 

Cari tarımsal kredi faiz oranı (04.07.2005 tarihinden itibaren %17.50'dir) 
üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlarda indirim yapılmaktadır: 

Üretim Konusu 
Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım) 

İndirim Oranı (%) 

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 
İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) 
Organik tarım (işletme-yatırım) 

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) 
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 

Diğer (işletme-yatırım) 

50 
50 
60 
60 
60 
40 

25 

KREDİ KULLANIMINDA TEKNİK KOŞULLAR 

Sertifikalı Tohum ve Fide Üretimi 

Her türlü sertifikalı tohumlan yurtiçinde üreten ve ürettiğini belgeleyen, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tohumculuk kuruluşu (kamu kurum ve kuruluşları 
hariç) olarak kabul edilen kuruluşlara ve/veya sözleşmeli tohum üretimi yapan gerçek 
ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. 

Sertifikalı tohum üretiminde 
• Üretime ilişkin proje raporu, 
• Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Sertifikalı Tohumluk Yetiştirici Belgesi 

ve Tohumluk Beyannamesi istenir. 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sebze Fidelerinin Tedarik, 

Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik" esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan 

üreticilere işletme ve yatırım kredisi verilmektedir. 

Sertifikalı Sebze Fidesi Üretiminde 

• Üretime ilişkin proje raporu, 

• Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Sebze Fidesi Üretici Belgesi, Bitki 

Yetiştirme Ruhsatı ve Sebze Fidesi Üretim Beyannamesi talep edilmektedir. 

Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi 

Yıllık sertifikalı fidan üretimi 15.000 adedin üzerinde olan, anaçlık, kalem 

damızlığı ve üretim ünitesi dahil olmak üzere 10 dekar ve üzeri alanda üretim yapan ve 

meyve-asma fidanı sertifikasını ibraz eden üretici/işletmelere yatırım ve işletme kredisi 

kullandırılmaktadır. 

Kredi talebinde bulunan müteşebbislerden; 

• Üretimlerine ilişkin proje raporu, 

• Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Fidan Üretici Belgesi ve Üretim 

Beyannamesi talep edilmektedir. 

Sertifikalı Meyve Fidanı Kullanımı 

Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyvelerde ve narenciyede en 

az 25 dekar, bağ ve kivi tesisi için en az 20 dekar, diğerleri için en az 10 dekar 

sertifikalı fidan ile bahçe tesis etmek isteyen üreticilere yatırım ve işletme kredisi 

verilir. 

Kredi talebinde bulunan üreticilerden; üzerinde sertifika numarası yazılı 

faturaları bankaya ibraz etmeleri koşulu aranmaktadır. 

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal 

üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, 2005/9839 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gerçek ve tüzel kişilere (kamu kurum ve 

kuruluşları hariç) tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi 

verilmektedir. 
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Organik Tarım 

Tarım ve Köyİşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Organik Tarım Kanunu 

ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esasları 

dahilinde; organik tarımsal ürün ve organik tanmsal girdi üretimini yapan, ürünü 

toplayan, hasat eden, kesen, işleyen, tasnif eden, ambalajlayan, etiketleyen, muhafaza 

eden, depolayan, taşıyan, pazarlayan işletmeler ile yetkilendirilmiş kuruluşlarla 

sözleşme yaparak "Geçiş Sürecine" alınan mevcut ve yeni kurulacak işletmelere yatırım 

ve işletme kredisi verilmektedir. 

Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde organik tarım 

yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri (yetkilendirilmiş 

kuruluş ile yapılan sözleşme, varsa sertifika, kredi talebinde bulunulan üretime ilişkin 

belge) bankaya ibraz etmek zorundadır. 

İyi Tarım Uygulamaları 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafmdan yayımlanan İyi Tarım 

Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik ve İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik esasları dahilinde iyi tarım 

uygulamaları kriterlerine uygun faaliyetlerde bulunan müteşebbisler/üreticiler yatırım 

ve işletme kredisi ile desteklenmektedir. 

Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde iyi tarım 

yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri (yetkilendirilmiş 

kuruluş ile yapılan sözleşme, varsa sertifika, kredi talebinde bulunulan üretime ilişkin 

belge) Bankaya ibraz etmek zorundadır. 

Kontrollü Örtüaltı Tarımı 

Kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretim koşullarına sahip en az bir dekar 

büyüklüğündeki seralarda, 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'e 

uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve kayıt altına alınan 

işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık Mahalli Teşkilatlarınca onaylanan yeni 

kurulacak işletmelere projeler çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi 

kullandın lmaktadır. 
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Diğer 

Yukarıda belirtilen teknik parametrelere uymayan/uyamayan meyve, sebze, 

narenciye ve kesme çiçek üreticilerine cari tarımsal kredi faiz oranının üzerinden %25 

oranında indirim yapılarak işletme ve yatırım kredisi verilmektedir. 

KREDİLERİN VADESİ 

Bu kapsamda; 

• İşletme kredilerine: 

Vade esasına göre en fazla 12 ay, 

3, 6 veya 9 aylık hesap devresi belirlenmek suretiyle en fazla 18 ay, 

Spot tarımsal kredilerde (sabit faizli olarak) en fazla 120 gün, 

• Yatırıra kredilerine en fazla 5 yıl (60 ay), 

• Sabit faizli traktör kredilerine en fazla 36 ay vade verilerek kredi açılabilir. 

Kredilerin veriliş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve kredilerin 

tahsilinde karşılaşılabilecek risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla kredi 

kullandırılan müşterilerin krediyi kullandıran şubeler tarafından gerek görülmesi halinde 

işletme kontrolü de yapmak suretiyle düzenli olarak izlenmektedir. 

8. TÜRKİYE'DE YAŞ MEYVE-SEBZE, KESME ÇİÇEK VE NARENCİYE 

SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTLENME 

Ülkemizde yaş meyve-sebze, kesme çiçek, narenciye sektörünün tarım 

içerisindeki payı oldukça yüksektir. AB'ye üyelik görüşmelerinde en çok zorlanılacak 

sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Bunun temel nedeni ise, AB 

ülkelerindeki tarımsal işletme yapısı ile ülkemizdeki işletme yapısının büyüklüğü ve 

sayısıdır. Ayrıca ülkemizde çok sayıda bulunan tarım işletmesi, ekonomik ve mesleki 

örgütlenmesini etkin bir şekilde sağlayamamıştır. Ülkemizde çok sayıda tarımsal amaçlı 
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kooperatif ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği bulunmasına karşın bu kuruluşların tarım 

sektörüne ve ortaklarına yaptığı katkılar sınırlı kalmaktadır. AB ülkelerinde ise 

ekonomik ve mesleki amaçlı çiftçi örgütlenmesi en ileri düzeye ulaşmış ve ulusal 

boyutları aşan yatay ve dikey entegrasyonlarını birlik bazında gerçekleştirerek AB karar 

alma sürecinde aktif bir rol üstlenmişlerdir. 

Türkiye'de çiftçi örgütlenmesi, ekonomik ve mesleki örgütlenme olmak üzere 

iki şekilde ele alınmaktadır. Gerçekte her iki örgütlenme biçimi birbirlerinden kolaylıkla 

aynlamaz. Bunun ana nedeni her iki tip örgütlenme amacının da çiftçi menfaatlerinin 

korunması olmasıdır. 

Türkiye genelinde çiftçi örgütlenmesi iki ana grup altında sınıflandırılabilir. 

Bunlar; 

8.1. Ekonomik ve Sosyal Amaçlı Organizasyonlar 

Ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar kapsamında tarımsal amaçlı 
kooperatifler ve hizmet, ıslah ve ihtisas birlikleri yer almaktadır. Türkiye'de 
kooperatifçiliğin geçmişi oldukça gerilere gitmekle birlikte istenilen yaygınlığa ve 
etkinliğe ulaştığını söylemek oldukça güçtür.Ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatifler 3 
farklı yasa altında, 7 konuda hizmet vermektedir. 

Yaş-meyve ve sebze ile ilgili olarak faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri; 
Antbirlik (narenciye), İncirbirlik (incir), Güneydoğubirlik (kırmızı biber, üzüm ve 
mamulleri), Kayısıbirlik (kayısı), Taskobirlik (üzüm ve mamülleri)'tir. 

8.1.1. Kooperatifler 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri; sayılan 5500'i aşmış olup ortak sayıları 

ise yaklaşık 715 bin civarındadır. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin amacı, ortakların 

her türlü bitkisel, hayvancılık ormancılık konularındaki üretimini geliştirmek ve 

ihtiyaçları ile ilgili temin, işleme, pazarlama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunarak 

makro ve mikro ölçekli projeler uygulamak, ortakların ekonomik ve sosyal yönden 

gelişmesine yardımcı olmak ve iş sahası temin etmek ayrıca ortakların ekonomik 

gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan faydalanmak el ve ev sanatları ile tarımsal 

sanayinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almaktır. 

Sulama kooperatifleri; Tarımsal sulama kooperatiflerinin amacı, devletçe 

ikmal edilmiş veya edilecek sulama tesislerinden alınacak veya her ne suretle olursa 
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olsun tarım sahalarından çıkarılacak suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, 

tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai sulama sistemlerini kurmak veya 

kurulmuş olan sulama tesislerini işletmek, işlettirmek veya bakımını yapmak yada 

yaptırmaktır. 

Ülkemizde 2256 sulama kooperatifinde 267.146 ortak üretici bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki sulama kooperatifleri, yer altı veya yerüstü su kaynaklarından organizeli 

olarak faydalanmak isteyen çiftçilerin ekonomik güçlerini birleştirerek kurdukları 

demokratik organizasyonlardır. Ülkemizde sulama alanı olarak 27 bölge bulunmasına 

karşın sadece 9 bölgede sulama kooperatifleri bölge birliği kurulabilmiş ve 2000 yılında 

da bu birliklerin bir araya gelmesi ile Merkez Birliğinin kuruluşu tamamlanmıştır. 

Sulama kooperatiflerinin gelişimi arzu edilen seviyede olmamıştır. Henüz 

kendine ait bir yasası olmayan bu organizasyonlar, yerel seçimler sonucunda seçilmiş 

belediye başkanları ile muhtarların doğal üye olduğu ve 5 yılda bir yönetimi değişen, 

İçişleri Bakanlığının hazırladığı bir tüzükle kurulan anti demokratik kuruluşlardır. 

Sulama birliklerinin her türlü fonksiyonu sulama kooperatifleri tarafından yerine 

getirilebilir. Bu kuruluşların yönetim sorunları çözümlenerek sulama kooperatiflerine 

dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri; Tarım Kredi Kooperatifleri Cumhuriyetin 

başlangıcında Atatürk'ün önderliğinde 1937 yılında kurulmuştur. 2000'li yıllara kadar 

çeşitli sorunlarına rağmen 1.5 milyonu aşkın ortak ile, 2276 civarında birim kooperatifi 

16 Bölge Birliği ve 1 Merkez Birliği ile hizmet sunmaktadır. 2000 yılı ve hemen 

sonrasında yaşanan mali kriz TKK'lerini son derece olumsuz etkilemiş ve birçok TKK 

birleşme yolu ile kapatılmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar, TKK'nin finansman 

ihtiyacının yaklaşık %80-85'ini karşılayan Ziraat Bankası bu desteğini %20-25'lere 

geriletmiştir. 

8.1.2. Birlikler 

Ülkemiz de DSİ'ye ait sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim 

sorumluluğunu devir alan örgütlerden biri de sulama birlikleridir. 

Sorumluluğu devredilen tesisin iki veya daha fazla köy veya beldeye hizmet 

götürmesi durumunda kooperatiflerin yanı sıra 1580 Sayılı Belediye Kanununun 7. 

kısmının "Birlik Tesisi" başlığını taşıyan, (133-148) maddeleri ile kurulan sulama 
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birlikleri de sulama hizmetlerinde görev almaktadır. Sulama birlikleri tarafından 

kullanılan tüzük; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11.01.1991 gün ve 

2990/98 sayılı kararı ile bağlayıcı olmaktan çıkarılan tip tüzükten hareket edilerek 

sulama birliklerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tadil edilmiş olan tüzüktür. 

Birliklerin yönetim organları ise; üyelerinin kendilerinin seçtiği birlik meclisi ile 

meclis içinden seçilen başkan ve encümendir. 

Köylere hizmet götürme birlikleri de sulama birlikleri ile aynı mevzuata 

dayanmaktadır. Belediye Kanununun 135 inci maddesinde birlik tüzüğünde bulunması 

gereken hususlar belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 56 

ncı, 1580 sayılı Belediye Kanununun 147-148 ve 442 sayılı Köy Kanununun 47-48 

maddelerine dayanarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Tip Tüzüğü hazırlanmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi bu tüzüğün yaptırım gücü bulunmamaktadır. 

• Üretici Birlikleri 

Türkiye'de tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması, söz konusu 

işletmelerin girdi, finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erişimlerinin yeterli 

olmaması, pazarlama kanallarında aracı kademelerin çok sayıda olması, üreticilerin iç 

ve dış piyasalara yönelik ürün taleplerini ve fiyatları yeterince takip edememeleri gibi 

nedenlerle üretim bazı ürünlerde yüksek, bazı ürünlerde ise düşük seviyelerde 

gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda arz ve talep dengesinin kurulamaması, fiyatlarda 

ve üretici gelirlerinde istikrarın sağlanamaması gibi nedenler üretici birliklerinin 

kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Ülkemizde ürün ve ürün grubunda ihtisas birliklerinin kurulmasına yönelik 

olarak çıkarılan 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Resmi Gazetede 6 

Temmuz 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasasının ve 

ardından yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile yasaya uygun olarak Birliklerin 

kurulması için müracaatlar olmuş ve kuruluş şartlarını gerçekleştiren birliklere Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı tarafından tescil verilmeye başlanmıştır. Yasaya uygun olarak 

kurulan ilk birlik 31/12/2005 tarihinde kurulan Samsun Terme Organik Fındık 

Üreticileri Birliği'dir. 

Ülkemizdeki tarımsal ürünlerin, iç ve dış pazar taleplerinin istediği kalite ve 

standartta olmayışı, ayrıca pazarlardaki düzensiz işleyişin üreticiyi mağdur etmesi gibi 
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nedenler ile üretici birliklerinin kuruluşuna ihtiyaç vardır. Buna göre her türlü bitkisel, 

hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulacak olan üretici birliklerinin hangi 

ürün veya ürün grubunda kurulacağı tanm sektöründeki ihtiyaçlar ve öncelikler göz 

önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Organik 

tarımsal üretim sistemi ile elde ettikleri organik ürünleri pazara sunmayı taahhüt eden 

üreticiler de bu yasadan yararlanabilecektir. 

Yürürlükteki Kanun, üretici birliklerine Ar-Ge, pazarlama geliştirme gibi bir çok 

önemli görevleri yüklemesine karşılık, birliklerin gelirler kısmında bu görevleri yerine 

getirecek gerekli gelir modeli yaratılmamış ve birliklere kendi ürettiği ürünü pazarlama 

yetkisi verilmemiştir. 

Kooperatifler; yeterli düzeyde olmasa da ürünlerin pazara arzını düzenleme, 

üretim ve pazarlama aşamalarında ortaklara teknik destek sağlama, üyelerinin 

ürünlerinin alımı ve depolanması, ürün tanıtımı, eğitim ve yayım hizmetleri ile ürün 

kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Üretici birlikleri yasasında 

tarımla ilgili sivil örgütlere ilk defa açık bir biçimde tanımlanan görevlere dikkat 

edilmelidir. Özellikle üretim tekniklerinin izlenmesi, kayıt edilmesi ve belgelenmesi, 

çevreyle uyumlu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve sözleşmeli üretim kapsamında 

üyeler için uygun tip sözleşmelerin hazırlanması ve bunların koordine edilmesi gibi 

görevler, üretici örgütlerine ilk defa verilmekte ve bu alanda uygulamada önemli bir 

eksikliğin de giderilmesi beklenmektedir. 

8.2. Mesleki Örgütler 

8.2.1. Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Mesleki örgütlenme kuruluşları ise, Ziraat Odaları ve TZOB, Çiftçi Dernekleri 

ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclislerinden oluşmaktadır. Ülkemizde halen 600 Ziraat 

Odasında 4 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. TZOB'nin görevleri; tarım sektörü ile ilgili 

toplantılara katılmak, görüşlerini belirtmek, raporlar hazırlamak ve hükümet yetkileri ile 

görüşerek çiftçilerin sorunlarım aktarmak, tarımla ilgili yeni kanun teklifleri hazırlamak 

ve bunlarla ilgili görüşlerini iletmek, ulusal ve uluslararası platformlarda çiftçileri temsil 

etmek olarak özetlenebilir. 
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Bu çerçevede bazı odaların girdi temini ve dağıtımı ile ilgili çalışmaları yanında, 

biçerdöver, kayıt ve tescil faaliyetleri, toprak tahlil laboratuarları kurarak toprak tahlil 

çalışmaları, tohum selektörleri kurarak tohum temizleme işlemleri gibi değişik 

faaliyetler yapmaktadırlar. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kiralanan 

tesislerde fide ve fidan üretimleri gerçekleştirilmekte, çiftçi eğitim çalışmaları 

düzenleyen Odalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar yanında TZOB tarafından 

uygulanan Önder Çiftçi Projesi kapsamında kurulan ve desteklenen 11 Önder Çiftçi 

Derneği aracılığı ile çiftçi eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Odalarının, ürün 

maliyetlerinin tespit edilmesi, biçerdöver biçim fiyatlarının belirlenmesi, köylere 

götürülecek hizmetlerin tespit edilmesi ve uygulanması, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

kurulmasına yardım edilmesi, belli ürünler için (örneğin pamukta) çapalama ve toplama 

işçiliği için ücret belirlenmesi gibi birçok alanda faaliyetleri bulunmaktadır. 

8.2.2. Diğer Mesleki Örgütler ve Meslek Odaları 

Tarımsal üreticilerin içinde bulunduğu örgütler olmamasına rağmen, tarım 

sektörüne hizmet götüren (Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, 

Orman Mühendisleri Odası vb. gibi) çok sayıda meslek odası ve dernek bulunmaktadır. 

Söz konusu örgütler kendi meslek gruplarının menfaatleri ile ilgili çalışmalar yapmaları 

yanında tarım ve gıda sektörü ile ilgili politika oluşturma ve üretici menfaatlerini 

koruma yönünde de etkili olmaktadır. 

8.3. Diğer Tarımsal Amaçlı ve Gönüllü Organizasyonlar 

Dernekler 

Ülkemizde mesleki ve ekonomik üretici örgütlenmesinde başlıca örgütler olan 

Ziraat Odaları ve Kooperatifler dışında üreticilerin mesleki talepleri ile ortaya çıkan 

üretici dernekleri bulunmaktadır. Bu derneklerin başlıcaları 1934 yılında kurulan Adana 

Çiftçiler Birliği, Ege Çiftçiler Birliği ve Önder Çiftçi Dernekleri (ÖÇD)'dir. Ülkemizde 

üreticilere danışmanlık hizmeti veren tek dernek olan ÖÇP başta Tekirdağ'da olmak 

üzere 11 ayrı merkezde kurulmuştur. 

Genel olarak bulundukları bölge tarımı ve ülke tarımı üzerine görüş ve öneriler 

üreten bu derneklerin yanında ihtisas, ve ürün bazında çalışmalar yürüten üretici 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 157 — 

dernekleri de bulunmaktadır. Bu derneklerden başhcaîan Turunçgil Yetiştiricileri 

Derneği, Muz Üreticileri Derneği ve Manisa Bağcılar Birliği Derneği olarak 

sıralanabilir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren üretici örgütleri üyelerinden aldıkları aidatlar ile 

dernekler yasası çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Ancak elde edilen aidat 

gelirleri, derneklerin etkin çalışmalarında yeterli olamamaktadır. Üyeler de yaşadıkları 

ekonomik sıkıntıları nedeniyle örgütleri yeterli maddi desteği verememektedir. 

Vakıflar 

Türkiye'de tarımla ilgili faaliyet gösteren çeşitli vakıflar olmasına karşın bunları 

çiftçi örgütü olarak tanımlamak oldukça güçtür. Türkiye Kalkınma Vakfı bunların 

içerisinde en tanınmışı olup özellikle tavukçuluk sektöründe sahip olduğu holding ve 

sözleşmeli üretim modeli ile hayvancılık sektöründe önemli başarılara imza atmıştır. 

Yaş meyve ve sebze sektöründe yalmzca Malatya Kayısı Vakfı bulunmaktadır. 

8.4. Sanayi ve Ticaret örgütleri 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Odalar, Borsalar ve Birlik Hakkındaki 5590 sayılı Kanun, 15 Mart 1950 

tarihinde 7457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5590 sayılı 

Kanun yerini, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanuna bırakmıştır. 

TOBB, özel sektörün Türkiye'de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB'un 

halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odalan ve borsalar 

şeklinde oluşmuş 363 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve 

borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde 

firma kayıtlı bulunmaktadır. 

TÜSÎAD bünyesindeki Tarım Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve AB 

tarım uyum politikaları konulannda arama, vizyon çalışmaları, araştırmalar yaptırıp 

kitap ve raporlar yayımlatıp ilgili kurumlara ulaştırmaktadır. Ülkemizde sanayi ve 

ticaretle uğraşan kesim, sanayi ve ticaret odaları, borsalar ve bunların üst örgütü olan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında örgütlenmiş ve son derece 

etkin bir lobi örgütü olarak üyelerine hizmet götürmektedir. 
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Çizelge 8.1. Yaş Meyve-Sebze Ve Kesme Çiçek İle İlgili Ticaret, Sanayi, Gıda Meslek Örgütleri 

ODALAR 

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 

Ziraat Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası 

Türk Pazarcılar Odası 

DERNEK, VAKIF ve SENDİKA 

TUSİAD (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) 

MUSİAD (Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği) 

Gıda Dernekleri Konfederasyonu 

TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Derneği) 

Meşrubatçılar Derneği 

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 

Ulusal Zeytin Konseyi 

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticiler Derneği 

Gübre Üreticiler Derneği 

Türk Ziraat Yük. Müh. Birliği Derneği 

Ziraat Müh. Birliği Vakfı 

Tarım Sigortalan Vakfı 

ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçlan Üretici Derneği) 

TİSİT (Tarım İlaçlan San., İth. ve Temsilcileri Der.) 

Bunlara ek olarak ülkemizde tohum, ilaç, gübre, mekanizasyon konularında özel 

sektör fırmalan tarafından kurulmuş demekler faaliyet gösterirken, sulama gibi önemli 

bir konuda özel sektör firmalarınca kurulmuş bir demek bulunmamaktadır. Bu konuda 

akademisyenlerin kurduğu Kültür Teknik Demeği de faaliyet göstermektedir. 

Son yıllarda gıda sektöründe faaliyet gösteren 14 demek bir çatı altında 

birleşerek Gıda Demekleri Federasyonu kurulmuştur. 

8.5. Kamu Örgütlenmesi 

Kamuda tarım ve gıda sektörü ile ilgili kurumlar; Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığı üzerinde yoğunlaşmaktadır (Çizelge 8.2). 
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Yapılan son düzenleme ile gıda denetim ve kontrol görevlerinin Sağlık 

Bakanlığından alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmesi, denetim 

kargaşasını ortadan kaldırmıştır. Bu yeni yapılanma, iyi planlanır ve yönetilebilirse 

kopuk olan tarım ve gıda sanayi iletişiminin ve etkileşiminin gelişmesine çok olumlu 

katkılar sağlayabilecektir. 

Çizelge 8.2 - Yaş Meyve-Sebze Ve Kesme Çiçek tle İlgili Kamu Tarım Gıda Kuruluşları 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Tarım II ve İlçe Müdürlükleri 
Koruma ve Kontrol Gn. Müdürlüğü 
Tar.Ur.ve Geliştirme Gn. Md.lüğü 
Tarımsal Araştırmalar Gn. Md.lüğü 
Teşkilatlanma ve Des. Gn Md.lüğü 
Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı 
Tarım işletmeleri Gn. Md.lüğü 
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü 

Kamu 
Başbakanlık 
Sanayi ve Ticaret Bak. 
Dışişleri Bakanlığı 
Hazine Müsteşarlığı 
Dış Ticaret MUs.lığı 
TBMM Tarım Komis. 
DSİ 
DPT 
GAP idaresi Bşk.lığı 
Ziraat Bankası 
Belediyeler 

Uluslararası Kuruluşlar 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
Avrupa Birliği Temsilcileri 
Dünya Bankası 
FAO 
IMF 

Tarım gıda örgütlenmesi içinde yer alan ve dış ticaretin özel sektör cephesinin en 
üst kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Özel sektör adına bütün 
ihracatçıları temsil etmektedir. TİM, ihracatçıların ortak sorunlarına çözüm arayan, 
ihracatçıların sorunlarının tartışıldığı bir platformdur. TİM kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile ihracatçılar arasında koordinasyon sağlamakta, ihracatın geliştirilmesi ve 
sorunların çözülmesi yolunda politikalar oluşturulmasına yardımcı olmakta, ihracatçıları 
yurtiçinde ve dışında üst düzey temsil etmektedir. 

8.6. Üniversite ve Araştırma Kurumları 
Ziraat ve Gıda Mühendisliği Fakülteleri ülkemizin bir çok önemli tarım 

bölgelerinde kurulmuştur. Tarım ve gıda sektörünün bugünlere ulaşmasında 
üniversitelerimizin yetiştirdiği mezunların çok önemli katkıları olmuştur. 

Önemli sayıda yetişmiş mühendis ve araştırma görevlileri, kamu, özel sektör ve 
üniversitelerde çalışmaktadırlar. Ancak üniversiteler arasında ve hatta aynı üniversite 
içinde bölümler arasında yeterli koordinasyon kurulamamıştır. 

Üniversitelerimizde yayım bölümlerine ve tarımsal yayıma ayrılan uzman sayısı 
çok azdır. Bunun bir nedeni de kamunun üniversitelere mühendis yetiştirme görevini 
verip bu mezunları kamuda işe alıp yayım çalışmalarını Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının üstlenmiş olmasıdır. 1980'lerden sonraki tarımda liberalleşme politikaları 
ile kamunun tarımsal yayımdaki etkinliği giderek azalmış, bu boşluğu üreticilere girdi 
sağlayan tarım tedarik sektörü kısmen üstlenilmiş durumdadır. 
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8.7. Avrupa Birliğinde Çiftçi Örgütlenmesi 

AB ülkelerinde çiftçiler, kooperatifler, ziraat odaları ve üretici birliklerinden 

oluşan demokratik örgütlere sahiptir. Bu yapı içersinde; kooperatifler, çiftçinin 

ekonomik kolunu, üretici birlikleri, politika yönlendirme ve lobi oluşturma kolunu, 

ziraat odaları ise hükümet ile çiftçi arasında köprü görevi yapan mesleki kolunu 

oluşturmaktadır. Bu yapılanmada organizasyonların görev ve sorumluluklannı birbirinin 

tamamlar mahiyette olması çok önemlidir. 

Avrupa Birliği bünyesinde çiftçileri; mesleki boyutuyla temsil eden kuruluş 

"Tarımsal Organizasyonlar Komitesi" (COPA) dir. (COPA: Committee of Agricultural 

Organisations). COPA, 1958 yılında AB üyesi ülkelerin çiftçi kuruluşlarının bir araya 

gelmesiyle kurulmuştur. AB üyesi tüm ülkeler COPA'mn da üyesidirler. COPA'nın 

başlıca hedefleri; OTP'nin gelişmesi ile ilgili bütün konuları incelemek, tarım 

sektörünün çıkarlarım korumak, ortak çıkarlar için yeni çözümler bulmak ve AB 

otoriteleri ve Avrupa düzeyinde diğer organizasyonlar ve kurumlarla ilişkilerini 

sürdürmek ve geliştirmektir. 

COPA, AB'deki tüm çiftçilerin menfaatlerini koruyan ve onları temsil eden tek 

organizasyon olduğu gibi, Komisyon ve ulusal çiftçi organizasyonları arasındaki ilişkiyi 

sağlayan ve AB tarafından resmi olarak tanınmış bir kuruluştur. 

COPA'nın kuruluşundan bir yıl sonra AB'deki tarımsal kooperatifleri temsilen 

"AB Tarımsal Kooperatifçilik Genel Komitesi" (COGECA) kurulmuştur. (COGECA: 

General Committee for Agricultural Cooperation in the European Community). 

COGECA, günümüzde, "AB Tarım Kooperatifleri Genel Konfederasyonu" adını 

almıştır. Bu organizasyon içinde 30.000'den fazla birim kooperatif yer almakta, 

kooperatiflerin yaklaşık dokuz milyon üyesi bulunmakta ve bu kooperatiflerde 600 000 

üzerinde personel istihdam edilmektedir. 

COGECA, kooperatifleri ilgilendiren tüm konularda Birlik politikalarının 

uygulanmasında ve genel çerçevenin çizilmesinde rol almaktadır. Esas amacı Birlik 

organları ile yapılan tartışmalarda tarım ve balıkçılık kooperatiflerinin özel ve genel 

menfaatlerini korumaktır. Bir diğer amacı da kooperatiflere daha çok önem verilmesini 

sağlayarak Birlikteki yapısal olarak dezavantajlı bölgelerin geliştirilmesine çalışmaktır. 

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik değişimler sonucu ortaya çıkan değişim 

süreci Avrupa1 daki üretici örgütlenmesinin üst yapısına yansımıştır. Bu çerçevede 
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Avrupa'daki üretici örgütlerinin üst kuruluştan olan COPA, COGECA ve CEA'nin 
güçlerini bir araya getiren yeni örgütlenme yapısı ortaya çıkmıştır. AB'nin genişleme 
süreci içinde kıta Avrupa'sının büyük bir kısmım kapsaması bu süreci hızlandırmıştır. 
Ekim 2004 tarihi itibariyle bu örgütler birleşmişlerdir. 

AB ülkelerindeki diğer bir güçlü üretici organizasyonu ise üretici birlikleridir. 
Üretici birlikleri ürün veya ürün grubu bazında ve dikey yönde bir yapılanma şekline 
sahiptir. Üretici Birlikleri kendi görüşlerini AB'de yetkili organlara anlatırlar ve yeni 
tarım politikalarının oluşturulmasında görev almaktadırlar. AB'de üretici birlikleri 
ülkelerin ihtiyaçlanna göre kurulmuş değişik yapı ve modeller oluşturmaktadırlar. Bu 
modellerin ortak yönü, ülkede bir Ulusal Tarım Konseyi bulunması ve Ulusal Çiftçi 
Birlikleri Federasyonunun Ziraat Odalan ve Tarım Kooperatifleri Federasyonları ile 
birlikte bu üst yapılanmada yer almasıdır . 

Üretici birlikleri herhangi bir kâr amacı gütmeyen organizasyonlardır. Üreticiler 
bir araya gelerek kendi çıkarlannı korumaya çalışırlar. Ancak, üretici birliklerinin kâr 
amacı gütmeyen organizasyonlar olmaları, onların ekonomik aktivite veya 
fonksiyonlardan yoksun olmaları anlamına gelmez. 

Üretici birlikleri, üyelerinin geniş kapsamlı ekonomik koşullarım analiz eder; 
girdi temini, zirai üretim, pazarlama ve kredi ile ilgili eksiklik ve boşluklar ve bu tür 
eksiklik ve boşlukların üstesinden gelmek için gerekli olan kapsamlı stratejileri ve 
tavsiyeleri tanımlar veya üyelerinin yararına olacak mevcut herhangi bir fırsatı en iyi 
şekilde değerlendirirler. Bu tür tavsiyeler, gerek Hükümete gerekse özel sektör 
temsilcileri, bölgesel ticari kuruluşlar, araştırma ve geliştirme organları ve hatta medya 
gibi diğer uygun organlara aktanlır. 

Üretici birlikleri, yukarıda belirtilen aktivitelerin en azından bir bölümünü 
gerçekleştirmek amacıyla kooperatif kurabilirler. Ancak, bu tür bir tercihin üstlenilmesi 
durumunda, çiftçi birliklerinin kendileri kooperatif konumuna gelmezler. Uygun olduğu 
ve arzu edildiği durumlarda, üretici birlikleri üyelerinin yararına aktiviteler 
gerçekleştirmek amacıyla şirket de kurabilirler. Ancak bu şirketler, ilgili ülkedeki şirket 
kurmaya ilişkin kanunlarına uygun olarak kurulmalıdırlar. Yönetim kurullanna ise aynı 
çiftçi yöneticileri getirilebilir. 
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9. TARIMA KATKI SAĞLAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI 

9.1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Ülkemizde tarım üretimle direkt etkili olan bîr Bakanlığımız mevcuttur. Bu 

Bakanlığın görevleri şu şekilde özetlenebilir; 

1) Kalkınma plan ve programlan doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, 

tarım, geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan 

görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün 

geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak, 

2) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve 

girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması 

ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak ve 

yaptırmak, 

3) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile 

ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım 

ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden 

zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım 

yapmak, 

4) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun 

olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin 

ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarım tesis etmek, işletmek 

ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 

5) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskan ihtiyaçlarını 

karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki 

yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, arazi 

toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje 

yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

6) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için 

ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek üzere 
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bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi 

çeşitlendirmek, 

7) Tarım konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, 

üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak 

ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, 

mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek, 

8) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke 

düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve 

programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere 

eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev 

ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere 

tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı 

ve eğitimi için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu 

alanlarda teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili 

kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 

9) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak 

için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis 

edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için ilgili 

kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya 

özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, 

makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile 

ıslah, imar ve ihya etmek, 

10) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontrolüne 

yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin 

hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri 

ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem 

Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

11) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla 

mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai 

mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve 

projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler 

almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 

kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri 

belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar 
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hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları ile 

önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini 

programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamak ve denetlemek, 

12) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve kullanılma 

esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye 

zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak, 

13) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 

denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

9.2. Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 11 yıl hizmet gördükten sonra 9.12.1994 
tarihinde kabul edilen ve 20.12.1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi Gazete' de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 4059 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Hazine 
Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı isimleri ile iki ayrı kuruluş haline 
getirilmiştir. 

Söz konusu Kanuna göre, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, 
tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, 
uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenen Dış Ticaret 
Müsteşarlığı aşağıdaki ana hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

• İhracat Genel Müdürlüğü 

• İthalat Genel Müdürlüğü 

• Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

• Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

• Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

• Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 

• Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyetin gelişmesine paralel olarak gelişen ve gittikçe daha fazla önem 

kazanan dış ticaretimiz, ülkemizin kalkınması ve ekonomik gelişmesinde en önemli rolü 

oynayan faaliyetlerden biri olmuştur. 
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Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır 

1. İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar 

yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve 

geliştirilmesini sağlamak, 

2. Kamu kurum ve kuruluşlanna çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında 

ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, 

3. Uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan 

kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, 

4. ihracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin 

önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, 

5. Madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, ihracatın madde ve ülke bazında 

geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri sağlama 

yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, 

6. ihracat Rejim Kararı'da dahil olmak üzere ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve 

uygulamak, 

7. ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri 

hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek, 

8. ihracata konu tarım ürünlerini destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine 

yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla 

değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını 

sağlamak, 

9. ihracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve 

ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara 

iletmek, 

10. İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan 

kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bağlı muamele 

ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek, 

11. İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek ve 

izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, 

12. Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt 

içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları 

düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve 

uygulamak, 
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13. Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, 

14. Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden 

ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının 

hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı 

teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve 

değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, 

15. İhracatı teşvik kararlan ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde 

ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri "İhracatı Teşvik Belgesi"ne 

bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı 

teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri 

uygulamaktır. 

9.3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarımsal üretim ve ihracata yönelik görevleri aşağıda 

özetlenmiştir: 

1) Sanayi ürünlerinin standartlarım hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin 

veya tespit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde 

sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek, 

2) Sanayi ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması 

konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

3) Sanayi geliştirmek için kalite kontrolü merkez ve laboratuarlarını kurmak veya 

kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, 

4) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek 

ve iç piyasayı denetlemek, 

5) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı' na bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış 

kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin 

kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

6) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle 

ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek, 
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7) İhraç mallan ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu 

ile ilgili çalışmalan yürütmek, 

8) Tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri 

almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde 

bulunmak, 

9) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek 

ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

gerekli mevzuatı hazırlamak, Küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü 

araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi 

bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin 

koordinasyonunu sağlamaktır. 

9.4. T.C. Ziraat Bankası 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., esas tanmsal üretim yapan müşterilere gerek tarımsal 

kredileri, gerek yönlendirici ve bilgilendirici yayınları vasıtasıyla hizmet vermekle 

yükümlüdür. Banka tarafından; 

• Tarımsal işletmelerin, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla 

işletme kredileri, 

• Tarımsal işletme kurulması, edinilmesi veya mevcut işletmelerin yeni yatırım, 

tevsii, modernizasyonu amacıyla yapılan yatırımların finansmanı amacıyla 

yatınm kredileri verilmektedir. 

Bireysel Çiftçi Kredileri 

• Bankadan tanmsal işletme kredisi talep eden gerçek kişilere daha seri, 

işlemlerini kolaylaştırıcı hizmet vermek amacıyla üretime endeksli olarak 

kullandırılan ve limiti Genel Müdürlükçe belirlenen kredilerdir. Kredinin 

tamamı nakdi olarak kullandınlabilmektedir. Azami 1 yıl vadeli olarak vade 

esasına göre kullandınlabileceği gibi 3, 6 veya 9 ayda bir faiz ödemeli olmak 

üzere azami 18 ay vadeli Borçlu Cari Hesap şeklinde de verilmektedir. Kefalet 

değerliliği olan, ödeme gücü yerinde firma ve/veya en az iki şahsın müşterek 

borçluluk ve müteselsil kefaleti sağlanmak suretiyle kullandınlabilmektedir. 
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Projeli İşletme Kredisi 

• Belirli bir projeye dayalı olarak yapılacak tarımsal üretime yönelik işletme 

giderlerinin finansmanı amacıyla açılan kredilerdir. Gerçek kişilerin Bireysel 

Çiftçi Kredisi limiti üzerindeki kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir.Tüzel 

kişilerin Bireysel Çiftçi Kredisi limiti dahilindeki kredi talepleri de bu kapsamda 

değerlendirilir.Projeli İşletme Kredisi talebinde bulunacak olanların, işletme 

faaliyetlerine ilişkin olarak düzenledikleri projeler ile Bankaya başvurmaları 

gerekmektedir. Vade esasına göre azami 1 yıl vadeli olarak kullandınlabileceği 

gibi Borçlu Cari Hesap şeklinde 3, 6 veya 9 ayda bir faiz ödemeli olmak üzere 

azami 18 ay vade ile de kullandınlabilmektedir. 

Spot Tarımsal Kredi 

• Gerçek veya tüzel kişilere sabit faiz oranı ile 1-120 gün arasında vade verilerek 

kullandırılan işletme kredileridir. Ürün hasat dönemi öncesi kısa süreli nakit 

ihtiyacı bulunan tanmsal işletmeler ile seracılık, broiler yetiştiriciliği, tarla 

sebzeciliği gibi nakit girişi süreklilik arz eden işletmeler bu kapsamda 

kredilendirilebilir. 

Sözleşmeli Üretim Kredileri 

• Gerçek ve tüzel kişilerin, belirli bir ürünü girdi olarak kullanmak, ihraç etmek 

veya topluca pazarlamak amacıyla, girdileri temin etmek, üretimle ilgili teknik 

hizmetleri vermek ve ürünü almayı garanti etmek suretiyle, yetiştiricilerin 

işletmesinden ve iş gücünden yararlanarak, düzenlenecek sözleşmelere 

istinaden, işleme ve pazarlama kapasiteleri dahilinde fason veya ürün alma 

taahhüdü ile yaptırdıkları tanmsal üretimin finansmanına yönelik olarak, 

doğrudan üreticiye veya üretimi planlayan firmaya / kuruma açılan kredilerdir. 

Sözleşmeli üretim; 

• Firmanın üreticilere sağladığı alım ve fiyat garantisi ile üreticilerin pazarlama 

problemini ortadan kaldırması, 
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• Üreticinin satışa kadar her üretim aşamasında sözleşme yaptığı firmadan teknik 

destek ve eğitim almasını sağlaması, 

• Nitelikli girdilerin, doğru zamanda ve doğru teknoloji ile kullanılarak maliyetlerin 

düşürülmesi sonucu verim ve ürün kalitesini arttırması, 

• Firma üzerindeki finans yükünü hafifletmesi, 

• Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının düzenli ve kaliteli hammadde temin etmesini 

sağlaması, 

• Banka, üretimi yaptıran firma, girdi satıcısı ve üretici arasında sinerji yaratması, 

• Üretim ve tarıma dayalı sanayi arasında yarattığı entegrasyonla üretim kaybını en 

aza indirmesi bakımından önem arzetmektedir. 

Projeli Yatırım Kredisi 

Tarımsal işletme kurmak, edinmek veya mevcut işletmelerini modernize etmek 

isteyenlere, yapılan yatırımların finansmanı amacıyla azami 5 yıl vade ile açılan 

kredilerdir. Kredi taleplerinin işletmenin üretim kapasitesine göre proje veya fizibilite 

raporu ile yapılması esastır. Münferit satın almalara konu (tarım araç-gereçleri, traktör, 

su motoru, sulama borusu.vb.) yatırım kredilerinde proje ya da fizibilite raporu 

istenmemektedir. 

Sabit Faizli Traktör Kredisi 

Tanm işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini 

yükseltmelerini teminen, Bankamızla anlaşma yapan firmaların sattığı traktörleri alan 

gerçek ve tüzel kişilere, krediye konu aracın kasko bedeli üzerinden Banka adına rehin 

ve kefalet değerliliği olan en az iki kişinin müşterek borçluluk ve müteselsil kefaleti 

ve/veya bayiinin kefaleti karşılığında, 3, 6, 9 veya 12 ayda bir eşit taksit ödemeli olarak 

12, 18, 24, 36 ay vade ile kullandırılır. Vade sonuna kadar kredinin açıldığı tarihteki 

sabit faiz oranı uygulanır. 

9.5. Belediyeler 

80 sayılı Kanunun 552 sayılı KHK'nin 24.06.1995 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmeye başlanmış ve bu KHK 

toptancı hallerin kurulma izni dışındaki, işleyiş ve denetime ilişkin noktaları 
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aydınlatmaktadır. 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

toptancı ve perakendeci halleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek ruhsatlandırmak belediyelerin 

yetkisine bırakılmıştır ve belediyeler hallerin kuruluşuna izin verirken oradaki 

prosedürlerin neler olduğu hususunda 552 sayılı KHK'ye uymak durumundadır. Şu 

anda ülkemizde belediyeler tarafından kurulmuş 179 adet, özel kişiler tarafından 

kurulmuş 1 adet yaş sebze ve meyve toptancı hali bulunmaktadır. Belediye toptancı 

hallerinin 69'u il merkezlerinde, 110'u ilçe ve belde merkezlerinde konuşlanmış 

durumdadır. 

552 sayılı KHK kapsamında belediye sınırları ve mücavir alanları içinde 

yapılacak toptan yaş meyve ve sebze alım ve satımlarının mutlaka toptancı hallerde 

yapılması zorunluluğu söz konusudur. Ancak bu durum organik olarak üretilmiş 

ürünler, ihracata yönelik olan ürünler ya da işleme sanayii ürünleri için geçerli değildir. 

Ancak 10 Şubat-15 Mart 2006 tarihleri arasında narenciyenin hal kaydına girmeden 

satışının yapılabilmesi gibi arz fazlasının eritilemediği bazı istisnai durumlarla da 

karşılaşılabilmektedir. 

Belediyelerin denetim yetkisi haller ve semt pazarları üzerindedir. Şehrin giriş 

ve çıkışlarında kurulan kontrol ve denetim noktalarında ise yol denetimleri yapılır. 

Kontrol noktalarında kolluk kuvvetlerinden, belediye zabıtasından, toptancı halden, bu 

illerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ticaret borsasından, 

o yer ziraat odasından, komisyoncu derneğinden ve defterdarlıktan birer görevli 

bulundurulmaktadır. Kontrol ve denetim noktalarında araçlar durdurularak ürüne ait 

müstahsil makbuzu veya fatura, çiftçi belgesi, toptancı hal çıkış faturası, üretici belgesi 

ve sevk irsaliyesi bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Eksik belgeli veya belgesiz olarak 

mal nakli ve satışı bu şekilde engellenmektedir. Ayrıca bu şekilde sınırlara komşu 

illerde yapılması öngörülen sınır ticaretinin diğer illerde yapılması engellenmektedir. 

Ürünlerin hale girişi için %2 bir rüsum alınırken, sınır ticaretinden elde edilen ürünler 

için %25 bir rüsum alınmaktadır. 

10. GIDA GÜVENLİĞİ 

Tüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için 

yeterli miktarda gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması 

insan haklarının esasını oluşturmaktadır. 
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Gıda Güvenliği; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda "Gıdalarda 
olabilecek Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan 
tedbirler bütünü" olarak, yine FAO/WHO Codex Alimentarius Uzmanlar Komisyonu 
"sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza 
ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması" olarak 
tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlama etkin kontrol ve denetimin yapılabilmesi ve halk 
sağlığının korunabilmesi amacıyla başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkenin gıda kontrol otoriteleri tarafından 'çiftlikten sofraya gıda güvenliği' olarak 
ifade edilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel gıda güvenliği endişelerini; 

1. Mikrobiyolojik tehlikeler, 

2. Kimyasal tehlikeler 

3. Gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi 

4. Yeni teknolojiler 

5. Bina kapasiteleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 

AB'nin EEC-178/2002 sayılı direktifinde gıda ile ilgili düzenlemeler yer almıştır. 

10.1. Mevcut Durum 

AB ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye'nin nüfus ve yüzölçümü bakımından 

büyük bir ülke olması, sıcak iklim kuşağında yer alması, özellikle küçük çaplı üretim 

yapan kayıt ve kontrol dışı gıda işletmelerinin sayısının fazlalığı, gıda kontrol 

hizmetlerinin yetersiz oluşu, toplumun riskli sayılabilecek gıda tüketim alışkanlıklarının 

olması, toplumun ekonomik ve sosyal yapısı gıda güvenliğini etkileyen olumsuzluklar 

arasında yer almaktadır. 

Yapılan gıda envanteri sonucunda Türkiye' de 28,000 civarında gıda 

işletmesinin mevcut olduğu ifade edilmekle birlikte, bu sayının çok daha fazla olduğu 

tahmin edilmektedir. Mevcut gıda işletmelerinin 16,832 adedi Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı (TKB) gıda siciline kayıtlıdır. Bunların %12'si meyve sebze işleme 

tesisleridir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Siciline kayıtlı gıda işletmelerinin yanında 

merdiven altı tabir edilen teknik ve hijyenik şartlara uygun üretim yapmayan 

işletmelerin sayısı çok fazladır. Söz konusu işletmelerin kontrol altında bulundurulması 

ve tüketiciye güvenli gıda temini için kontrol ve denetim çalışmalarının birincil üretim 
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aşamasından başlayarak tüketime kadar olan tüm aşamalardaki gıda zincirinin 

tamamında uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

10.2. Gıda Kontrol ve Denetim Sistemi 

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, üretip satan, satan 

işyerleri, toplu tüketim işyerleri ile ithalat ve ihracat ile ilgili resmi denetim ve kontrol 

görevleri 5179 sayılı Gıda Kanunu ile TKB'nin yetki ve sorumluluğuna verilmiştir. 

Mevcut Yem Yönetmeliğinin AB yem mevzuatı ile karşılaştırdığında genel 

olarak uyumlu olduğu görülmekle birlikte özellikle uygulamada yetersizlikler 

bulunmaktadır. 

Gıda kontrol, denetim ve araştırma hizmetleri TKB bünyesinde değişik birimler 

tarafından yürütülmektedir. Merkezde kontrol ve denetim bir Genel Müdürlük altında, 

araştırma ve geliştirme hizmetleri başka bir Genel Müdürlük altında yapılanmıştır. 

Taşrada ise, il ve ilçelerde kontrol ve denetim hizmetleri Tarım İl Müdürlükleri ve İlçe 

Müdürlükleri bünyesinde yürütülmektedir. 

Türkiye genelinde gıda üreten işletmelerin yanında yaklaşık 400.000 civarında 

gıda satış ve toplu tüketim yeri mevcuttur. Söz konusu işyerlerinin denetimleri Tarım İl 

ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olup, alınan gıda örneklerinin analizleri 

yetkili resmi ve özel gıda kontrol laboratuarları tarafından yapılmaktadır. İl 

Müdürlüklerinde halen görev yapan mevcut personele ilave olarak gıda kontrolör ve 

gıda kontrolör yardımcısı sayısının artırılması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 

kontrol ve denetim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Bakanlık 

merkez ve taşra teşkilatı ile İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri arasındaki hızlı 

iletişimin sağlanması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla alt yapı çalışmaları 

devam etmektedir. 

Ülkemizde üretilen ve riskli ürün grubunda yer alan yaş sebze-meyvelerde 

pestisit izleme ve kuru meyvelerde aflatoksin, okratoksin A ve sudan boyası izleme 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

Gıda güvenliği konusunda ulusal mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlu hale 

getirilmesi kapsamında yürütülen ve AB tarafından da desteklenen projeler 

çerçevesinde bitki pasaportu, sınır kontrol noktalarının tespiti, ithalat ve ihracat 

kontrolleri ve benzeri konularda çalışmalar devam etmektedir. İyi tarım uygulamaları 

çerçevesinde seraların kayıt altına alınması konularında da çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Avrupa Birliği'nde de gıda güvenliği kavramı "Çiftlikten Sofraya Gıda 

Güvenliği" kriteriyle ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle, 

çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin temel prensiplerini; bitki sağlığı (pestisit güvenliği), 

gıda ürünlerinin güvenliği, gıdaların etiketlenmesi, merkezi yetkili Gıda Güvenliği 

Otoritesi'nin kontrol ve denetimindedir. 

Gıda güvenliği zincirinde birincil üretimden sofraya kadar olan tüm aşamalarda 

izlenebilirliğin sağlanması önemli unsurlardan birisidir. Gerek bitkisel üretim, gerekse 

hayvansal üretim, nakliye ve depolama, güvenli gıda üretimi, dağıtımı ve satışı, gıda 

analizleri, tüketiciler bir bütün olarak düşünülmeli ve ilgili konularda gelişmeler bir 

bütünlük içinde ele alınmalıdır. 

10. 3. Kontrol Hizmetleri 

10. 3.1. Kontrol Birimleri 

Gıda ve yem güvenliğine yönelik resmi kontrol ve denetim hizmetleri ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde il Müdürlüklerinde Kontrol Şube Müdürlükleri ve İlçelerde 

İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetler TKB tarafından 

yetkilendirilen ve Gıda Kontrol kursuna tabi tutularak adına kimlik kartı düzenlenen 

Gıda Kontrolörleri ve Gıda Kontrolör Yardımcıları tarafından yürütülmektedir. 

Halihazırda gıda denetim hizmetlerinde görevli 4.000 civannda Teknik ve Sağlık 

sınıfına mensup personel bulunmaktadır. Bu sayı denetim hizmetlerinin yürütülebilmesi 

için yeterli değildir. 

10.3.2. Kontrol Laboratuarları 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde 39 İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 

ve Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, gıda kontrol hizmeti 

vermektedir. Ayrıca TKB tarafından yetkilendirilen 19 özel gıda kontrol laboratuarı 

faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ve Refik Saydam Merkez 

Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün, TSE'nin, TÜBİTAK'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri Gıda 

Kontrol Müfreze Komutanlıklarının ve belediyelerin gıda konusunda hizmet veren 

laboratuarları mevcuttur. 
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Söz konusu laboratuarların çalışmalarının daha etkin ve güvenilir bir şekilde 

yürütülebilmesi için yapılan çalışmalar arasında laboratuar akreditasyon çalışmalarına 

öncelik verilmiştir. 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinde etkinliğinin sağlanması için AB destekli 

"Türkiye'de Gıda Denetim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 15 

laboratuar alet ekipman yönünden güçlendirilmiştir. Ayrıca, bölge laboratuarı olarak 

Ankara, İstanbul, İzmir İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri ve Bursa Gıda Kontrol ve 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TURKAK'dan belirli ürün ve analizlerde 

akreditasyon belgesi almışlardır. 

Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer nokta personel politikalarıdır. 

Oysaki ülkemizde eleman ihtiyacı meslek gruplanna göre yapılarak bilimsel gerçekler 

ve çok disiplinli çalışmalar göz ardı edilmektedir. Ayrıca, görev tanımları 

yapılmamaktadır. Bu insan kaynaklarımızın yanlış kullanılmasına ve bu duruma devam 

edildiği sürece gıda güvenliği zincirindeki halkalarda zayıflıklara sebep olacaktır. 

10.4. Eğitim 

Gıda güvenliğini etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri de sağlık/teknik 

elemanları yetiştiren, onları gıda endüstrisine ve denetim/kontrol kurum/kuruluşlarına 

kazandıran üniversitelerdir. Bu meslek sahiplerinin kendi grupları içerisinde birbirinden 

farklılıkları vardır. 

Ayrıca, kontrol ve denetim elemanlarının hizmet içi eğitim açısından 

yetersizlikleri söz konusudur. Ayrıca gıda işletmelerinde çalışan işçilerin genelde 

kalifiye olmaması, konu ile ilgili temel eğitime sahip olmaması, istihdamda sürekliliğin 

sağlanamaması ve sosyal güvence yetersizlikleri temel sorunlar arasında yer almaktadır. 

Çiftlikten sofraya kadar olan gıda üretim-tüketim zincirindeki tüm aşamalarda yer alan 

çalışanların eğitimlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Gıda güvenliği zincirinde en son halkayı tüketiciler oluşturmaktadır. Tüketicinin 

alım gücü ve bilinçli olması gıda güvenliğini sağlamada önemli faktörlerden biridir. 

Tüketici potansiyelinin büyük bir çoğunluğunun alım gücü ve eğitim düzeyinin düşük 

olması, tüketici bilincinin oluşmaması, sağlıksız, düşük kaliteli gıdaları üreten 

işletmelerin artmasına ve bu da her yönden güvenli gıda üreten işletmeler ile haksız 

rekabete neden olmaktadır. Bu durum hem toplum sağlığını, hem de gıda endüstrisinin 

kaliteli ve güvenli gıda üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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10.5. Gıda Kaynaklı Riskler 

Gıda güvenliği ve halk sağlığı tüm ülkelerin stratejik öneme sahip konularının 

başında yer almaktadır. Gıda kaynaklı hastalıkların yol açtığı insan kayıpları yanında 

işgücü ve tedavi masraflarının ulusal ekonomiye getirdiği maddi yük göz ardı 

edilmemelidir 

Başlıca kimyasal tehlikeler kapsamında bitkisel üretimde verimi arttırmak 
amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan bitki koruma ürünü kalıntıları ile çevresel 
kaynaklardan bulaşan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya gıda işleme 
aşamalarında oluşan polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri, nitrozaminler, ambalaj 
materyalinden kaynaklı polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdalann 
yapısındaki doğal toksik bileşenler ve alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne 
alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, gıda katkı maddelerinin gıda sınıfı 
olması, tekniğine uygun olarak kullanılması ve öngörülen dozlarda uygulanmasının 
kontrolü büyük öneme sahiptir. 

Bunun dışında gıda üretimi sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi 
kirletmeyecek şekilde kontrolü ve ortamdan uzaklaştırılması da gıda güvenliği ve çevre 
hijyeni açısından büyük önem taşımaktadır. 

10.6. Türk Gıda Kodeksi 

Gerek gıda kaynaklı patojen mikroorganizmalar gerekse kimyasal bulaşmalar 
(gübre, zirai ilaçlar, gıda katkı maddeleri, ağır metaller, dioksin, allerjenler, vs.) ciddi 
halk sağlığı tehlikesi oluşturmaktadır. 5179 sayılı Yasa gereğince, üreticiler, işletmeler 
vb. Türk Gıda Kodeksine uygun ürünler üretmek zorundadır. 

Türkiye ye özgü geleneksel ürünlerin katkı ve kimyasal bulaşanlar yönünden 
maksimum kalıntı miktarlarının belirlenmesi, uluslararası mevzuatın yön gösterememesi 
nedeniyle sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
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10.7. Gıda Güvenliği ile İlgili Çalışmalar 

10.7.1. İyi Tarım Uygulamaları 

Son yıllarda başta AB ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünyanın 

her yerinde piyasaya sürülen ürünlere ve çevreye karşı insanlar daha bilinçli bakmaya 

başlamıştır. Tüketici artık, alacağı ürünün çevreye dost, insan sağlığına uygun ve 

güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olmak istemekte ve bu şekildeki ürünleri tercih 

etmektedir. Tüketicinin bu istekleri; sağlıklı ve güvenilir ürünleri üretme ve pazara 

sürülecek olan ürünlere standart getirme konusunda üreticileri, yetkilileri ve diğer konu 

elamanlarını ortak bir noktada birleşme durumuna getirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 

da; kalite kavramı yeni boyutlar kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası platformda; 

1. Tüketiciyi koruma altına almak, 

2. Gıda güvenliği ve bu güvenliğin şartlarını belirlemek, 

3. Tüketicinin satın alacağı ürünlere karşı güveni artırmak, 

4. Arz zinciri boyunca en yüksek verim ve kaliteyi elde etmek, 

5. Başta su ve toprak kirliliği olmak üzere çevre kirliliğini önlemek 

konularında bir takım çahşmalann yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla yapılan 

çahşmalann en önemlilerinden birisi de iyi tarım uygulamalarıdır. Çiftlikten sofraya 

gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için iyi tanm uygulamaları önem arz etmektedir. 

İyi tarım uygulamalannın tüm kalıntı bulaşanlar gibi risk faktörlerinin minimum 

düzeye indirilmesinde, gerçekçi kalıntı limitlerinin oluşturulmasında büyük önemi 

vardır. 

Ülkemizde büyük potansiyele sahip olan organik tarım alanlarından üretilen 

organik ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Çünkü 

gıdalarda kalıntı/bulaşanlar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle kalıntı/bulaşanlar 

bakımından risk taşıyan gıdalann organik üretimi yapılarak daha güvenli gıdalar 

sağlanmış olunacaktır. Bu gıdalar hem AB ülkeleri hem de ülkemizdeki tüketiciler 

tarafından gün geçtikçe artan oranda tercih edilmektedir. 

10.7.2. Gıdalarda İzlenebilirlik 

Avrupa Birliği ve Türkiye'de gıda yasalan; gıdalann üretildiği tanm ürünlerinin, 

gıdalara katılan her türlü katkı maddesinin ambalaj malzemelerinin üretim, ithalat, 
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işleme, nakliye, depolama ve dağıtımı gibi tüketilinceye kadar geçen tüm aşamalarda 

izlenebilirlik tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bunun nasıl yapılacağı her sektör için ayrı ve çözüm üreten firmaların becerisine 

bırakılmıştır. Sonuçta izlenebilirlik sistemi, gıda kaynaklı bir problem ortaya çıkması 

halinde veya tüketicinin talep etmesi durumunda mümkün olan en kısa süre içerisinde 

yukarda verilen bilgilere ulaşılması ve problemin nereden kaynaklandığının 

belirlenmesidir. 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda gıda, gıdanın elde 

edildiği bitki yada gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması muhtemel herhangi 

bir maddenin tespit edilmesi için üretim, işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda 

izlenebilirlik tesis edilecektir. 
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11. MEYVE, SEBZE VE KESME ÇİÇEK SEKTÖRLERİNDE SWOT ANALİZLERİ 

11.1. Meyvecilik Sektöründe SVVOT Analizi 
Güçlö Yönleri 

S Tür ve çeşit zenginliği 

S Ülkenin bir çok meyve türünde gen 

merkezi olması 

J Meyve yetiştiriciliğine uygun 9 ayrı 

coğrafık bölgenin bulunması 

J İthalatçı ülkelere yakınlık avantajı 

S İşgücü potansiyeli ve düşük işgücü 

maliyetleri 

S Doğal kaynakların zenginliği 

(arazi, su vb.) 

J Dış pazarda rakip tanımayan 

geleneksel ihraç ürünleri (Fındık, 

kayısı, kuru üzüm, kuru incir, 

badem, kiraz vb.) 

J Yüksek üretim miktarı 

J Organik yetiştiriciliğe uygun tarım 

alanları 

Zayıf Yönleri 
S Üretim alanlarının optimal büyüklükte 

olmayışı 

•/ Üretim planlamasının olmayışı 

S Üreticilerin bilgi eksikliği 

S Standart ve kaliteli ürün azlığı 

S Üretici örgütlenmesinin olmayışı 

J İşleme sanayinin yetersizliği 

/ Fiyat ve pazar garantisinin olmayışı 

S Sigorta sisteminin yerleşmemesi, 

S İlaç kalıntısı sorunları 

S Akredite laboratuarların yeterli sayıda 

olmaması 

/ Bazı üretim girdilerinde dışa bağımlılık 

/ Pazarlama organizasyonunun iyi olmayışı 

S Kayıt sisteminin olmaması 

S Üretim sürecinde izlenebilirliğin olmayışı 

S Hasat sonrası kayıpların fazlalığı 

J İhracatta ödenen navlun ücretlerinin rakip 

ülkelere nazaran daha yüksek olması 

s Sertifikalı fidan üretimin yeterince 

yaygın laştırılamaması 

Fırsatlar 
S Tüm Dünyada organik ürünlere 

yükselen talep 

S Büyük ve standart miktarlarda alım 

yapan ithalatçılar (süpermarket 

zincirleri gibi) 

S Yeni meyve çeşitlerinin geliştirmeye 

yönelik araştırmaların artması 

J Yeni teknolojilerin yaygınlaşması 

S Sulu tarıma geçilebilecek alanların 

büyüklüğü 

S Meyve işleme teknikleri 

S Yeni pazarlar 

J Pazar boşluklarından yararlanma 

J Meyve tüketimini artırmaya yönelik 

tıbbi araştırma bulguları 

J Uzaktan algılama teknikleri 

Tehditler 
S Küçük ve parçalı işletme yapısı 

S Dış pazar taleplerine uygun çeşit ve 

kalitede ürün sağlanamayışı 

S Diğer üretici ve ihracatçı ülkelerle 

rekabet( maliyetler, kalite, gıda 

güvenliği gibi konularda) 

S Hasat, paketleme ve nakliye sırasında 

yapılan yanlışlar 

/ İlaç kalıntısı problemi 

/ İç pazar ile dış pazar istekleri 

arasındaki uyumsuzluk 

S Pazarlama altyapı ve 

organizasyonundaki eksiklikler 

S Uluslar arası kalite ve kontrol 

sistemlerine uyum sağlama 

zorunluluğu 

J Gıda kontrol altyapısı 

S Yüksek girdi maliyetleri 

J Ar- Ge ye yeterince kaynak 

ayrılmaması 

Pazarlama kanalında aracı sayısının 
fazlalığı 



11.2. Sebzecilik Sektöründe SWOT Analizi 

liüil 

Ülkenin sahip olduğu ekolojik 
şartlar 

Farklı bölgesel iklim özellikleri 
nedeniyle yıl boyunca pazara ürün 
sunabilme imkanı 

Zengin gen kaynaklan 

Yurt içi tüketimi karşılayacak 
miktarda üretim kapasitesi 

Ucuz işgücü 

İhracata yönelik üretime ilgi 
gösteren büyük firmaların artması 

^ Üretim alanlarının optimal büyüklükte 
olmayışı 

^ Üretim planlamasının olmayışı 

J Üreticilerin bilgi eksikliği 

S Standart ve kaliteli ürün azlığı 

S Sektörde üretim, satış ve pazar hakkında 
bilgi veren sağlıklı bir veri tabanının 
olmayışı 

^ Depolama - pazarlama güçlüğü, hasat 
sonrası kayıplar 

^ İç pazarda kalite ve standarda yönelik 
denetimin olmaması 

S Sertifikalı tohum kullanımının azlığı 

J Hibrit tohumluk konusunda dışa 
bağımlılık 

S Fiyat ve pazar garantisinin olmayışı 

S Sözleşmeli üretimin hayata 
geçirilememesi 

S Üretici örgütlenmesinin olmayışı 

S Pazarlama organizasyonunun iyi olmayışı 

^ İhracatçı firmaların çoğunlukla küçük ya 
da orta ölçekli oluşu 

S Üretici - ihracatçı firma işbirliğinin güçlü 
olmayışı 

S Tarım sigortası sisteminin yetersizliği 

S Artan organik ürün talebi 

S Büyük ve standart miktarlarda alım 
yapan ithalatçılar (süpermarket 
zincirleri gibi) 

S Yeni AB üyesi ülkelere yönelik ihracat 
olanaktan 

S Sebze işleme teknikleri 

S Gelişen biyoteknolojik yöntemler 

S Yürürlüğe giren ıslahçı haklarına 
yönelik kanunla artacak araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri 

S Jeotermal enerji kaynaklan 

S Topraksız kültür 

s Sebze tüketimini artıran tıbbi araştırma 
bulguları 

S Uzaktan algılama teknikleri 

ı ı 

Küçük ve parçalı işletme yapısı 

Diğer üretici ve ihracatçı ülkelerle rekabet( 
maliyetler, kalite, gıda güvenliği gibi 
konularda) 

Hasat, paketleme ve nakliye sırasında 
yapılan yanlışlar 

İlaç kalıntısı problemi 

tç pazar ile dış pazar istekleri arasındaki 
uyumsuzluk 

Pazarlama altyapı ve organizasyonundaki 
eksiklikler 

Uluslar arası kalite ve kontrol sistemlerine 
uyum sağlama zorunluluğu 

Gıda kontrol altyapısı 

Yüksek girdi maliyetleri 



11.3. Kesme Çiçek Sektöründe SWOT Analizi 

Pazar ülkelerine coğrafi 
yakınlığı 
İklimsel avantaj lan 
Tarımsal nüfusun genç 
insan kaynağına 
dayanması 
İleri teknoloji uygulanan 
modern seraların giderek 
artması 
Kesme çiçek sektöründe 
eğitimli insan kaynağına 
sahip olunması 
İhracata verilen önemin 
her geçen gün artması ve 
bu amaçla yüksek 
kalitede mal üretiminin 
sağlanması 
İhracatçı firmaların 
dinamik yapısı 

Organize tarım bölgeleri bulunmaması 
Ürün çeşitliliği sağlanamaması 
İhracat mezatı olmaması 
Taşıma maliyetlerinin yüksekliği 
Enerji maliyetlerinin yüksekliği 
Zirai kredi faiz ve KDV oranlarının 
yüksekliği 
Üretim materyalinde büyük ölçüde dışa 
bağımlılık 
Arazi, mülkiyet ve veraset sorunları 
Pazar dağılımının dengesizliği 
Kayıt ve istatistik sisteminin yetersizliği 
Kooperatif ve mevcut mezat sisteminin 
iyi organize olamaması 
Danışmanlık sisteminin yetersiz olması 
Mevcut işletmelerin büyük 
çoğunluğunun modem seracılıktan uzak 
ve küçük ölçekli olması 
İhracat politikasının olmayışı ve 
ihracatçıların rekabeti 
MeBr'in yasaklanacak olması ve etkili 
fumigantın hala önerilmemesi 

Yıl boyu üretim için yayla 
çiçekçiliğinin devreye girmesi 
Çeşit geliştirme konusunda hem 
kamu, hem de özel sektörde ıslah 
çalışmalarının başlanmış olması 
EUREPGAP ve iyi tarım 
uygulamaları konusunda sektörde 
başlayan gelişmeler 
Birçok ülkeye göre üretimde önemli 
bir faktör olan zengin, temiz su 
kaynaklarının mevcut olması 
İç tüketimi arttırmaya yönelik sanal 
çiçek satışlarının yaygınlaşmaya 
başlaması 
İhracata verilen önemin her geçen gün 
artması nedeniyle yüksek kalitede 
mal üretiminin sağlanması 
Genel ülke politikası olarak ihracata 
verilen önemin artması nedeniyle 
sektörün gerekli destek ve 
teşviklerden pay alabilecek olması 

S İşletmelerin küçük oluşu ve kiralık arazi kullanımının 
yoğun olması nedeniyle üretimde sürekliliğin garantisinin 
olmaması 

J Kesme çiçekte kullanılan ilaçların çoğunluğunun ruhsatsız 
olması 

S Modern tarım işletmelerinin ilk yatırım masraflarının 
yüksek olması 

/ Üretim ve pazarlamada profesyonelliğin tam anlamıyla 
yerleşmemiş olması 

/ Kişi başına düşen çiçek tüketiminin iç pazarda çok düşük 
olması 

S AB'ye uyum çerçevesinde üreticilerin hala patentsiz ve 
kalitesiz yerli üretim materyallerini kullanmaya devam 
etmesi 

S AB pazarında kaliteli üretim yönünden rekabet edememe 
durumu 

^ AB katılım süreci ve sonrasında şu an için avantajımız 
olan düşük işgücü maliyetinin artacak olması 

S Özellikle eğitim düzeyi düşük, küçük aile işletmelerinin 
mevcut bazı üretim alışkanlıklarının kınlamaması 

^ Bazı işletmelerin pazarlama stratejilerini genellikle uzun 
vadeli değil, kalitesiz ve günü kurtarmaya yönelik 
dışsatım yapmalarından dolayı ülke imajının zedelenmesi 
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12. MEVZUAT 

12.1. Kanunlar 

> Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (*) 

Kabul Tarihi: 8 Ocak 1985 
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Ocak 1985 - Sayı: 18639 
5.t. Düstur, c.24 - s.201 

> Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 

Kanun No : 5200 Kabul Tarihi: 29.06.2004 

Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2004 Sah Sayı:25514 

> Tarım Kanunu 

Kanun No. 5488, Kabul Tarihi: 18/4/2006 

> Kooperatifler Kanunu 

Kanun No : 1163 Kabul Tarihi: 24.04.1969 
Kanun No : 3476 Kabul Tarihi: 06.10.1988 

> Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Kanun No. 5403, Kabul Tarihi: 3.7.2005 

> Tarım Sigortaları Kanunu 
Kanun No. 5363, Kabul Tarihi: 14.6.2005 

> Organik Tarım Kanunu 
Kanun No: 5262, Kabul Tarihi: 01.12.2004 

12.2.Yönetmelikler 

> Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 

> Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal Ve Enzim 
İçerikli Organik Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, 
Piyasaya Arzı Ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

> Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
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> Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 

> İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 

> Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik 

> Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim Ve Ticaretine Dair Yönetmelik 

> Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 

> Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi Ve İhracatına Ait Yönetmelik 

> Gıda Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 
Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Yayın Tarihi: 30 Mart 2005 Çarşamba 

> Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2003 
Resmi Gazete Sayısı: 25137 

> Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik 

Resmi Gazetenin Tarihi: 19/09/1997 
Resmi Gazetenin Sayısı: 23115 

> Sertifikalı Tohumluk Yetiştiricilerine İlişkin Yönetmelik 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 25.1.1964, No : 6/2609 
Dayandığı Kanunun Tarihi: 21.8.1963, No : 308 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 1.2.1964, No : 11622 

> Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine 
Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi: 26/01/2003 
Resmi Gazete Sayısı: 25005 

> Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik 

> Tohumculuk Yönetmeliği 
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Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/05/1973 - 7/6375 
Dayandığı Kanunlar Tarihi - No: 15/05/1957 - 6968 ; 27/01/1936 - 2903 ; 

21/08/1963-308 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/05/1973 - 14545 

> Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline İlişkin Yönetmelik 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 25.1.1964, No : 6/2609 
Dayandığı Kanunun Tarihi: 21.8.1963, No: 308 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 1.2.1964, No : 11622 

> Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği 

> Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Yayımlandığı R.Gazete 03.07.1988-19861 

> Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik 

Yayımlandığı R.Gazete 01.02.1964-11622 

> Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

> Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine 
Dair Yönetmelik 

Yayınlandığı R. Gazete 7 5.1.2003 - 25005 

12.3. Tebliğler 

> Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: 2006/27) 

> Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi 

İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2006/19) 

10.05.2006/26164 

> Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 
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(Tebliğ No: 2006/8) 

12.02.2006/26078 

> Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüklerinin Tespitine Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: 2003/20) 

30.6.2003 gün, 25154 

12.4. Genelgeler 

> Destekleme Primi Ödemeleri Genelgesi 

> Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi (2006/1) 

> Süs Bitkileri Çoğaltım Materyali İthalat Uygulama Genelgesi (2006/3) 

> Tohumluk İhracaatı Uygulama Genelgesi (2006/4) 

> Meyve Ve Asma Fidanları İle Sebze Ve Çilek Fidesi İthalat 

Uygulama Genelgesi (2006/2) 

> Kesme Çiçek İthalatı Ve Usulleri Genelgesi (2000/1) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. ÜRETİM 

1.1. Tarım Arazisi 

Sorun 

• Ülkemizde 2001 yılında yapılan son tarım sayımına göre işletmelerde arazi büyüklükleri 

azalmaktadır. Arazi büyüklüklerinde ortaya çıkan bu düşüş üretim maliyetlerinin artışını 

direkt olarak etkilemektedir. 

Arazi büyüklüklerimizde görülen bu azalışın en önemli nedeni ise Medeni 

Kanunumuzdan kaynaklanmış ancak 2001 yılında özellikle Türk Medeni Kanununun 659. 

maddesinde yapılan düzenleme ile arazilerde miras yolu ile oluşabilecek parçalanmaların 

engellenmesine çalışılmıştır. Ancak, Kanunda yapılan bu düzenlemeler kısa vadede çözüm 

getirmemiştir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun tarımsal işletmelere yönelik hükümleri içeren 

bölümünde, özellikle tahsis konusundaki mevcut eksiklikleri gidermek amacıyla düzenleme 

yapılmıştır. Bir yandan miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf özgürlüğü kısıtlanarak tahsise 

yetenekli mirasçının önü açılmış; diğer yandan hakimin takdir yetkisi sınırlanarak tarımsal 

işletmenin satılması veya paylaşılmasına yol açacak kararların önü kesilmiştir. Ayrıca 

kendisine tahsis yapılan mirasçının borçlanma nedeniyle zor durumda kalmaması için mirasçı 

irat senedi ile ilgili hükümler açık bir biçimde düzenlenmiştir. Yine, bir işletmenin yeterli 

tarımsal varlığa sahip olup olmadığım belirlemek üzere ilgili Bakanlığa yönetmelik çıkarma 

yetkisi verilerek kurumun sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Ancak 4721 sayılı Kanun, bazı önemli düzenlemeler açısından eksik kalmıştır. 

Öncelikle tahsisin ancak bir talep halinde karariaştırılabileceği kabul olunarak; böyle bir 

talebin olmadığı durumlar açısından tarımsal işletmeler savunmasız bırakılmıştır. Öte yandan, 

mirasın açılmasından paylaşılmasına kadar ki süreçte kurulan miras ortaklığının miras malları 

üzerindeki tasarruf özgürlüğüne kısıtlama getirilmemiş ve böylece tarımsal işletmelerin 

satılarak veya paylaşılarak bölünmesinin önü açılmıştır. 
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Yeni Medeni Kanunun, eski kanuna nazaran, tarımsal işletmenin tahsisini daha iyi 

düzenlediği görülmektedir. Fakat eski kanunda da bulunan, yukarda saydığımız eksikliklerin 

giderilmemiş olması nedeniyle uygulamada sorunlar devam etmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Türk Medeni Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Öncelikle miras 

bırakılan malların arasında tarımsal bir işletmenin bulunması durumunda, miras ortaklığının 

bu işletme yönünden tasarruf özgürlüğü sımrlanmalıdır. Bu amaçla Medeni Kanunun 640. 

maddesine tarımsal işletmeler açısından bir istisna getirilmelidir. 

• Tarımsal işletmenin tahsisi talebe bağlı olmaktan çıkarılmalıdır. Bu amaçla, tahsis 
kurumunun düzenlendiği Türk Medeni Kanununun 659. maddesinde gerekli değişiklik 
yapılmalıdır. Böylece talep olmasa bile hakim tahsise karar verebilecek ve tarımsal 
işletmelerin bütünlüğü korunabilecektir. 

• AB'ye giriş sürecinde AB tarım politikaları ile uyumlu modern tarımsal işletmelerin 

desteklenmesine önem verilmelidir. Bu kapsamda toprak sahibi çiftçilerin, tarımsal 

işletmelerin bölünmesinin ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından olumsuz sonuçları 

hakkında bilgilendirilmesine önem verilmelidir. 

• Üreticilerin kayıt altına alınması çalışmaları sırasında, 3083 sayılı Sulama Alanlarında 

Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde, kendi istekleri ile arazi 

toplulaştırılmasına katılan özellikle bu sektörde faaliyet gösteren üreticilere kredi kolaylıkları 

ve ek teşvikler ödenmesi konusunda yeni uygulamalar getirilmelidir. 

Sorun 

• Birinci derecede tarıma uygun araziler, tarım dışı (turizm, sanayileşme, çarpık kentleşme) 
amaçlarla kullanılmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Birinci derecede tarıma uygun alanların tarım dışı amaçlarla kullanımının önlenmesi ve 

korunması amacıyla çıkarılan yasalar kesinlikle hiçbir taviz verilmeden uygulanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1260) 



— 187 — 

1. 2. Tarım İstatistiklerinin Tutulması 

Sorun 
• Ülkemizde tarımsal üretim ve ihracat ile ilgili istatistikler farklılık göstermektedir. Tarım 

istatistikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan verilerin Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından değerlendirilmesiyle oluşturulmaktadır. Sektörde en önemli sorun sağlıklı bir kayıt 

sisteminin olmamasıdır. 

Çözüm Önerileri 

• Uzaktan algılama teknolojisinin kullanımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

uygulamaya konulmalı ve il, ilçe ve köydeki mevcut arazi ve ağaç varlıklarımız 

belirlenmelidir. Bu uygulamanın en kısa zamanda başarıya ulaşması için ilgili Bakanlığa ek 

bütçe sağlanmalıdır. 

• Türkiye İstatistik Kurumuna tarımsal üretim ile ilgili verileri sağlayan Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının taşra teşkilatları gerek teknik eleman gerekse maddi imkanlar bakımından 

güçlendirilerek daha sağlıklı çalışmaları sağlanmalıdır. Tarım Bakanlığı il ve ilçe 

teşkilatlarındaki teknik elemanlar, masa başı yazı işlerinde değil teknik konularda hizmet 

vermeli yayım çalışmalarına yönlendirilmelidirler. 

• Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması sonucu hedeflenen Çiftçi Kayıt Sisteminin sadece 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tutulması yanında, Bakanlığın gözetimi ve 

yönlendirmesi ile bu görev başta ziraat odaları olmak üzere, üretici birlikleri ve kooperatifler 

tarafından emlak kayıt defterlerinden de yaralanılarak yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

1. 3. Planlama 

Sorun 

• Ülkemizde yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçek üretim ve ihracatına yönelik 

politikalar ve üretim hedefleri istenilen noktaya ulaşamamıştır. 

Çözüm Önerileri 

• Ülkemiz yaş meyve, sebze narenciye ve kesme çiçek sektöründe üretim ve ihracat 

hedeflerinin ortaya konulması için ülke çapında "Ulusal Tarım Konseyi"" adı altında bir 
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konseyin kurulması gereklidir. Bu konseyde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı gibi resmi kurumlar, ilgili mesleki kuruluşlar (Ziraat 

Odalan Birliği, İhracatçı Birlikleri, Ziraat Mühendisleri Odası vb.) ve üniversitelerimizin 

ziraat fakültelerinde görev yapan öğretim üye ve elemanları görev almalıdır. Konsey, bu 

sektörde üretim ve ihracat hedeflerini ortaya koyarak, gerekli planlamaları yapmalı ve bu 

hedeflere ulaşılmasında yol gösterici olmalıdır. Konseyin çalışmalan sonunda belirlenen 

hedefler ve bunlara ulaşılması için alınması gereken tedbirler uygulamaya konulmalıdır. 

• Üretim planlamaları yapılırken aşağıda belirtilen noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: 

> Dış piyasadaki meyve ve sebzelerin azaldığı dönemler iyi takip edilerek, ürünün piyasaya 

sunulması bu dönemlere göre planlanmalı, farklı tarihlerde pazara girebilecek erkenci ve 

geççi çeşitlerin üretilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı ve pazarda devamlılık 

sağlanmalıdır. Çeşit seçiminde, ülkemizin iklim avantajını iyi kullanarak özellikle sahil 

kuşağında ihracata yönelik erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi, yüksek kesimlerde ise geççi 

çeşitlerin üretilmesi ile pazarda uzun süre kalıcılık sağlanabilir. 

> Özellikle enstitü ve üniversitelerde çeşit geliştirme hususunda yapılan çalışmalar teşvik 

edilmelidir. Bu konuda araştırma ve geliştirme çalışması yapan Tanm ve Köyişleri 

Bakanlığına bağlı olan enstitülere ve üniversitelere kaynak aktarılmalı, enstitülerin 

çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Geliştirilen çeşitlerin üretilmesi 

konusunda İl ve İlçe Müdürlüklerince üreticilere aydınlatıcı bilgiler verilmeli, gerekli 

durumlarda demonstrasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

> Bu konuda sözleşmeli üretim yapılması da yönlendirici bir unsur olabilir. Aynca üretici 

birlikleri; üreticileri ihracata yönelik çeşitlerin üretimine yönlendirmelidir. 

Sorun 

• Üreticiler piyasa koşullarına göre hangi ürünü üretmeleri gerektiği konusunda yeterli 

bilgiye sahip değildir. Bazı yıllar, üretim eksikliği olan ürünlerde fiyatın yükselmesi 

sonucunda ertesi yıl özellikle sebze üretiminde bu ürüne yönelme sonucunda oluşan arz 

fazlası nedeni ile ürün üreticinin elinde kalmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Ulusal Tarım Konseyinin belirleyeceği üretim ve ihracat hedeflerine uygun olarak 

bölgesel ölçekte ürün bazlı üretim planlaması; Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, çiftçi örgütleri, 

üniversiteler ve ihracatçı birlikleri, üreticiler ve tüm tarafların katılımıyla yapılmalıdır. Bu 
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konuda özellikle ürün bazlı kurulmuş olan üretici birliklerine büyük görev düşmektedir. Arz 

fazlası olan ürünler tespit edilerek, bu ürünlerin yerine ikame edilecek alternatif ürünler 

konusunda üreticiler ilgili kuruluşlarca bilgilendirilmelidir. Alternatif ürün üretimine yönelen 

üreticiler teşvik edilmelidir. 

• Üretim planlaması konusunda sözleşmeli üretim büyük önem taşımaktadır. Üretici 

birlikleri üyelerini sözleşmeli üretim yapmaya teşvik etmeli ve üretici birlikleri üreticileri 

adına sözleşme yapabilmelidirler. 

• Organize tarım bölgelerinin kurulması konusunda gereken destek verilmelidir. 

Sorun 

• Yaş meyve ve sebze üretiminin yoğun olduğu bölgelerde tarıma dayalı sanayiye yönelik 

üretim yapılmamaktadır. Ayrıca tarıma dayalı 

Çözüm Önerileri 

• Özellikle yaş meyve ve sebze üretiminin yoğun olduğu bölgelerde tanma dayalı sanayinin 
geliştirilmesi; üretimin değerlendirilmesi ve fiyat düşmelerine karşı üreticinin korunması 
açısından çok önemlidir. Tarıma dayalı sanayi yalnızca arz fazlası ürünleri değerlendirme 
açısından düşünülmemeli ve tanma dayalı sanayiye hammadde üretimine yönelik üretim 
planlaması yapılmalıdır. Sofralık çeşitlerin yanında sanayiye yönelik çeşitlerin 
geliştirilmesine ağırlık verilmeli bu maçla kurulacak olan işleme tesislerine yatırım kredisi 
verilmelidir. 

• Dünya ticaretinde aranılan sanayilik çeşitlerin vakit kaybetmeden Türkiye'ye getirilip, 
uygun ekolojilerde adaptasyon çalışmalarının yapılarak, üretimlerinin yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. 

1.4. İş Gücü 

Sorun 

• Modern yetiştiricilik sistemlerinin uygulanma oranının düşük olması nedeni ile işgücü 
önemli bir gider kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Modern üretim tekniklerinin yaygın olarak kullanılabilmesi ve teknolojinin tarımsal 

üretime entegre edilebilmesi için yatınm kredilerinde kolaylık sağlanmalı, emek-yoğun 

üretimden gelişmiş ülkelerdeki gibi teknoloji-yoğun üretime geçilmelidir. 

• İşçilik maliyeti içinde yer alan SSK ve stopaj giderleri düşürülmelidir. 

Sorun 

• Tarım işletmelerinde, kadın ve çocuk işgücü kullanımı, daha ucuz ve daha az maliyetli 

olması nedeniyle artmıştır. Tarımsal gelirlerde meydana gelen düşüşler aile işgücü ve 

niteliksiz işgücü kullanımını artırmıştır. 

Çözüm Önerileri 

• Kentlerde yeterli istihdam olanakları bulunmadığı için, kırsal alanda tarıma dayalı 

sanayiye yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir. 

• Küçük el sanatları, kırsal turizm gibi yardımcı iş kollan geliştirilerek nüfusun yerinde 

istihdamına katkı sağlanmalıdır. 

• Tarımda çiftçi-köylü ve tarım işçilerinin tanımının bilimsel olarak yapılması ve bu 

durumun yasalarla düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Tanm sektöründe çalışan mevsimlik işçilerin çalışma koşulları düzeltilmeli ve sosyal 

güvenlik imkanlan mutlaka sağlanmalıdır. Tarım işçilerine, kısa süreli ve uygulamalı eğitim 

programlan ile nitelik kazandınlmalıdır. 

1. 5. Tohumculuk 

Sorun 

• Tohumların temelini ıslah ve çeşit geliştirme yoluyla elde edilen materyaller 

oluşturmaktadır. Kamu araştırma kurumları yetersiz teknoloji ve finansman gibi nedenler ile 

meyve ve sebze yetiştiriciliğinde tatmin edici düzeyde araştırma materyali geliştirememiştir. 

Özel sektör araştırmalarına yeterli destek sağlanamamıştır. 
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Çözüm Önerileri 

• Kamu araştırma kurumları, özel sektörün kullanabileceği ve genetik materyali 

oluşturabilecek kaynaklara sahip olacak şekilde yeniden yapılandırılmalı ve özel sektör ile 

işbirliği yapılarak projeler hayata geçirilmelidir. 

• Tohumculuğun geliştirilmesi için kamu ve özel sektör ortak çalışmalar yürütmeli ve bu 

projelere devlet gerekli desteği sağlamalıdır. Özel sektör, sadece tohum üretimi değil, 

tohumculukla ilgili politikaların belirlenmesi ve kararların alınmasına da katılmalıdır. 

• Genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik önlemler alınmalı; mevcut kaynakların 

toplanması, muhafaza edilmesi ve ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılması 

sağlanmalıdır. Ulusal Biyogüvenlik Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde tohumluk üretim ve satışında kontrol ve denetim sistemi yetersiz olup bazı 

tohumlar açıkta ve kaçak satılmaktadır. Bu durum hem önemli yatınm ve istihdam yaratan 

firmaların hem de kalitesi belli olmayan bu tohumlardan üreticilerin zarar görmesine yol 

açmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, tohum piyasasındaki denetim ve kontrol mekanizmasına 

işlerlik kazandırmalı ve etkinliğini artırmalıdır. Etkili bir kontrol ve denetim sistemi 

oluşturularak kayıt dışı kaçak tohum satışına neden olan kişi ve kuruluşlarla yasal olarak 

mücadele edilmeli kaçak tohum ticareti yapanlar hakkında cezai işlemler uygulanmalıdır. 

• Tohumculukla ilgili yasal eksiklikler gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Sorun 

• Sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı tohum kullanımı yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Sertifikalı tohum kullanımı teşvik edilmelidir. 

• Tohumda dışa bağlılığı ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır. Tohumculuk Kanunu 

Tasarısının bir an önce yasalaşması ile sertifikalı tohumluk kullanımı artacaktır. 
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1. 6. Fidancılık 

Sorun 

• Ülkemizde fidan üretimi için tohum, anaç ve kalem damızlık teminini sağlayacak birimler 

yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm önerileri 

• Anaç-kalem damızlık temininden sorumlu olan birimlerin alt yapıları hızla iyileştirilmeli, 

fidan üretimi için ihtiyaç duyulan anaç, kalem ve çeşit damızlık parselleri kurulmalıdır. 

• Ülkemizde kullanılan anaçlar dışında alternatif anaçlar üzerinde çalışmalar yapılmalı ve 

yeni anaç geliştirme programları hazırlanmalı, bu yönde yapılacak araştırmalar öncelikle 

desteklenmeli, araştırmalar sonunda belirlenecek anaç tiplerinin üreticiler tarafından 

kullanılması teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde talebe cevap verebilecek yeterli sayıda ismine doğru sağlıklı ve sertifikalı 

fidan bulunmaması nedeni ile meyve bahçeleri kalitesiz, hastalıklı ve ismine doğru olmayan 

fidanlarla kurulmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Fidan sertifıkasyonuna yönelik yasal düzenlemeler hızla çıkarılmalıdır. 

• Meyve/asma fidanlarının sertifikasyonu tebliğinde gerekli düzenlemeler yapılmalı 

çeşit/anaç damızlık üretim parsellerinin (ismine doğru ve sağlıklı) kurulması ve üretimlerinin 

sağlanması için kamu ve özel sektör kuruluşları türler bazında görevlendirilmelidir. Ayrıca bu 

kuruluşların teknik altyapı ve personel yönünden TÜBİTAK ve DPT'den desteklenen 

projelerle güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

• Modern fidan üretim tekniklerini kullanarak virüsten ari, klon seleksiyonu yapılmış 

çeşitlerle sağlıklı fidan üretimi yapan fidanlıkların sayısının artırılması için bu amaçla 

kurulacak tesislere finansman kolaylıkları sağlanmalıdır. 

• Baz materyal ve serolojik testlerden (virüs temizleme) sorumlu olan Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Karacabey Fide ve Fidan Test Merkezinin alt yapısı acilen iyileştirilmelidir. 

• Yurt dışında tescili yapılmış çeşitlerin, yurt içinde de hızla tescillerinin yapılarak 

sertifikalı üretime alınmaları sağlanmalıdır. 
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1. 7. Gübre 

Sorun 

• Gübre fiyatları yüksektir. 

Çözüm Önerileri 

• Gübrede uygulanan % 18 KDV oranı %1 'e indirilmelidir. 

• Kimyevi gübre üreticisi kuruluşlarımıza BOTAŞ'ın uygun fiyatlarla doğal gaz temin 

etmesi sağlanmalıdır. 

• Gübre üretimi denetlenerek, kalitesiz gübre üretimi engellenmelidir. 

Sorun 

• Türkiye'de yaş-meyve sebze ve turunçgillerin üretiminde gübre kullanımı bilinçsiz olarak 

yapılmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Gübreleme yapılırken bitki istekleri, iklim, toprak yapısı, toprak pH'sı ve vejetasyon 

dönemi dikkate alınarak doğru bitkide, doğru yerde, doğru zamanda, doğru gübrenin 

kullanılması sağlanmalıdır. Aşırı azotlu gübre kullanımının önüne geçilmeli, yeni gübreleme 

teknikleri geliştirilmeli, toprakların ve suların kirlenmesi engellenmelidir. Toprak ve yaprak 

analizleri doğrultusunda gübre kullanımının önemi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilecek yayım çalışmaları ile anlatılmalı ve yapılacak denetimler ile üreticilerin bu 

yönde gübre kullanması sağlanmalıdır. Bu amaçla gerek yaprak gerekse toprak analizlerinin 

yapılabileceği "Gelişmiş Bölgesel Laboratuarlar" oluşturulmalı, var olan kamuya ait 

laboratuarlar nitelik ve nicelik yönüyle geliştirilmelidir. 

• Araştırma eğitim ve yayım hizmetleri yeterince ve koordineli bir şekilde yapılmalı, 

özellikle Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin yayım teşkilatının üretici ile işbirliği sağlanmalıdır. 

• Bölgelere ve çeşitlere göre geliştirilen gübreleme rehberi bilimsel araştırmalar dikkate 

alınarak periyodik olarak güncelleştirilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1260) 



— 194 — 

1. 8. Sulama 

Sorun 

• Sulama maliyetleri yüksektir. 

Çözüm Önerisi 

• Sulama amacıyla kullanılan elektrikten alınan %18 KDV oranı %1'e indirilmelidir. 

Tarımsal amaçlı kullanılan elektrik enerjisinin birim fiyatı sanayi elektriği ile aynı düzeye 

düşürülmelidir. 

Sorun 

• Doğal su kaynaklarımız tarımsal sulamada yeterince kullanılamamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının sulama amaçlı kullanılması için sulama yatırımlarına 

önem ve öncelik verilmelidir. Ayrıca mevcut açık sistem kanaletler kapalı hale 

getirilmelidir. 

Sorun 

• Sulama konusunda üreticilerin bilinçsiz olması nedeniyle; arazinin sulamaya iyi 

hazırlanmaması, aşırı su kullanımı, drenaj, yüksek taban suyu, tuzluluk, bitki hastalık ve 

zararlılarında artış, toprak yorgunluğu gibi bir dizi sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Çözüm önerisi 

• Çiftçi eğitimi; geleneksel tarım alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik, sulama ile tarımsal 

faaliyeti bütünlüklü bir yapı içinde gören anlayış ile planlanmalıdır. Geliştirilen ya da 

geliştirilmesi öngörülen sulama alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin sulu tarım 

konusundaki bilgileri geliştirilmelidir. 
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Sorun 

• Modern sulama sistemleri yeterince kullanılmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Modern sulama sistemlerinin (damla sulama, mini spring vb.) kullanımını yaygınlaştırmak 

amacıyla tesis kurma aşamasında üreticilere destek verilmelidir. 

1. 9. Zirai Mücadele 

Sorun 

• Tarımsal mücadelede kullanılan ilaçların fiyatlarının yüksek olması, entegre mücadele 

yapılmaması, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin üretilmemesi ve ilaç kullanımının bilinçsizce 

yapılması maliyeti artırmaktadır. 

Çözüm önerileri 

• Zirai mücadele ilaçlarının insan sağlığı, çevre ve doğal denge üzerinde olumsuz 

etkilerinden korunmak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan başta biyolojik mücadele 

olmak üzere, kültürel önlemler ve entegre mücadeleye öncelik verilmeli ve 

desteklenmelidir. 

• Virüsten ari, hastalık ve zararlılara dayanıklı, sertifikalı tohum ve fide kullanımı zirai 

ilaç kullanımını azaltacaktır. 

• Hastalık, zararlı ve yabancı otların popülasyonları; uzaktan algılama ve yer istasyonları 

vasıtası ile hassas bir şekilde takip edilerek, salgın durumları ve mücadele zamam önceden 

tahmin edilmeli, çiftçilerin uyarılmasına yönelik altyapı oluşturulmalı ve bu konudaki 

araştırmalara gereken önem verilmelidir. Bunlarla ilgili uzun yılları kapsayacak şekilde 

bilgisayar veri tabanları oluşturulmalıdır. 

Sorun 

• Üreticiler zirai ilaç kullanımı konusunda gerekli bilgiye sahip olmadıkları gibi, bu konuda 

yeterli danışmanlık hizmeti de alamamaktadırlar. 
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Çözüm Önerileri 

• Zirai ilaç kullanımında üreticilere danışmanlık hizmeti verilmelidir. Bu konuda üretici 

birlikleri danışman istihdam etmelidirler. Üretici birlikleri danışman istihdamı yaptıkları 

takdirde danışmanlık giderleri sübvanse edilmelidir. 

• İl ve İlçe Müdürlüklerinde özellikle zirai ilaç kullanımının yoğun olduğu yörelerde 

Bitki Koruma eğitimi almış uzman mühendisler bulundurulmalıdır. 

Sorun 

• Üretim aşamasında zirai ilaç kullanımının kontrolü ve hasattan soma kalıntı analizlerin 

yapılması yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Pestisit uygulamaları ile kalıntılarının sürekli ve düzenli olarak kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Üretim aşamasında iyi tarım uygulamaları bünyesinde yer alan kontrollü 

üretim sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bu konu; AB ülkelerince EUREPGAP 

belgesi almayan tarım ürünlerinin Avrupa Birliği'ndeki büyük perakendeciler tarafından 

talep edilemeyecek olması nedeni ile ihracata konu olan yaş meyve ve sebze için çok 

önemlidir. Bu nedenle iyi tarım uygulamaları uygulamasına geçen işletmeler teşvik 

edilmelidir. 

• Biyolojik preparatların, kimyasal preparatlarla rekabet edebilmesi ve piyasada 

bulundurulması için gerekli tedbirler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından alınmalıdır. 

• Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik araştırmalara önem verilmeli 

ve bu çalışmalar teşvik edilmelidir. 

• Havadan ilaçlamalara alternatif oluşturacak yöntemlerin geliştirilmesine yönelik 

araştırmalara önem verilmelidir. Havadan ilaçlamaya yeni sistemler geliştirilinceye kadar 

devam edilmelidir. 

• Tarımsal mücadele uygulamalarında kullanılan geniş spektrumlu ilaçlara alternatif 

olabilecek biyoteknik yöntemlerin kullanılması yaygınlaştırılmalı ve bunun için gereken 

materyalin ülkemizde üretimi sağlanmalıdır. 

• Üretici Birlikleri; araştırma sonuçlarını kullanan, mücadele hizmetlerini yapan ve 

yaptıran bir yapıya kavuşturulmalıdır. Zirai mücadelede aktif rol almalıdır. 
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• CODEX kapsamında düzenlenen Türkiye Pestisit Tolerans Listesine göre, toleransların 

üzerinde miko-toksin ve pestisit kalıntısı bulunan ürünlerin imhası ve üretimden men 

cezasına kadar varabilen tedbirleri içeren yasal mevzuat acilen çıkarılmalıdır. 

• Üreticiler için numaralama veya kodlama sistemi getirilmelidir. 

• Pazarlama ve işleme öncesi kalıntılardan Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri 

bünyesindeki Kalıntı Analiz Laboratuarlarının, pazar ve haller ile işlenmiş ürünlerdeki 

kalıntılardan ise Gıda Teknolojisi Araştırma Enstitüsü ve İl Kontrol Laboratuar 

Müdürlükleri sorumlu olmalıdır. Bu konudaki sorumluluklar yasal zeminde açıkça 

belirlenmelidir. 

1.10. Tarımsal Mekanizasyon 

Sorun 

• Ülkemizde tarım işletmelerinin büyük bir kısmı optimum genişlikte araziye sahip 

olmadıkları gibi, bu işletmeler birbirinden uzak ve çok sayıda parselden meydana 

gelmektedir. Bu durum tarımsal mekanizasyonun gelişmesini, tarım alet ve makinelerinin 

ekonomik ve verimli kullanımım engellemektedir. 

Çözüm Önerileri 

• İşletmelerin daha küçük parsellere ayrılması önlenmeli ve bunun yanında tarım 

makinelerinin birden çok işletmede kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla üretici birlikleri ve 

kooperatifler aracılığı ortak makine kullanımı yoluna gidilebilir. 

• Tarım makineleri imalat sanayi sektöründe mevcut atıl kapasitenin değerlendirilebilmesi 

amacıyla, tarım makineleri ihracatım teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Yerli üreticilerin 

üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özgün makine modelleri yaratma amacına yönelik Ar-

Ge faaliyetleri desteklenmelidir. 
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1.11. Finansman 

Sorun 

• Gerek yatırım gerekse işletme aşamasında üreticiler mali sıkıntı yaşamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• İşletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla verilecek olan krediler girdi ve 

ürün fiyatları arasındaki parite de dikkate alınarak belirlenmeli ve zamamnda çiftçilere 

ödenmelidir. 

• Üreticiye verilen zirai kredilerin faiz oranları enflasyon oranının altında tutulup, uzun 

vadeye yayılmalıdır. 

• Tarımsal kredilerin verilmesinde üreticilere gerekli kolaylık sağlanmalı kredi 

kullanımında zorluk çıkarılmamalıdır. 

• Alınan kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanması için özellikle projeli 

kredi uygulamasının yaygmlaştın İması ve yörelerde istenilen üretim desenine ulaşılmasında 

kredi politikalarından yararlanılmalıdır. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlan ile yayım kuruluşlan, verilen tanmsal 

kredilerin kullanımında, işletmelere teknik bilgi konusunda destek vermelidirler. 

1. 12. Üreticilerin Bilgi Eksikliği 

Sorun 

• Üreticilerin yetiştiricilik konusundan başlamak üzere tüm aşamalarda bilgi eksikliği 

mevcuttur. Üniversite ve Araştırma Enstitülerinde üretilen bilgiler üreticiye yeterli oranda 

ulaştırılamamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Üreticilerin gerek yetiştiricilik gerek üretim planlaması ve gerekse iştigal alanları ile ilgili 

destekleme teşvikleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle Tanm İl ve İlçe 

Müdürlükleri ve birliklerin, üreticilerin bilgilendirilmesi konusunda daha faal çalışmaları, 

yayım konusuna daha fazla eğilmeleri gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1260) 



— 199 — 

• Hangi ürüne ne kadar gübre verileceği, ne miktarda ne zaman ilaçlama yapılacağı hangi 

durumlarda destek alınabileceği, kredi imkanlarından nasıl yararlanabileceği konularında 

belirli aralıklarla üreticilerle bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Zirai danışmanlık sistemi 

geliştirilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde yayım hizmetlerinde önemli sıkıntılar mevcut olup, yaş meyve sebze ile ilgili 

araştırma kuruluşları, yurtdışı pazarlar ve üreticiler arasında bilgi akışını sağlayacak bir yayım 

hizmetine ihtiyaç vardır. 

Çözüm önerileri 

• Dış piyasa tercihleri ve pazar hareketleri konusunda tanm ve ticaret ataşeleri tarafından 

Tarım Bakanlığına ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmeli ve bu bilgiler ışığında stratejiler 

belirlenmelidir. 

• Tarımsal yayım hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır. Ziraat Fakülteleri ve Tanm ve 

Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerince, üretim ve ihracata yönelik bilgilerin en 

kısa süre içinde üreticiye ulaştırılması sağlanmalıdır. 

• Ülkemizde, tarımsal yayım aracı olarak yararlanılabilecek en önemli kaynak Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kurumudur. Genellikle TRT'de tarımsal programlar sabah saatlerinde 

yayınlanmaktadır. Ancak bu saatlerde üreticilerin arazide olması nedeniyle, programların 

seyredilme oranı düşüktür. Bu programların içerikleri; yeni üretim teknolojilerinin tanıtımı ve 

uygulanması, bilgi aktarımı konularında zenginleştirilmeli, ayrıca yayın saatleri düzenlenerek 

seyredilme oranı artırılmalıdır. 

• Ulusal ve yerel tüm televizyon kanallarında tarımsal içerikli yayın yapılması konusunda 

gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorun 

• Üreticilerimiz modern üretim teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından sektörde faaliyet gösteren üreticilere üretim 

teknolojileri konusunda bilgilendirmeye yönelik seminer ve kurslar düzenlenmelidir. 

• Tanm Meslek Liseleri ve tarımla ilgili Meslek Yüksek Okullarının sayıları artırılmalı ve 

bu okullardan mezun olanlara, tarımsal faaliyette bulunmaları yönünde destek verilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1260) 



— 200 — 

• Tarım Meslek Liseleri, tarımla ilgili meslek yüksek okulları, fakülteler ve üretici 

birliklerinden çiftçi eğitimi ve yayım çalışmalarında yararlanılmalıdır. 

• Yayım hizmetleri sadece ekonomi bölümlerinde yapılandırılmamak her bölüm ürettiği 

bilgiyi üreticilere ulaştıracak şekilde yeni bir görev tarifi üniversitelere verilmelidir. 

• Özel sektör veya üretici örgütlerinin üniversite ile ortak araştırma yürütememelerinin 

önündeki önemli bir mevzuat engeli olan "döner sermaye" kesintisi azaltılmalıdır. 

1. 13. Verim ve Kalite Düşüklüğü 

Sorun 

• Üretim ve pazarlama aşamasında dünyada kullanılan teknolojiler ülkemizde yeterince 

kullanılmadığından, verim ve kalitede problemler ortaya çıkmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Sektörde, dünyada kullanılan üretim teknolojilerini kullanan ya da kullanacak olan 

üreticiler teşvik edilmelidir. 

• Üretici Birlikleri üyelerini yeni üretim teknolojilerinin kullanılması hususunda sık sık 

bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir. 

Sorun 

• Özellikle meyvecilik sektöründe yetiştirilen çeşitlerin büyük bir kısmının dünya pazarında 

talep edilen çeşitler olmaması ve var olan tür ve çeşitlerin kendi fizyolojik yapısına uygun 

ekolojik koşullarda yetiştirilmemesi verim ve kalitede düşüşe neden olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Öncelikle üniversiteler ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Kuruluşlarınca 

bu çeşitlerin ülkemiz koşullarına uygunluğunun belirlenmesi için adaptasyon çalışmaları 

yürütülerek sonuçlandırılması konusunda güdümlü araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi 

gereklidir. 

• Özellikle meyvecilik, uzun vadeli bir yatırım olduğu için meyve bahçelerinde yapılacak 

çeşit değiştirme çalışmaları işletmelere yüklü bir maliyet getirmektedir. Ülkemiz ekolojik 

koşullarına uygun, dış pazarın talep ettiği çeşitlerin belirlenerek yeni tesis edilecek meyve ve 

turunçgil bahçeleri ile şu anda yaşlanmış ve verimlilik düzeyi düşük olan bahçelerin 
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yenilenebilmesi amacıyla ilk tesis masraflarının belli bir oranı ile bahçenin verime yatıncaya 

kadar ki dönemi için üreticiye devlet tarafından gerekli destek verilmelidir. 

Sorun 

• Tarıma dayalı sanayide yeterli, kaliteli ve düzenli hammadde sağlanamaması sektörün en 

önemli sorunlarından biridir. Hammaddenin mevsimsel değişiklik göstermesi, mevcut 

üretimin miktar ve kalitesinin yetersizliği nedeniyle, işletmeler düşük kapasite ve yüksek 

maliyetle çalışmaktadırlar. 

Çözüm Önerileri 

• Tarıma dayalı sanayiye yeterli, kaliteli ve düzenli hammadde sağlanması için modern 

üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar desteklenmelidir. 

• Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin hammadde ihtiyaçlarının istenen kalite ve miktarda 

temin edilmesini kolaylaştıran sözleşmeli üretim modeli üreticiler arasında 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Üretici Birlikleri sözleşmeli üretimin üyelerince benimsenmesi için gerekli çalışmaları 

yapmalıdır. 
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2. ÜRÜN BAZINDA YAŞ MEYVE VE SEBZE 

2.1. Narenciye 

Sorun 

• Ülkemiz yaş meyve ve sebze ihracatının yarısını karşılayan narenciye sektöründe üretim 

ve pazarlama politikalarının belirleneceği ortak bir platform bulunmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Narenciyede üretici, ihracatçı, sanayici, üniversite, araştırma ve sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinin yer alacağı hızlı bir karar alma organı olarak " Ulusal Narenciye Konseyi" 

kurulmalıdır. 

Sorun 

• Yurtdışında ülkemiz narenciye ürünlerinin tanıtımı ve dolayısıyla tüketimi yetersiz olup 

yurtiçinde de narenciye tüketimi sınırlı düzeydedir. 

Çözüm Önerileri 

• Gerek dış piyasada tanıtımın sağlanması gerekse iç piyasada narenciye tüketimin 

artırılması için "Narenciye Tanıtım Grubu" oluşturulmalıdır. 

• Narenciye meyve suları için ihracat teşvik primi ödenmelidir. 

• Meyve suyu sanayisine yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir. 

• Askeri birliklerde ve yatılı okullarda narenciye tüketiminin arttırılması için gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde yetiştirilen narenciye tür ve çeşitlerinin hasat zamanlan birbirine çok yakın 

olduğu için ürünün pazarlama dönemi çok kısadır. Oysa rakip üretici ülkelerde sezon 11 ay 

devam etmekte dolayısıyla dört mevsim pazara ürün sunulmaktadır. Ayrıca dış pazarın talep 

ettiği çeşitlerin üretimi yetersiz kalmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Özellikle yeni tesis edilecek ve yenilenecek narenciye bahçelerinin, dünya pazarlarında 

önemli pazarlama potansiyeli bulunan çeşitler ve pazarlama dönemini uzatacak erkenci ve 
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geççi çeşitler (bu konudaki adaptasyon çalışmaları göz önüne alınarak) kullanılarak 
kurulması teşvik edilmelidir. 

• Dış pazarlardan ziyade iç pazar için fazla olmamak kaydıyla Valencia çeşidi tercih 
edilebilir. İç tüketimde portakal çeşitliliğine katkı sağlamak açısından kan portakalları belli 
bir oranda mutlaka yetiştirilmelidir. Navelina çeşidi erkenci göbekli portakal olarak, Lane-
Late göbekli portakalı ise Şubat-Mayıs dönemi için düşünülebilir. Bu konuda çeşit geliştirme 
araştırmaları yapan enstitüler desteklenmelidir. 

• İç piyasa için Meyer limonu üreten işletmelerde hedef 30.000 - 40.000 ton dolayında 
tutulmalıdır. Ağırlıklı olarak yetiştirilen İtalyan Memeli, Enterdonate çeşitlerinin yerine daha 
uygun ekolojilerde Lamas çeşidi yaygınlaştırılmalıdır. Bunun dışında selekte edilmiş 
Yediveren tipleriyle yıl boyu piyasaya taze limon sunumu da hedeflenmelidir. Limonda 
hastalıklara dayanıklılık ve çekirdeksizlik gibi çalışmalar dikkatle izlenmelidir. 

• Yeni kurulacak plantasyonlarda mandarinlere öncelik verilmelidir. Bu grup içerisinde, çok 
büyük miktarlarda ürettiğimiz ve yurt dışına sattığımız Owari Satsuma yerine, Owari'ye göre 
erkenci olan Okitsu ve Clausellina Satsumalanyla seleksiyon sonucu iyi performans gösteren 
Silverhill (22-9) ve Sgiyama (23-5) satsumaları üzerinde durulmalıdır. 
• Öncelikle çekirdeksiz Klemantinlere ağırlık verilmeli, bu gruptan Nules ve Fina ön plana 
çıkarılmalıdır. Normal mandarinler grubunda yer alan Robinson ve Nova mandarinleri, meyve 
tutumu için gerekli önlemler alınarak, bilinen çeşitlerle yetiştiricilik yapmak isteyenler için 
önerilebilecek çeşitlerdir. 
• Dünya pazarlarında Şubat-Mayıs sonu arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla, Ortanique 
tangor ve bunun bir seleksiyonu olan Mandora ile İsrail'de yaygınlaşmaya başlayan Templex 
Dancy melezi olan Or çeşitleri Üzerinde durulabilir. Periyodisiteye karşı önlemler alınarak 
Kinnow da tercih edilmelidir. 
• Yeni narenciye çeşitleri önerilerinde halen yürütülen "Türkiye Turunçgil Seleksiyon 
Projesi" sonuçlan dikkate alınmalı, projeye yapılan destekler artırılmalı ve elde edilmiş ve 
edilecek yeni çeşitler üreticilerimize kazandırılmalıdır. 

Sorun 

• Altıntop üretiminin pazarlanmasında önemli ölçüde yetiştirilen çeşitlerden kaynaklanan 
sorunlar mevcuttur. Pazarlarda arzu edilen kalite ve tatta meyve üretilememektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• Yeni altıntop bahçelerinin kurulması minimum düzeyde tutulmalı ancak dış pazarın 

istediği kırmızı altıntop çeşitlerinin üretimine ağırlık verilmelidir. 

Sorun 

• Sanayilik kullanım için yeni portakal bahçesi kuruluşu yok denecek düzeydedir. 

Çözüm Önerileri 

• Sanayide kullanıma uygun çeşitler sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilmelidir. 

• İşleme sanayisine uygun çeşit elde edilmesi konusunda, üretim bölgesindeki Araştırma 

Enstitülerinin yapacağı çeşit ıslah çalışmalarında, sektörde faaliyet gösteren firmalarla ortak 

hareket edilmelidir. Yapılacak Ar-Ge çalışmalannm bir kısmını da çeşitleri kullanacak olan 

sektördeki ticari firmalar desteklemelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde narenciyede portakal, mandarin, limon ve altıntop dışında kalan diğer türlerin 

üretimi yok denebilecek düzeydedir. 

Çözüm Önerileri 

• Yetiştiriciliği olmayan şadok (dilim konservesi ve sanayi amaçlı), kamkat (turizm ve 

dışsatım amaçlı), turunç (reçel amaçlı), laym (turizm, dışsatım, iç tüketim amaçlı) gibi türlerin 

üretimine geçilmelidir. Bu yönde yeni tesis edilecek bahçeler için teşvikler uygulanmalıdır. 

• Bu türlerin tanıtımı Narenciye Tanıtım Grubu tarafından sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Narenciye işleme sektörümüz yeterli düzeyde değildir. İç ve dış pazarlarda aranan turunç, 

bergamot, ağaç kavunu reçeli gibi narenciye yan ürünlerinin üretimi yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Modern işleme teknolojilerini kullanacak tesislerin kurulması ya da var olan tesislerin 

yenilenmesi teşvik edilmelidir. 

• Turunçgil üreticileri küçük ve orta ölçekli işletmeler halinde turunç, bergamut, ağaç 

kavunu gibi türlerin üretim ve işlemelerine yönelmelidir. Özellikle turuncun çiçek ve 
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sürgünleri uçucu yağ elde edilmesinde değerlendirildiğinden, bu amaçla yeni kapama bahçeler 

tesis edilmelidir. 

2. 2. Yumuşak Çekirdekli Meyveler 

Sorun 

• Son yıllarda dış pazarda önemli talep gören elma çeşitlerinin üretimi yeterli düzeyde 

değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Gala, Mondial Gala, Fuji, Breaburn, Jonagold gibi elma çeşitlerinin ülkemizde uygunluğu 

konusunda gerekli adaptasyon ve araştırma çalışmalarının yapılması için güdümlü projeler 

teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Elmada son yıllarda bodur ve yarı bodur anaçlarla kurulan kapama bahçelerde budama, 

sulama, gübreleme ve toprak işleme gibi kültürel uygulamalarda üreticilerin bilgi eksikliği 

bulunmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bodur ve yarı bodur klonal anaçlarla sık dikim uygulamalarının hızla yaygınlaştırılmasına 

devam edilmeli ve modern yetiştiricilik tekniklerinin uygulanması konusunda üreticilere 

eğitim verilmelidir. 

Sorun 

• Hem elmaya hem de elma suyuna verilen ihracat teşviği yeterli değildir. 

Çözüm Önerisi 

• 7 kilogram taze elmadan bir kilogram konsantre elma suyu elde edilebildiği halde, elma 

suyu konsantresine verilen ihracat teşviği taze elmaya verilen ihracat teşviğinden az 

olmaktadır. Bu amaçla hem taze elma ihracatına hem de konsantre elma suyuna verilen 

ihracat teşviği artırılmalıdır. Bunun yanında diğer meyve sularına da ihracat teşviği 

uygulanmalıdır. 
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Sorun 

• Armut ve ayvada genellikle karışık bahçeler şeklinde yetiştiricilik yapıldığından standart 

çeşitlerle kurulu kapama bahçelerinin sayısı azdır. Aynca armut üretiminde ve veriminde ateş 

yanıklığı hastalığından dolayı azalmalar meydana gelmiştir. 

Çözüm Önerileri 

• Standart çeşitlerle kurulu kapama bahçelerinin sayısı artırılmalıdır. 

• Ateş yanıklığı nedeniyle gerileyen armut yetiştiriciliği yeniden ele alınmalı ve uygun 

ekolojilerde Tosça, Santa Maria, June Beauty vb., yazlık çeşitlerin yetiştirilmesi teşvik 

edilmelidir. 

• Piyasada tercih edilen ve özellikle de ateş yanıklığına dayanıklı olan çeşitlerin ülkemize 

getirilerek adaptasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

• Bodur anaçlar üzerine aşılanmış çeşitlerle yoğun ve çok yoğun dikim sistemlerine önem 

verilmelidir. 

2. 3. Sert Çekirdekli Meyveler 

Sorun 

• Kirazda son yıllarda Gisela, Ma x Ma ve SL-64 gibi klon anaçlarının kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak, bu anaçlar ile kurulu bahçelerde kültürel uygulamalar ve 

ürün kalitesi konusunda eksiklikler yaşanmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Üreticiler bu bodur ve yarı bodur anaçlarla tesis edilen bahçelerde yapılması gereken 

kültürel uygulamalar konusunda eğitilmelidir. 

Sorun 

• Kiraz ağaçlarında meydana gelen kurumalar önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bu sorunun aşılabilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ilgili araştırma 

enstitüleri ve üniversiteler ortak çalışma yapmalıdırlar 
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Sorun 

• Özellikle kiraz ve Japon erikleriyle kurulan bahçelerde yetersiz teknik bilgi nedeniyle 

dölleyici çeşit kullanımı ve verimlilikte sorunlar mevcuttur. 

Çözüm Önerisi 

• Özellikle kiraz ve Japon erikleriyle kurulacak bahçelerde uygun dölleyici çeşitlerin 

mutlaka bahçede bulundurulması gereklidir. Bu bağlamda özellikle yeni kurulacak bahçeler 

için Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile üretici birlikleri tarafından gerekli teknik destek 

sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Kiraz çeşitlerinin yetiştiriciliği ülkemizin sadece bir kaç bölgesinde yoğunlaştığı için 

pazarlama dönemi kısa olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Tür ve çeşitlerin yayılışında bölgelere göre üretim planlaması yapılmalıdır. Avrupa 

pazarlarında "Türk Kirazı" olarak aranılan 0900 Ziraat çeşidinin üretim miktarının 

arttırılması gereklidir. Bu çeşidin hasat döneminin uzatılabilmesi bakımından yetiştirme 

alanlarının genişletilmesi önem taşımaktadır. Böylece daha uzun bir süre dış pazara kaliteli 

ürün sunma şansı yakalanabilecektir. Ayrıca erkenci ve geç hasat edilen yeni kiraz çeşitleri 

geliştirilerek üretime alınmalıdır. 

Sorun 

• Mevcut toprak koşullarına uygun anaç seçiminin yapılmaması özellikle sert çekirdekli 

meyve türlerinin yetiştirilmesinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• İl ve îlçe Tarım Müdürlüklerinin yapacağı çalışmalar doğrultusunda toprak koşullarına 

uygun olduğu belirlenen anaçların üretilmesi için gerekli teşvikler uygulanmalıdır. 
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2. 4. Üzümsü Meyveler 

Sorun 

• Üzüm yetiştiriciliğinde bilinçli zirai mücadele çalışması yapılmaması insan sağlığı ve 

doğal dengenin bozulmasına aynı zamanda üründe kalite ve verim kaybına yol açmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Toprak erozyonunun önlenmesinde ve verimsiz, kıraç, eğimli arazilerin 

değerlendirilmesinde bağcılık en önemli üretim dalıdır. Ancak diğer tarım alanlarında olduğu 

gibi bağcılıkta da aşırı gübre kullanımı topraklarda tuzlanmaya, yer altı su kaynaklarının 

kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle üreticiler yaprak ve toprak tahlillerinin 

sonuçlarına göre gübre kullanmanın önemi ve zirai ilaç kullanımı konusunda 

bilgilendirilmelidirler. Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birlikleri aktif 

görev almalıdırlar. 

• Ülkemizin tüm bağ bölgelerinde önemli ürün ve kalite kayıplarına yol açan hastalık ve 

zararlılarla mücadelede, yoğun kimyasal kullanımı gerektiren klasik mücadele yöntemleri ye

rine, eko sistem içindeki dengeleri gözeten entegre mücadele sistemleri yaygınlaştırılmalı, bu 

sistem iç ve dış karantina ve kültürel önlemlerle desteklenmelidir. Diğer yandan tüm 

bölgelerimizde yaygın olan virüs hastalıkları ve serin bölgelerde önemli bir sorun olan Taç 

Uruna'ya (Bağ Kanseri) karşı alınabilecek tek önlem yeni bağ tesisinde bu hastalık 

etmenlerinden ari, sağlıklı fidanların kullanılmasıdır. Bu fidanların üretimi desteklenmeli ve 

arttırılmalıdır. 

Sorun 

• Sofralık üzümde pazar dönemi kısadır. 

Çözüm Önerisi 

• Sofralık üzüm ihracatının ihraç dönemi uzatılarak ve çeşit sayısı arttırılarak geliştirilmesi 

amacıyla çok erkenci ve geçci çeşitlerin ticari amaçlı işletmelerde optimum üretim düzeyinde 

üretilmeleri teşvik edilmeli, iri taneli, çekirdekli ve çekirdeksiz yeni çeşitlerin elde edilmesi 

amacıyla ıslah çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Ayrıca bu amaçla dış pazarlarda dönem ve 

fiyat avantajı sağlayan ve Akdeniz Bölgesinde yaygınlaşmaya başlayan mevcut erkenci 

çeşitlerin daha da erken olgunlaşmasını sağlayan örtü altı üzüm yetiştiriciliği teşvik 

edilmelidir. 
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Sorun 

• Sofralık incir üretim ve ihracatımız son yıllarda artış göstermiş olmakla birlikte bu türün 

yetiştirilmesi için çok uygun ekolojinin bulunduğu ülkemizde, üretim miktarımız yeterli 

düzeyde değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Sofralık incir ihracatında önemli yer tutan Bursa Siyahı çeşidinin üretim alanları 

genişletilerek, hem ürün miktarının arttırılması hem de hasat döneminin uzatılması gereklidir, 

özellikle farklı mevsimlerde olgunlaşan sofralık incir çeşitlerinin farklı ekolojilere adapte 

olabilenlerinin belirlenmesi pazarda daha uzun süre sofralık incir sunumunu sağlaması 

açısından önemlidir. 

Sorun 

• Özellikle Bursa Siyahı incir çeşidinde haşatın öne alınması amacıyla yapılan kimyasal 

uygulamalar meyve kalitesinde düşüşe yol açmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bursa siyah incirinde İl Müdürlüğünce 10 Ağustos-20 Ağustos tarihleri olarak açıklanan 

yükleme tarihi öne alınmalı yada tarih belirleme uygulaması kaldırılmalıdır. Bunun için İl 

Müdürlüğünce meyvenin dış kabuğunu olgunlaşmış gösteren kimyasal ilaçların kullanımı 

yasaklamalıdır. 

Sorun 

• Kivi üretimimiz yetersiz olup, özellikle erken hasat edilmesi nedeni ile meyve kalitesi ve 

muhafaza süresi olumsuz etkilenmektedir. 

Çözüm önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından sertifikalı fidanla bahçe tesisi için verilen destek 

kivide de en az 10 dekar için uygulanmaktadır. Ancak, kivi üretimi entansif tarım teknikleri 

ile yapıldığı için destek verilecek alan miktarı 5 dekara indirilmelidir. 

• Erken haşatın önlenmesi için çiftçilerin eğitimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Sorun 

• Nar yetiştiriciliğinde ağaç üzerinde büyüme ve gelişme sırasında aşın güneşlenmeden 

kaynaklanan meyve çatlamaları önemli bir sorundur. 

Çözüm Önerisi 

• Özellikle narda çatlamaya dayanıklı ve kolay tanelenen çeşitlerin üretimi 

yaygınlaştırılmalı, bu yönde alınabilecek kültürel tedbirler konusunda Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı ve üretici birlikleri tarafından üreticiler bilgilendirilmelidir. 

Sorun 

• Çilek yetiştiriciliğinde üreticiler daha çok sonbahar temizliği sırasında elde edilen fideler 

ile üretime başladıklarından, fidelerde ilgili karantina önlemleri gerektiği şekilde 

yapılamamakta bu da hastalık ve zararlıların daha çabuk yayılmasına ve verimin düşmesine 

neden olmaktadır. Doku kültürü yolu ile fide üretimi henüz ihtiyacı karşılayacak düzeyde 

değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Doku kültürü yöntemleri kullanılarak çilekte hastalık ve zararlılardan ari fide üretimi ve 

yeni tesis edilen işletmelerde bu tip yollar ile üretilmiş fidelerin kullanımı teşvik edilmelidir. 

• Çilek yetiştiriciliğinde erkenciliği sağlayacak frigo fide kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde örtüaltında çilek yetiştiriciliği için uygun ekolojiler bulunmasına rağmen 

yeteri düzeyde örtüaltı çilek üretimi yapılmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Örtüaltı çilek yetiştiriciliğine uygun bölgeler olan bölgelerde üreticilere gerekli destekler 

verilerek, erkenci çilek yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Türkiye, çilek dışındaki diğer üzümsü meyve türlerinin yetiştiriciliğine son derece uygun 

alanlara sahip olmakla birlikte frenk üzümü, ahududu, böğürtlen vb. diğer türlerin üretimi çok 

sınırlıdır. 
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Çözüm Önerisi 

• Bu türlerin üretimini artırıcı önlemler alınmalı, yapılmakta olan adaptasyon ve seleksiyon 

çahşmalanndan elde edilecek sonuçlar bir an önce pratiğe aktarılmalıdır. Özellikle çok düşük 

gelirli orman köyleri için ahududu, böğürtlen ve frenk üzümü ideal türlerdir. Genellikle 

bitkiler yarı otsu yapıda ve alçak boylu olduklarından işçilik ve bakımı kolaydır. 

Sorun 

• Çilek ve diğer üzümsü meyvelerin işleme sanayi yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Üzümsü meyveleri işleme sanayinin geliştirilmesi için teşvik ve destekler sağlanmalıdır. 

2. 5. Muz 

Sorun 

• Muz yetiştiricilerinin örtüalü muz üretimi konusunda teknik bilgileri yeterli değildir. 

Ayrıca muz yetiştiriciliği konusunda bilimsel bir gübreleme çalışmasının yapılmamış olması 

nedeniyle, üretici geleneksel yöntemler ve gübre satıcılarının önerileriyle hareket etmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birliklerince muz yetiştiriciliği için gerekli teknik 

destek ve teşvik sağlanmalıdır. 

• Muz üretimine ilişkin sera teknolojisi ve sera içi donanımlarla ilgili teknolojik çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu konuda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmeli, çalışmaların yetersizliği 

durumunda güdümlü projeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya 

konulmalı ve bu sonuçlar üreticiye ulaştırılmalıdır. 

Sorun 

• Yerli muz üretiminin yapıldığı Anamur ilçesinin pazarlama merkezlerine uzaklığı ve 

soğutulabilen taşıma araçlarının olmaması nedeni ile özellikle kışın, meyvelerin dondan zarar 

görmeden taşınması zorlaşmaktadır. 
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Çözüm Önerisi 

• Muz taşımacılığında sıcaklığı kontrol edilebilen taşıma araçlarının kullanımı denetlenmeli 

ve teşvik edilmelidir. 

2. 6. Mantar 

Sorun 

• Mantar yetiştiriciliğinde en önemli girdileri kompost, örtü toprağı ve kullanılan ilaçlar 

oluşturmaktadır. Bu girdilerin hazırlanması oldukça pahalı olduğundan üretimi 

sınırlandırmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Üretimde kullanılan kompost örtü toprağı ve ilaçlar destekleme kapsamına alınmalı, 

desteklemeden faydalanacak üreticilere birliğe üye olma şartı getirilmelidir. 

Sorun \ 

• Ülkemizde mantar yetiştiriciliği daha çok binaların bodrum katlarında yapılmakta, ancak 

bu durum hastalık Ve zararlı riskini artırmanın yanısıra hijyen koşullarına uygunluğu ortadan 

kaldırmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bina altlarında yapılan üretimin yerleşim yerlerinden çıkarılması gerekmektedir. Bu 

nedenle üretimin yoğun olarak yapıldığı Korkuteli İlçesinde organize mantar üretim alanı 

oluşturulması konusunda üreticilere destek sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Özellikle Çin'den konserve ve salamura mantar ithalatı yapılması mantar üreticilerini zor 

durumda bırakmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Mantar üreticilerinin korunmasını sağlamak adına yurtdışından yapılan konserve mantar 

ithalatına yasal düzenlemeler getirilerek en aza indirilmelidir. 
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2. 7. Açıkta Sebze 

Sorun 

• Son yıllarda sebze üretiminde sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaşmakla birlikte yeterli 

değildir. Halen standart ve hibrit sebze tohumu ithal edilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Sertifikalı tohum kullanımı artırılmalı ve tohumda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak 

önlemler alınmalıdır. 

• Fide ve tohum üretimi yapan kuruluşlar desteklenmelidir. 

Sorun 

• Üretimde kullanılan çeşit sayısının çok fazla olması standart ürün bulunmasını 

güçleştirmektedir. 

Çözüm Önerisi 

• İhracata uygun kaliteli çeşitler belirlenip, bu sebze tür ve çeşitlerinin yetiştiriciliği teşvik 

edilmelidir. 

Sorun 

• Hasat sonrası ürün kayıpları %15-35 civannda olup, bazı ürünlerde % 40'a ulaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Özellikle hasat ve sonrasındaki işlemlerin doğru ve tekniğine uygun olarak yapılması için 

üreticiler, Tarım Köyişleri Bakanlığının yayım çalışmalan ile bilgilendirilmeli, uygun hasat 

sonrası tekniklerin uygulanabilmesi için kurulacak işletmelere tesis kredisi verilmeli yada 

yatınm teşvikleri uygulanmalıdır. 

Sorun 

• Sebze türlerine ait standartlar belirlenmiş olmakla birlikte, bunlar yurt içinde 

uygulanamamaktadır. Bu durumda yerli tüketici pazarda her türlü standardizasyon dışı ürün 

ile karşılaşmaktadır. Ayrıca zamanında yapılmayan hastalık ve zararlılarla mücadele ve 
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kullanılan ilaçların parçalanma sürelerinin kısa olması nedeniyle çoğu kez tüketiciler risk 

altında kalmaktadırlar. 

Çözüm Önerileri 

• Tüketici sağlığı açısmdan risk taşımayan sebze üretimi gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla 

danışmanlık sistemi devreye sokularak pestisit, gübre ve bitki büyüme maddelerinin kullanımı 

kontrol altına alınmalıdır. 

• İç piyasaya yönelik sebze üretiminde belirlenmiş olan standartlara uyulması konusunda 

üreticiler üretici birlikleri tarafından yönlendirilmelidirler. 

Sorun 

• Ülkemizde önemli bir sebze üretim potansiyeli bulunmasına karşın, sebze ihracatı çok 

düşük düzeyde olup sebze üretiminin sadece %3'lük bir kısmı ihraç edilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• İhracata uygun sebze tür ve çeşitlerinin üretimi planlanmalı ve teşvik edilmelidir. 

• İhracat olanaklarının artırılabilmesi için gerekli tanıtımlar yapılmalı, yurtdışı pazarlar 

yakından takip edilmeli ve gerektiği durumlarda ihracat teşvikleri verilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemiz pek çok sebze türünün anavatanı olmasına rağmen genetik çeşitliliğimiz yıldan 

yıla azalmakta ayrıca kültüre alınmamış pek çok sebze türü bulunmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Yerli tür ve çeşitlerimizin 

yurtdışına çıkanlmasına izin verilmemelidir. Mevcut kaynaklann toplanması, muhafaza 

edilmesi ve ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanımı sağlanmalıdır. 

• Son yıllarda, sebzelerin insan sağlığındaki önemi ön plana çıkmıştır. Ülkemizde doğada 

bulunan kültüre alınmamış sebze türleri bu amaçla değerlendirilmelidir. 

Sorun 

• Sanayiye ve İhracata yönelik sözleşmeli sebze üretiminde sözleşmenin hazırlanması ve 

uygulanması aşamalannda sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Sanayiye ve ihracata yönelik sözleşmeli sebze üretimi teşvik edilmelidir. 

• Üreticiler ve firmalar arasında imzalanan sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için yasal boyutta yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle sözleşmeli 

üretim yaptıracak firmalarda bazı alt yapı gereksinimlerinin bulunma zorunluluğu aranmalı, 

firmalar tarafından üreticilere teknik bilgi desteği sağlanmalıdır. Gerekli alt yapı ve 

elemandan yoksun olan firmalara sözleşmeli üretim yaptırma izni verilmemelidir. Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığınca yapılacak denetlemeler sonucunda gerek üretici gerekse firmaların 

imzalanan sözleşmelere uymadığı belirlendiği takdirde belirli bir süre için sözleşmeli üretim 

yapma ya da yaptırma izinleri iptal edilmelidir. 

2.8. Örtüaltı Sebze 

Sorun 

• Genelde seralar küçük ölçekli aile işletmesi olup, teknoloji kullanım düzeyi düşüktür. 

Üretimin ısıtmasız seralarda gerçekleştirilmesi verim ve kaliteyi düşürmekte, pestisit ve bitki 

büyüme maddeleri kullanımını artırmakta ve sonuçta pazarlama ile ilgili sorunlara yol 

açmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Seraların yapısal özelliklerinin ve sera ikliminin iyileştirilmesine çalışılmalıdır. Seralardz 

etkin havalandırma, ekonomik ısıtma ve sıcak dönemde sera içi sıcaklıklarını düşürmek amaç: 

ile ekonomik soğutma teknikleri yaygınlaştırılmalıdır. 

• Seraların iklimlendirilmesinde kullanılan enerjiden alman KDV oranı %18'den %1'e 

indirilmelidir. 

• Sera sebze yetiştiriciliğinde hedeflenen verim ve kalite ancak ısıtmalı seracılık ile 

mümkündür. Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı teşvik edilmelidir. Ancak bu 

bölgelerde sulama suyu kalitesi göz ardı edilmemelidir. 

• Örtüaltı tarımında özellikle ısıtmada çevre kirliliğine yol açmaması ve ucuz olması 

nedeniyle doğal gaz tercih edilmelidir. Bu ucuzluğun korunması için rakip ülkelerde doğal 

gaz fıyatlan izlenmeli ve yurtiçi fiyatlarının yükselmesi halinde gerekli sübvansiyonlara yer 

verilmelidir. 
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Horun 

• Kimyasal gübre kullanımının bilinçsiz yapılması sonucunda, seracılığın yoğun olduğu, 

özellikle kumsal alanlarda, yüzey ve yer altı sularında nitrat birikimi meydana gelmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Seracılıkta, gübrelemenin toprak ve bitki analizlerine dayalı olarak yapılmasına acilen 

geçilmelidir. 

• Çevreye olumsuz etkinin azaltılması için toprak dezenfeksiyonunda kimyasal kullanımı 

azaltılmalıdır. Montreal Protokolü gereğince ülkemizde sera toprak dezenfeksiyonunda 

metilbromit kullanımı 2007 yılında yasaklanacağından alternatif uygulamalar 

yaygınlaştırılmalıdır. Topraksız üretime önem verilmelidir. 

Sorun 
• Türkiye'de seracılık sektöründe girdi temini dışa bağımlı olarak sürdürülmektedir. 

Kullanılan tohumların büyük bir kısmı ithal edilmekte, çok az bir kısmı ise lisans anlaşmaları 

çerçevesinde ülkemizde üretilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tohumculuk konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm ıslah çalışmalarına gerekli destek 

verilmelidir. 

• Son yıllarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen F| hibrit 

domates, patlıcan, hıyar ve kavun çeşitlerinden bazıları tescil edilmiş ve bunların arasmdan 

bazı çeşitlerin tohum üretim ve satış izni özel firmalara verilmiştir. Günümüzde özellikle 

hıyarda yerli çeşitlerin kullanımının %50'ye ulaşması sevindirici bir gelişmedir. Biber ve 

domateste %5 civarında olan bu oran artırılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde faaliyet gösteren firmaların büyük bir kısmı 

standardizasyondan yoksundur. Bu tip firmalar tarafından üretilen ürünlerde belirlenen ilaç 

kalıntıları nedeniyle ürünlerin sınır kapılarından geri dönüşü söz konusu olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• İhracata yönelik üretim yapan büyük işletmelerin kurulması teşvik edilmeli, organize sera 
bölgeleri oluşturularak, İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun üretim yapılmalıdır. 
Organize sera bölgeleri yaygınlaştırılmalıdır. 
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• Meyve tutumunu sağlamak üzere Bombus anlannın kullanımı yaygınlaştınlmalı ve arı 

üretimi teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Örtüaltı tarımında kullanılan plastikler çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Plastiklerin geri dönüşümünü sağlayacak tesislerin kurulması için gerekli destek 

verilmelidir. 

Sorun 

• Örtü altı üretimi entansif tarım teknikleri ile yapıldığı için Doğrudan Gelir desteği üretim 

alanına verildiği örtü altı üreticileri bu destekten yeterince faydalanamamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Birim alana verilen Doğrudan Gelir Desteği örtü altı üretimine daha yüksek oranda 

verilmelidir. 

2.9. Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek 

Sorun 

• Üretim materyali yönünden (tohum-çelik) dışa bağımlı olmamız, üretim maliyetlerini 

önemli ölçüde artırmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Üretim materyali konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak önlemler alınmalı, gen 

kaynaklanmızdan yararlanma yönünde çalışmalar desteklenmelidir. 

• Özellikle ihracatı yapılan kesme çiçek üretiminde tescil ve patent sorununun hızla 

çözülmesi gerekmektedir. 
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Sorun 

• Kesme çiçek üretim işletmelerinin çoğunlukla kiralık araziler üzerinde kurulmuş olması 

yüksek maliyetli modern seraların kurulmasını engellemektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında imzalanan Organize 

Tarım İhtisas Bölgelerinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Böylece, 

işletmeler kiralık arazilerden kurtulacak ve büyük işletmeler kurulabilecektir. Ayrıca kesme 

çiçek üretiminde modern seralarda tüm teknolojik imkanların kullanılması sağlanmış 

olacaktır. 

Sorun 

• Kesme çiçek ihracatında ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretimde kalitenin ön plana 

çıkanlması ihracat mezatlanmn kurulması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Antalya'da 

kesme çiçek mezatı kurulması gereklidir. Bir taraftan küçük üreticilerin yoğun olması, diğer 

yandan da havaalanına yakınlığı nedeniyle Altmova bölgesindeki bu iş için uygun arazinin 

değişik nedenlerle tahsisi sonuçlandırılamamıştır. Bu durum, Avrupa Birliği fonlarından 

yararlanılmasına engel olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• öncelikle Antalya ve izmir'de uluslararası düzeyde süs bitkileri mezatının kurulmasına 

yönelik çalışmaların devam ettiği aşamada en önemli sorun olarak görünen yer tahsisi 

engelinin ortadan kaldınlması için Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri ve ticaret 

odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak mezatların kurulması hızlandınlmahdır. 

Sorun 

• Hassas ürün olan kesme çiçek için en uygun taşıma aracı uçaktır. Ancak hava yolu taşıma 

maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sektör genel olarak karayolu ile taşımacılığa 

yönelmiştir. Bu taşıma şekli de ürün kalitesinde ve vazo ömründe azalmaya sebep olmaktadır. 

Sektörün pazar ülkelerine düzenli seferleri olan Türk Hava Yolları (THY), rakip ülke 
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havayollanna göre yüksek tarife uygulamaktadır. Charter uçak seferleri navlun ücretleri daha 

uygun olmasına rağmen üretim ve ihracat sezonu olan kış aylarında yeterli uçuş sayışma 

sahip olmadıkları ve uçuşların düzenli olmaması nedenleriyle sektörün tam olarak ihtiyacını 

karşılayamamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Havayolu taşımacılığının yaygın kullanılmasını sağlamak için THY kargo ücretlerinin 

düşürülmesi veya desteklenmesi gerekmektedir. 1990Tı yıllardaki uygulamada olduğu gibi 

kesme çiçek kargosu için genel kargo fiyatının altında bir fiyat uygulanmalıdır. 

• Rakiplerimiz karayolu taşımacılığında da bize göre avantajlı konumdadır. Kesme çiçek 

ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılabilmesi için taşıma ücretlerine destek verilmesi 

gerekmektedir. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Hava Yollarına havayolu 

taşımacılığındaki kargo fiyatlarının düşürülmesine yönelik girişimlerde bulunulmuş, fakat 

ilgili kurumlardan gelen cevapta THY'nın özelleştirme ve filo yenileme çalışmalarının 

yürütüldüğü için kargo fiyatlarında indirime gidilemeyeceği belirtilmiştir. Bu girişimlerin 

sektörün canlandırılması ve mevcut pazarın korunup geliştirilebilmesi için tekrar ve etkili 

şekilde yürütülmesi gereklidir. 

Sorun 

• Kesme çiçek üreticileri geçmişe yönelik olarak kredi borçlarını ödeyememektedirler. 

Çözüm Önerileri 

• Kesme çiçek üreticilerinin geçmişe yönelik olarak kredi borçlan yeniden 

yapılandırılmalıdır. 

Sorun 

• Zaman zaman ıslahçı firmalara ait royalty ücreti ödenmeden çoğaltıldığı belirtilen 

ürünlere el konulmuştur. Bu girişimi yapan firmalar Türkiye'deki yasal olmayan bu 

davranışların önlenmesini, aksi takdirde gümrüklerde yapılan müdahalelerin devam edeceğini 

bildirmişlerdir. Avrupa Birliği'ndeki Islahçı Hakları ile ilgili Türk firmaları aleyhine yapılan 

girişimler nedeniyle kesme çiçek ihracatı olumsuz yönde etkilenmektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, ıslahçı haklan ile ilgili AB'nin ilgili birimleriyle 

girişimlerde bulunularak mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorun 

• Üretimde ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji maliyetleri çok yüksektir. İhracata 

yönelik kesme çiçek üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Antalya'da, diğer enerji 

kaynaklanna göre daha uygun maliyetli doğalgaz kullammı olmadığı için, ısıtma ve soğutma 

için ağırlıklı olarak elektrik, kömür, mazot vb. kullanılmaktadır. 

Çözüm önerileri 

• Bazı sektörlere uygulanan LPG desteği, enerji indirimi gibi destekler kapsamına kesme 

çiçek sektörü de dahil edilmelidir. 

• Süs bitkileri üretiminin ana maddesi olan fide ve tohumların satışında uygulanan %18 

KDV oranı, sebze fide ve tohumlarında olduğu gibi %8'e indirilmelidir. 

• İthalatı önlemek, iç piyasada tüketimi canlandırmak için çiçek sevgisinin sağlanması 

gerekir. Bu nedenle ülkemizde kesme çiçek ve süs bitkileri için uygulanan KDV oranının 

Avrupa Birliği'nde olduğu gibi azaltılarak %18'den %8'e düşürülmelidir. 

Sorun 

• İç piyasa ile dış piyasa birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle 

ihracatçı firmalar iç pazarda da kaliteyi arttırmakla yükümlüdür. İç pazarda kalitenin artması 

ile ithalatın da önüne geçilecektir. 

Çözüm önerisi 

• Süs bitkileri satış fiyatlarının iki-üç yıl önceki düzeyde olması nedeniyle, karlılık oranı 

azalan bu sektörde satış ve pazarlama bakımından tekrar canlanmayı sağlayıcı önlemler 

alınmalıdır. Üretim adamasında kaliteyi artına, hasat sonrası kayıplan azaltıcı çalışmalara 
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destek verilmelidir. Birim maliyetlerin düşürülebilmesi amacıyla daha verimli ve kaliteli 

üretim için yeni üretim teknolojilerinin kullanımı teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Kesme çiçek ihracatında Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından alınan muayene ücretleri 

yüksektir. 

Çözüm Önerisi 
• Kesme çiçek ihracatında alınan muayene ücretleri asgari düzeye indirilmelidir. 

Sorun 

• Kesme çiçek iç tüketimi yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Özellikle bazı etkinliklerde sektörü olumsuz yönde etkileyerek, haksız rekabet oluşturan 

"Çiçek göndermeyin, bağış yapın" şeklindeki beyan ve ifadeler önlenmelidir. 

Sorun 

• Çiçek fidesi taşınan viyollerin iç ve dış sirkülasyonunda tahta kasaların kullanılması yasa 
ile yasaklanmıştır. Sadece tahta kasalann metil bromid ile steril edilip İl Müdürlüğü 
elemanlannca gerekli kontrollerin yapılmasından sonra dolaşımına izin verilebilecektir. Yasa 
da açık hüküm olmasına rağmen gerekli kontroller yapılamamakta bu da haksız rekabete yol 
açmaktadır. 

Çözüm Önerisi 
• AB'ne uyum yasaları kapsamında çıkarılan yasanın uygulanması ile hem üreticiler 
arasında oluşabilecek haksız rekabet önlenecek hem de hastalık ve zararlıların taşınması 
engellenecektir. Yasanın uygulanmasının önündeki engeller kaldınlmalı il ve ilçe 
müdürlüklerine yasanın uygulanmasını denetim aşamasında gereken destek verilmelidir. 
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3. GIDA GÜVENLİĞİ 

Sorun 

• Mevcut üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanılması, son 

ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması nedeniyle ülkemiz yaş meyve sebze 

ürünlerinde limitlerin üzerinde ilaç kalıntısına rastlanmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Danışmanlık sistemi kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen kalite ve çeşitte ürün üretimini 

sağlamak amacıyla planlı ve kontrollü üretimi gerçekleştirmek için ziraat mühendisi kontrolünde 

üretim yapılmalıdır. Bu nedenle, Zirai Danışmanlık Yasası çıkarılmalıdır. 

• Ürünlerdeki kalıntı kontrolü nakliye aşamasında değil üretim aşamasında başlamalıdır. Ancak bu 

yapılamadığı durumlarda işleme tesislerinde analizler yapılmalı analizi yapılmayan ürünler nakliye 

aşamasına gelmeden engellenmelidir. 

• îl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren toksikoloji 

yönünden yeterli duruma getirilmelidir. 

• Laboratuar akreditasyonu için kurulan kalite sistem birimi, dinamik bir sistem olduğundan sürekli 

olarak iyileştirilmeli ve geliştirilmelidir. 

• Yüksek ilaç kalıntı bulgusu nedeniyle ürünleri geri gönderilen üretici ve ihracatçılara cezai 

müeyyide uygulanmalıdır. 

• Uluslararası piyasalarda kalite imajını ve güvenilirliğini sağlamak, ülkemiz insanının sağlığını 

korumak ilkesinden hareketle, ilaç kalıntısı içermeyen kaliteli ve güvenilir yaş meyve sebze üretimi 

için başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli 

önlemler acilen alınarak uygulamaya konulmalıdır. 

• Modern tarımsal mücadelede pestisitlerin üründe kalıntı bırakmayacak ve çevreye zarar 

vermeyecek düzeyde, gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. 

• Hastalık ve zararlılarla mücadelede tarım ilaçlarının kullanılması tek çare değildir. Tarımsal 

mücadelede en etkin çözümlerden birisinin de biyolojik mücadele olduğu konusunda üreticilerimiz 

bilgilendirilmelidir. 

• Uluslararası kuruluşlarla (FAO, WHO vb.) mevcut ilişkiler geliştirilmelidir. 

Sorun 

• Maksimum kalıntı limitleri konusunda ülkemiz ve ithalatçı ülkeler arasında çelişkiler mevcuttur. 
Ülkemizde bazı ilaçların maksimum kalıntı limitleri ithalatçı ülkelerin izin verdiği limitlerden daha 
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yüksek, bazı ilaçlarınki ise daha düşüktür. AB üyesi ülkelerde bile her ülkenin uyguladığı maksimum 

kalıntı limitlerinde farklılıklar mevcuttur. 

Çözüm Önerisi 

• AB üyesi ülkelere yapılan yaş meyve sebze ihracatında ithalatçı ülkeler, zirai ilaçların maksimum 

kalıntı limitlerini (MRL) AB'ye üye ülkelere farklı, üye olmayan ülkelere farklı uygulamaktadır. 

Örneğin: Almanya,Yunan üzümlerindeki indoxacarb'ı 0,30 ppm'e kadar tolere ederken Türkiye için 

bu oranı 0,02 ppm olarak belirlemiştir (15 kat fark). Bu farkın giderilmesi için çalışmalar yapılmalı, 

ayrıca, bugüne kadar verilmiş olan zirai ilaç ruhsatları tekrar gözden geçirilmelidir. 

Sorun 

• Devlet adına gıda kontrol ve denetim hizmetlerini veren birimlerin dağınık olması ve aralarında 

yeterli koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle bu konuda etkinlik ve disiplin sağlanamamaktadır. 

Sınır kontrollerinin tam olarak yapılamaması gıda güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Denetim ve kontrol mekanizmaları sürdürülebilir ve daha etkin hale getirilmeli kaçakların önüne 

geçmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Sorun 
• Tüketiciler gıda güvenliği konusundaki yeterli bilgiye sahip değildir. 

Çözüm Önerisi 
• Tüketiciler gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir. Tüketici haklarının korunmasına 

yönelik politikalar geliştirilip uygulamaya konulmalıdır 

Sorun 

• Tarım işletmelerinde sağlıklı içme suyu temini ve kanalizasyon sularının tarımsal sulamalarda 

kullanılması gibi alt yapı yetersizlikleri ve kişisel hijyene ilişkin eksiklikler mevcuttur. 

Çözüm Önerisi 

• Tarımsal işletmelerin mevcut durumlarının ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik destek 

verilmelidir. 
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4. ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ 

Sorun 

• Tarımsal örgütler arasında yeterli koordinasyon sağlanamamıştır. Üretici Birlikleri Yasası, 

Ziraat Odalan Birlikleri Yasasındaki hükümler ile Kooperatifler Yasası benzer amaçlan 

taşıyan hükümler içermektedir. Bu durum kuruluşlan birbirine rakip duruma getirmektedir. 

Çözüm önerisi 

• Hazırlanacak bir yönetmelikle ilgili örgütlerin görev tanımlannın iyi belirlenmesi 

gerekmektedir. Ziraat Odalan mesleki çiftçi organizasyonu olarak görevini yürütürken, 

kooperatiflerin ise ekonomik amaçlı faaliyetler göstereceği dikkate alınmalıdır. Bu çerçeve de 

Üretici Birliklerinin sadece ürün bazında ihtisaslaşması sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Kooperatiflerin kuruluş ve gelişmeleri üç ayn kanunla düzenlenmekte ve bu kanunlar iki 

bakanlık tarafından yürütülmektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Üç farklı yasaya tabi olan tanmsal amaçlı kooperatiflerin ve birliklerin tek bir yasa 

çerçevesinde birleştirilerek her bir kooperatif çeşidi için çerçeve ana sözleşmeleri 

hazırlanmalıdır. Hizmetlerin Tanm ve Köyişleri Bakanlığında tek elden yürütülmesi 

sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Üretici ile üniversite arasındaki bilgi alışverişinde üretici organizasyonlanndan yeterince 

yararlanılmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Üretici - üniversite ilişkileri geliştirilmelidir. Yayım çalışmalannda üretici 

organizasyonlanndan özellikle üretici birliklerinden yararlanılmalıdır. 
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Sorun 

• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının önemli bir eksikliği; birliklerin verilen görevleri 

yapması için gereken maddi imkanları sağlayamamış olmalarıdır. 

Çözüm önerileri 

• AB'ye müzakere sürecinde ve sonrasında tarımda üretici örgütlerinin tarım politikalarının 

tespitinde ve uygulamasındaki rolü büyük olacaktır. Bu çerçevede üretici örgütlerinin gerek 

teknik gerekse mali kapasitelerinin yükseltilmesi, AB'ye uyumda en etkili unsur olacaktır. 

• Birliklerin gelirleri sadece aidat, yurtiçi ve yurtdışından sağlanan bağış, fon ve 

yardımlardan oluşmaktadır. Bu da birliklerin faaliyetleri için yeterli olmamaktadır. Bu 

nedenle birlikler maddi açıdan desteklenmelidir. 

• Gerekli fınansal alt yapının aidat ve bağışlarla değil, zorunlu kesintiler yoluyla sağlanması 

birlikleri güçlü hale getirecektir. 

Sorun 

• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının 2. maddesinde birliğe üyelik gönüllülük esasına 

dayandırılmıştır. Bu nedenle birliklerin yeter üye sayısını bulup kurulmaları zorlaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Birliğe üyeliğin bir anlamda zorunlu duruma getirilmesi için farklı uygulamalar 

getirilebilir. Bakanlığı ürün ile alakalı konularda üretici birliklerini muhatap alması, DGD 

ödemelerinde ve teşviklerin ödenmesinde Üretici Birliklerine üyelik şartı aranması birliğe üye 

olmayı teşvik edecektir. 

Sorun 

• Üretici Birlikleri Yasasında bir yerleşim yerinde aynı ürün ya da ürün grubunda sadece bir 
üretici birliği kurulabilmesi esasa bağlanmıştır. Bu durum farklı düşüncedeki üreticileri bir 
birlik altında birleşmeye zorlamakta dolayısıyla üretici üye olmak istememekte ve ilk kurulan 
birlik tekel gibi çalışabilmektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• Bir yerleşim yerinde aynı ürün ya da ürün grubunda yalnızca bir üretici birliği 

kurulabilmesini öngören madde 4'ün değiştirilerek aynı ürün ya da ürün grubunda birden 

fazla üretici birliği kurulmasına imkan verilecek düzenleme yapılmalı ve üretici birlikleri 

arasında rekabet ortamı oluşturulmalıdır. 

Sorun 

• Gerek üretici gerek ihracatçı ve alıcılar için güvence sağlayan sözleşmeli üretim 

konusunda üretici birlikleri aktif görev alamamaktadırlar. 

Çözüm Önerisi 

• Üretici Birlikleri Yasasının 5. maddesinde Birliklere sözleşmeli üretim kapsamında 

üyeleri adına örnek tip sözleşmeler hazırlama ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etme 

yetkisi verilmiştir. Kanunun ilgili maddesinde yapılacak düzenleme ile üretici birliklerinin 

üyeler adına sözleşme yapabilmesinin yolu açılmalıdır. 

Sorun 

• Üretici birliklerinin üyelerine üretim ve pazarlama aşamalarında danışmanlık yapmaları 

gerekmektedir. Özellikle teknik konularda, ürünün özelliğine göre konusunda uzman bir 

ziraat mühendisini danışman olarak birlikte istihdam etmeleri gerekmektedir. Ancak bugün 

itibari ile maddi sıkıntı çeken birliklerin bir uzmanın istihdamının getireceği maddi külfeti 

karşılamaları çok zordur. 

Çözüm Önerisi 

• Birliklerde, iştigal alanıyla ilgili uzman (tarım danışmanı) ziraat mühendisi istihdamı 

mecburi hale getirilmelidir. Uzman istihdamının getireceği maddi külfet Devlet tarafında belli 

oranda sübvanse edilmelidir. 

Sorun 

• Üretici organizasyonlarının hallerde ve meyve sebze ticaretinde etkin olamamasının en 

önemli nedeni bunlarm finansman yetersizliğidir. Bu durum, üreticilere avans verip önceden 

alım yapan hal komisyoncuları ile rekabet etmelerini güçleştirmektedir. Etkin rekabetin 

olmaması üreticilerin ve tüketicilerin kazançlarına da olumsuz etki yapmaktadır. 
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Çözüm Önerisi 

• Üretici örgütleri fınansal açıdan desteklenerek meyve ve sebze ticaretinde etkinlikleri 

artırılmalıdır. 

Sorun 

• Kooperatiflerin tüm girdi ve çıktıları muhasebe kayıtlarına düzenli olarak 

kaydedildiğinden kooperatifler, kayıt dışı faaliyette bulunan rakiplerine oranla dezavantajlı 

duruma düşmektedir. 

Çözüm Önerisi 
• Tarım sektöründeki en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan tarımın kayıt altına 
alınması konusunda üretici örgütlerinden faydalanılmalıdır. Verilecek desteklemelerin üretici 
örgütleri aracılığı ile verilmesi hem üreticileri kayıt altına almaya hem de birliğe üye olmaya 
teşvik edecektir. 

Sorun 
• Kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri pazarlama alanları itibariyle gerek kooperatif 
yöneticileri gerekse çalışanları pazarlama konularında yeterli bilgiye sahip değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Kooperatif ortakları ve çalışanlarının eğitiminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında koordinasyon 
sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Üreticilerde örgütlenme bilinci gelişmemiş, yapılan yanlış yönetimler üreticileri 
örgütlenmeden uzaklaştırmıştır. 
Çözüm Önerileri 

• Tarıma yapılan desteklerin üretici organizasyonları aracılığı ile yapılması sonucunda 
yapılan desteklerin üretime ve üreticiye yansımasını aynı zamanda da tanmda örgütlenme 
bilincinin gelişmesini sağlayacaktır. 
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• Üretici organizasyonlarına sağlanan muafiyet ve istisnaların özellikle Katma Değer 

Vergisi (KDV) uygulamasında vergi iadesi gibi sistemlerin devreye sokularak üreticilerin 

örgütlenmesi teşvik edilmelidir. 

• Birlik yönetimlerinin denetlenmesi ve yanlış yönetimin cezalandırılması üretici güvenini 

tekrar kazandırabilecektir. Denetim sorunu için bağımsız denetim birimleri kurularak tarımsal 

kooperatiflerin ve diğer örgütlerin bağımsız denetim mekanizmasının işletilmesi 

sağlanmalıdır. 

5. PAZARLAMA 

Sorun 

• Üretimden pazarlamaya kadar yapılan kalite kontrol çalışmaları istenen düzeyde değildir. 

Standartların uygulanmaması kalite kontrollerini de zorlaştırmaktadır. Tarım ve gıda 

sektöründe standartlar, kalite yönetim sistemleri ve HACCP uygulamaları yetersizdir. 

Çözüm Önerileri 

• Tüm tarımsal ürünlerin üretim ve değerlendirme aşamalarında kalite yönetim sistemleri, 

HACCP ve EUREPGAP kurallanna uyulması zorunlu hale getirilmelidir. Bu konularda 

üreticiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birlikleri tarafından bilgilendirilmeli ve 

kalite standart belgelerinin alınması teşvik edilmelidir. 

• Kalite kontrol belgesi yerine asgari şartları yerine getiren firmalara kalite yeterlilik belgesi 

verilmeli, kalite kontrol belgesi alınması ihtiyari olmalıdır. 

Sorun 

• Kalite kontrolünde akredite laboratuar yetersizliği ticarette sorunlar yaratmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Akredite laboratuarların sayısı artırılmalıdır. 

• Zirai ilaç kalıntılarının belirlenebilmesi için kalıntı laboratuarlarının geliştirilmesinde 

gerekli teknik ve fınansal destek sağlanmalı, üretici noktasında önlemler alınmalıdır. 

• Sağlıklı ürün pazarlaması için resmi-özel kurumlar ile üniversiteler ve konuyla ilgili 

mesleki kuruluşlar arasındaki işbirliğine süreklilik kazandırılmalıdır. 
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Sorun 
• Hasat kapları ürüne özgü olmayıp, çok amaçlı kullanılmaktadır. Böylece hijyenik kaplann 

kullanımı imkansızlaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi 
• Hasatta kullanılan kaplann hijyeninin sağlanması ve bu kapların hasat haricinde 

kullanılmaması konusunda üreticiler yayım çalışmaları ile bilgilendirilmelidir. 

Sorun 
• Yaş meyve ve sebzenin muhafaza koşulları ve ambalajlama konusunda eksiklikler 

bulunmaktadır. Bu nedenle raf ömrü sınırlı olan ürünlerin pazara sunumunda sorunlar 
yaşanmaktadır. 

Çözüm Önerileri 
• Paketleme evlerinde asgari uygulanması gereken kurallar saptanmalı, işletmelerin AB 

standartlarına uyumlu hale getirilmesi ve problemlerin azaltılması için örgütlenmeleri 
özendirilmelidir. 

• Sektöre dinamizm kazandınlması bakımından üretici-ihracatçı modeli öne çıkartılmalı, bu 
tür işletmelerin EUREPGAP protokolü, ISO ve HACCP gibi belgeleri alabilmeleri için 
yapacakları ek yatırımlarda finasman desteği sağlanmalıdır. 

• Tarıma dayalı sanayi dallannın artırılması ve işlenmiş ürün çeşitliliğinin artırılması hem 
yaş meyve - sebze kayıplannın önlenmesine hem de iç tüketimin artışına katkı 
sağlayacaktır. 

• Bu gün dünyada meyve ve sebzeler temizlenmiş, yıkanmış, doğranmış ve paketlenmiş 
olarak satılmaktadır. Ülkemizde de benzer ürünleri üretebilecek işletmelerin tesisine 
verilecek teşvikler tüketim yelpazesinin genişlemesine olanak sağlayacaktır. 

Sorun 

• Ambalajsız gıda satışı Türk Gıda Kodeksi ile yasaklanmasına karşın, iç pazarda 
ambalajsız gıda satışları sürmektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• Ambalajsız gıda alımı konusunda tüketici örgütleri ve ilgili Bakanlıklar yoluyla tüketici 

bilinci ve alışkaniıklannın geliştirilmesi konusunda eğitici programlar uygulanmalıdır. 

Ambalajsız ürünlere olan talebin azalması ambalajsız ürün satışını düşürecektir. 

Sorun 

• Ambalajlama tesislerinde kullanılan elektriğe uygulanan fiyat tarifesi yüksektir. 

Çözüm Önerileri 

• Enerji kullanımında turistik tesislere sağlanan avantaj, ambalajlama tesislerine de 

sağlanmalıdır. 

• Asgari şartlan yerine getiren ambalajlama tesisleri tanmsal sanayi sınıfına alınmalıdır. 

Sorun 

• Tüketiciye sunumda kullanılan ambalajların nitelik ve nicelikleri ülkemizde henüz istenen 

düzeyde değildir. İnsan sağlığına uygun ambalaj materyallerinin ve ürün özelliklerini belirten 

bilgileri kapsayan etiketlerin ambalajda yer alması gerekmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tüketicinin doğrudan alabileceği sağlıklı, kağıt, ağaç ve cam ambalajiann kullanılması 

sağlanmalıdır. 

• Etiket bilgileri ürün içeriğini tam olarak belirtmeli ve bu konuda AB standartlarına uyum 

ivedilikle sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Ambalajlama tesislerinde hijyen koşullanna yeterince uyulmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Ambalajlama tesislerinde asgari uyulması gereken kurallar tespit edilerek uygulanması 

denetlenmelidir. 
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Sorun 

• Ambalajlama tesislerinde ihraç edilmek üzere hazırlanan ürünler toptancılara yönelik 

olarak ambalaj lanmaktadır. Rakip ülkelerde ambalaj sistemi son tüketiciye göre 

hazırlanmaktadır. Toptan satışların katma değeri düşük olmaktadır. 

Çözüm önerisi 

• Türk malı imajını yerleştirmek ve katma değer kaybını önlemek amacıyla son tüketiciye 

yönelik ambalaj teşvik edilmelidir. Ambalajlar küçük ölçekli (perakende satışa uygun olarak) 

yapılmalıdır. Nakliye maliyetinde oluşacak artış belli bir oranda sübvanse edilmelidir. 

Sorun 

• Yaş meyve ve sebze ihracatında konteynerlerin limanda aktarılması esnasında ürün 

teslimatında gecikmeler yaşanmaktadır. Ayrıca karayolu taşımacılığının frigo-fırig araçlarla 

yapılmaması; hasattan sonra hayatsal faaliyetlerini devam ettiren, canlılıklarını koruyan yaş 

meyve ve sebzelerde önemli kalite kayıplarına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınacak önlemler ve yapılacak denetimler ile limandan 

aynlan ihraç ürünlerinin hiçbir yerde beklemeksizin alıcıya ulaşması sağlanmalıdır. Bu 

amaçla Akdeniz ve Karadeniz'deki, limanlarımız ile önemli alıcı ülkelerin -özellikle Rusya-

limanları arasında direkt taşıma hatları konulmalıdır. Armatörlere verilebilecek krediler ile bu 

hat sayıları artırılmalıdır. Ayrıca kesme çiçek ya da çilek gibi hasat sonrası ömrü çok kısıtlı 

olan ürünlerimiz için önemli üretim bölgelerinden her gün havayolu seferi konulmalıdır. 

Sorun 

• Özellikle yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren nakliyecilerimizin almaları 

gereken nakliye geçiş belgeleri ve tır şoförlerinin vize alma zorunluluğu, muhafaza ömrü kısa 

olan ürünlerimizde önemli kalite ve sonuçta kantite kaybını doğurmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Yapılacak yasal düzenlemeler ile özellikle gümrük çıkış kapılarında yaş meyve, sebze ve 

turunçgil taşıyan araçların gümrük kontrollerine öncelik sağlanmalıdır. 
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• Uluslararası görüşmeler yapılarak, şoförlerin vize almalarında gerekli kolaylıkların 

sağlanması yönünde girişimlerde bulunulmalıdır. 

Sorun 

• Çabuk bozulabilir yaş meyve - sebze ihracatında; ihracat işlemleri sırasında mevzuat 

uygulamalarından dolayı zaman kaybına ve her belge için alınan ücretlerinin yüksekliği 

maliyet artışına sebep olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Bu nedenle, İhracatta alınması zorunlu belgelerden menşe ve borsa tescil beyannamesinin 

İhracatçı Birliklerince de verilmesinin sağlanması ile ihracattaki bürokratik işlemler azaltılmış 

olacaktır. 

• Belgeler için alınan ücretler azaltılmalıdır. 

• Nakliyecilere geri dönüşte sağlanan 500 litre mazot getirme hakkı an az iki katına 

çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Limanlarımızda yükleme boşaltma ücretleri yüksektir. Ayrıca, yaş meyve sebze boşaltma 

terminalleri yeterli değildir. 

Çözüm Önerileri 

• İhraç maliyetlerini artıran liman ücretleri rakip ülkelerin seviyesine getirilmelidir. 

• Ülkemiz yaş meyve sebze ihracatında potansiyel pazar durumunda bulunan Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna için yükleme ve boşaltma limanlarında yaş meyve sebze terminalleri 

kurulmalı (depo, soğuk hava deposu) ve düzenli nakliye yapılabilmesi için lojistik destek 

sağlanmalı, özellikle yağışlı havalarda ürünün zarar görmesini engelleyici tedbirler 

alınmalıdır. 

Sorun 

• Yaş meyve sebze ihracatında ürünün özelliğinden dolayı zaman zaman gümrük çıkış 

beyannameleri tam olarak kapatılamamaktadır. Bu yüzden ihracatçı beyannameyi eksik 

kapatmaktan dolayı ceza ödemek zorunda kalmaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Gümrük beyannamelerinin %10 eksik kapatılmasına izin verilmelidir. Böylece 

ihracatçının maliyetini düşürmesi sağlanacaktır. 

• Geçiş belgelerinin kullanımında çabuk bozulabilen ürünlere öncelik tanınmalıdır. 

Sorun 

• Depoların büyük bir kısmı teknolojik olarak yeterli donanıma sahip değillerdir. 

Çözüm Önerileri 

• İleri teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış soğuk hava depoları ve kontrollü atmosferli 

depolar artınlmah, lisanslı depoculuk teşvik edilmeli, üretici birliklerine bu konuda yapılan 

desteklemelerle üyelerin ortak kullanabilecekleri depoculuk sistemi geliştirilmelidir. 

• İşleme ve ambalajlama tesislerinin ISO-HACCP sistemlerine uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

• Ürünlerin taşınma ve depolanmasında oluşan kayıpların asgari düzeye indirilmesi için 

frigofirik taşıma sistemleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde üretimi yapılan tarımsal ürünlerin uluslararası pazarlarda tam olarak tanıtımı 
yapılamamakta, sektörler itibariyle uluslararası fuarlara yeterince katılım sağlanamamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Yaş meyve ve sebze sektöründe ürünlerin yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması amacıyla 

fuarlara katılım teşvik edilmelidir. Söz konusu fuarlara katılım konusunda Üretici Birlikleri ve 

İhracatçı Birlikleri işbirliği yapmalıdır. 

Sorun 
• Yaş meyve - sebze tüketiminin sağlık için faydalarının tam olarak bilinmemesi ve bazı 

ürünlerin yeterince tamtılamamış olması nedeniyle yurt içinde yaş meyve ve sebze tüketimi 

düşük düzeydedir. 
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Çözüm Önerileri 

• Yurt içi yaş meyve ve sebze tüketiminin artırılması için; Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesindeki okullarda meyve tüketimi özendirilerek, alışkanlık haline getirilmesine 

çalışılmalıdır. Alım gücü düşük bölgeler için meyve bedeli devlet tarafından ödenerek 

öğrencilerin meyve tüketimi sağlanmalıdır. 

• Ülkemiz yaş meyve sebze ürünleri için tüketici alışkanlığı yaratabilecek tanıtım 

kampanyaları yapılmalıdır. 

• Özellikle üretim fazlası olan ürünlerde, ihracatçı birlikleri tarafından Tanıtım Gurupları 

oluşturulmalıdır. Bu gruplar tarafından gerek yurtdışında gerekse yurt içinde tüketimin teşvik 

edilmesi amacıyla yapılacak olan reklamlar TRT kanallarında ücretsiz olarak yayınlanmalıdır. 

Sorun 

• Yaş meyve - sebze sektöründe uluslararası pazarlarda sürekliliği sağlayacak yapılarıma 

düzeyi düşüktür. 

Çözüm Önerisi 

• Firmaların koordineli olarak ihracat yapmaları desteklenmelidir. Ayrıca yaş meyve - sebze 

sektöründe Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin oluşumunu özendirecek tedbirler 

alınmalıdır. 

Sorun 
• Uluslararası pazarlarda kaliteli ürün imajını yaratacak tescil edilmiş markalı ürün ihracatı 

gerçekleştirilememektedir. Olumlu ürün imaj mm yaratılamaması sonucu pazarda fiyat odaklı 

rekabete girilmekte, bu durum Türk firmalarının kendileri arasında bir rekabet ortamı 

doğmasına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Türk malı imajını yerleştirmek ve bir ülke markası yaratmak için çalışmalar artırılmalıdır. 

• Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan ve halen tekstil ve konfeksiyon 

ürünlerini içermekte olan "Turquality" projesinin kapsamının yaş meyve sebze ürünlerini de 

içerecek şekilde genişletilmesi konusunda çalışma yapılması Türk Malı İmajını 

güçlendirecektir. Tanmsal ürünlerimizin yurt dışı imajının güçlendirilmesi ülkemiz ihracatına 

büyük katkı sağlayacaktır. 
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Sorun 

• Ülkemiz bir çok meyve ve sebze türünün gen kaynağı olmasına rağmen bu türler 

geliştirilip markalaştırılamarnıştır. 

Çözüm Önerisi 

• Ankara armudu, Erdemli limonu, Kocahasanlı domatesi, Erzin satsuması gibi gen 

kaynağına sahip olduğumuz çeşitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi teşvik edilmelidir. Bu 

çeşitlerin var olan olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesi için AR-GE projeleri güdümlü 

projeler olarak desteklenmelidir. 

6. SÖZLEŞMELİ ÜRETİM 

Sorun 

• Sözleşmeli üretim ile ilgili yönetmelikte eksiklikler vardır. Taraflar arasında yapılan 

sözleşme maddelerine aykırı bir durumun gerçekleşmesi halinde cezai bir yaptırım 

bulunmamaktadır. Sözleşmelerin tek taraflı olmasından dolayı çiftçi itiraz edememektedir. 

Örgütsüz üreticiler sanayici karşısında zayıf kalmaktadır. Sözleşmeler ayrıntılı bir şekilde ve 

üreticinin anlayacağı bir dille yazılmamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Sözleşmede, tahmini üretim miktarının ve mümkünse üretim miktarının alt ve üst sınırları 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, alıcı temsilcileri ve üreticiden oluşan kurul tarafından 

belirlenmelidir. 

• Sözleşmede tarafların açık adresleri, üretim alanı varsa tapu fotokopisi, arazi tasarruf şekli 

(mülk, kira,ortak) belirtilmelidir. 

• Sözleşmede kabul edilebilir en fazla fire oranları belirlenip kurulca objektif biçimde 

saptanmalıdır. Bunun üzerindeki oluşan fire oranları taraflar arasında yapılacak olan 

görüşmelerle belirlenmelidir. Ürünler firmaların teknik elemanlarınca teslim alındıktan sonra, 

fire düşürülmesi söz konusu olmamalı, oluşacak kayıpların sorumluluğu firmaya ait olmalıdır. 

• Sözleşme kapsamında, üretim sürecinde üreticilere verilen girdilerin bedellerine 

uygulanan faiz oranlarının hesabında, tahsilat zamanındaki girdi ve hizmet fiyatlarının esas 

alınması ya da firmaların girdi ve hizmetleri üreticilere maliyet fiyatı üzerinden sağlaması 
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yararlı olacaktır. Girdilerin tedariki ve avanslar ile ilgili zamanlamaya sözleşmede yer 

verilmelidir. 

• Sözleşmeli üretim ile ilgili mevzuatta, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Sözleşmeli üretimin kapsamının genişletilmesi ve yaş meyve-sebze ihracatçı firmalarına ürün 

veren sözleşmeli üretim yapan üreticiler desteklenmelidir. 

Sorun 

• Sözleşmeli üretim ile ilgili üreticiler yeterli bilgiye sahip değillerdir. 

Çözüm Önerileri 

• İç ve dış pazara yönelik üretimde sözleşmeli tarımın sağlayacağı yararlar hakkında 

üreticilere öncelikle pilot bölgeler seçilerek eğitim çalışmalarının uygulanması gerekmektedir. 

Bu amaçla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi taşra teşkilatı 

olan kurumlara büyük görevler düşmektedir. 

• Sözleşme ile üreticilerin tarımsal uygulamaları ve özellikle gübre, bitki gelişimini 

düzenleyiciler ve zirai ilaç kullanımın kontrolü, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme 

çalışmaları ve çiftçilerde çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitim ve yayım 

programlarının hazırlanması ve uygulanması, tarım kuruluşlarının denetiminde alıcı 

firmalarca yapılmalıdır. 

7. TOPTANCI HALLERİ 

Sorun 

• Toptancı hallerin idaresi, 552 sayılı KHK ile Bakanlık tarafından belediyelere 

verilmiştir. Hal Yasasından beklenilen fayda sağlanamamıştır. Bunun en büyük nedeni 

mevcut hallerin yasada belirtilen şekilde modernize edilememiş olmasıdır. KHK'nin 24 

üncü maddesi çerçevesinde mevcut hallerde yapılması zorunlu teknik düzenlemeler 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği bir programa göre en çok üç yıl içersinde 

yerine getirilir hükmü ne yazık ki yerine getirilememiştir. Haller eskiden yapıldıkları 

gibi kalmış ne yasadaki şartlara ne de günümüzdeki gelişmelere uyum sağlayamamıştır. 

Belediyelerin toptancı hallere yeterince kaynak aktaramaması hallerin modern bir alt yapı 

sistemine kavuşmasını önlemektedir. Kantarlardan giriş ücreti, ürünlerden rüsum, 

dükkanlardan tahsis ücreti ve irsaliye adı altında çeşitli paralar tahsil edilmekte iken, hizmetler 

gereği gibi yerine getirilmemektedir. Bu nedenle, belirtilen gelirlerin %10'unun hal 
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ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bir fonda toplanılması Kanuna konularak bu fonun 

başka bir yerde kullamlmamasıru güvence altma almasına rağmen, hiçbir belediye bu fonları 

toptancı hal ihtiyaçları için kullanmamaktadır. 

Toptancı haller için önemli olan özel güvenlik sorunları dahi halledilememiştir. 

İnsanların can güvenliğinden, ürünlerin sağlık koşullarına uygunluğundan, hallerin genel 

temizliğinden genel düzenine kadar Belediyeler yeterli hizmet sunamamaktadır. 

Halen faal durumdaki toptancı hallerde tasnif, ambalajlama ve soğuk hava depolan 

kurulamamıştır. 

Çözüm önerisi 

• Toptancı hallerin idaresi ile ilgili 552 sayılı KHK hükümlerinin uygulanması titizlikle 

takip edilmeli, yasal yaptırımlar getirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca revize 

edilmekte olan yeni hal yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• 4367 sayılı Kanunda; gerçek ve tüzel kişilerin de hal kurabilecekleri ve işletebileceklerine 

dair hüküm bulunmasına rağmen, geçen süre zarfında özel haller kurulamamıştır. 

Çözüm Önerisi 

• Özel hallerin mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulması için, gerekli teşvikler (arsa, 

kredi vb.) sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Büyükşehir toptancı hallerinde kalıntı analizleri yapılamamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Aşın kimyevi gübre, ilaç ve bitki gelişimini düzenleyici kullanımının önüne geçilebilmesi 

bakımından, Kanunda yer alan hal kompleksleri bünyesinde kalıntı laboratuarlarının 

oluşturulması gerekmektedir. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 39 adet İl Kontrol Laboratuar 

Müdürlüklerinin yam sıra, özel sektörce tesis edilecek laboratuarlann da bu amaçla 

kullanılabilmesi gerekmektedir. 
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• Yaş meyve sebze üretim ve ihracatında denetim ve zirai ilaç kalıntı analizi yapma yetkisi 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılırken, yaş meyve sebze hallerinin denetimi ve 

kontrolü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu yetkinin Tanm ve 

Köyişleri Bakanlığında tek çatı altında toplanması gerekmektedir. 

• Yaş meyve ve sebzenin hale girişinde, Kontrollü Örtüaltı Üretim Yönetmeliği'ne uygun 

olarak üretilen sera ürünlerinden ürün orijin belgesi, İyi Tarım Uygulamaları ile üretilen 

ürünlerden ise sertifika (ürün yada üretici sertifikası) istenmelidir. Böylece ürünün tohum 

aşmasından üründe kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada üretildiğine 

kadar bütün bilgileri içeren bir izlenebilirlik oluşturulacaktır. Ürünler, üretimden tüketime 

kadar tüm aşamalarda kontrol altına alınmış olacaktır. 

Sorun 

• Kontrol ve denetim noktalan belediyelerce her yerde oluşturulamadığı gibi, oluşturulan 

yerlerde de 24 saat denetim yapılamamaktadır. Bu nedenle yaş sebze ve meyvelerin önemli bir 

kısmı kayıt dışı alım satıma konu olmasına yol açmaktadır. İç piyasada ticarete konu olan yaş 

meyve ve sebzenin sadece %'ü toptancı hallerinde işlem görüp kayıt altına alınırken diğerleri 

kayıt dışı olarak tüketilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Türkiye'deki tüm hallerin belirli şartlara uygunluklarının kontrol edilmesi, denetiminin 

kontrollü olarak yapılması ve hallerdeki kaçak giriş ve çıkışlar denetimli hale getirilmelidir. 

• Hale girmeyen ürünlerin sevkıyatı sırasında tahakkuk edecek ceza oranlannın caydırıcı hale 

getirilmesi gerekmektedir. 

Sorun 

• Kanunda, Hal Müdürlerinin Ziraat, Ekonomi, Tanm Ekonomisi, Gıda Mühendisliği, 

İşletme ve Pazarlama konularından birinde lisans eğitimi almış olması gerektiği belirtilmiş 

olmasına rağmen, bu uygulama Büyükşehir Toptancı Hallerinde dahi gerçekleşmemiştir. 

Çözüm Önerisi 

• Toptancı hallerin yönetiminde veya personeli arasında Ziraat veya Gıda Mühendislerinin 

büyükşehir belediye hallerinde 3 yıl, diğer toptancı hallerinde ise 5 yıl içinde 

görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. KHK'nin 19 uncu maddesinde yeni kurulacak haller 
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için "Hal müdürünün ziraat, ekonomi, tarım ekonomisi, gıda mühendisliği, işletme ve 

pazarlama konulanmn birinden mezun olmasım öngörmektedir." KHK'nin aynı maddesine bir 

ek yapılarak, önceden kurulmuş olan hallerde de Ziraat veya Gıda Mühendisi görevlendirilmesi 

şartı getirilmelidir. 

Sorun 

• Toptancı Hal Yasası çiftçi ve tüketici lehine değildir. Küçük üretici doğrudan semt 

pazanna ürününü götürememekte ve mağdur olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Küçük üreticinin korunması ve pazarlamanın fonksiyonel hale getirilmesi gerekmektedir. 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 13 üncü maddesinin sonuna bir fıkra eklenerek; "Semt 

pazarlarının alan olarak %10'u üreticilere tahsis edilir. Üreticiler kendilerine tahsis edilen bu 

alanlarda ürettikleri ürünleri toptancı hale giriş zorunluluğu aranmaksızın doğrudan 

tüketicilere satabilirler" ifadesi ilave edilmelidir. Ayrıca 3 üncü maddedeki semt pazarları 

tanımından "...üretici olmayanlar tarafından .... " ibaresi çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Büyüklü küçüklü ve birbirine yakın pek çok toptancı halin olması, çağdaş toptancı hal 

yapılanmasını engellemektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Toptancı hallerin kuruluşunda en az ilçe düzeyi benimsenmeli, birbirine yakın olarak 

kurulmuş toptancı hallerinin bir merkezde toplanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorun 

• Hale girmeden doğrudan büyük marketler aracılığı ile pazarlanan meyve-sebze ürünlerine 

uygulanan KDV oranı %8 iken hale giren ürünlerde %1 KDV uygulanmakta Bu da tüketici 

fiyatlarında artışa neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Marketlerde satılan yaş meyve ve sebzeler için uygulanan %8 KDV oranı %1'e 

indirilmelidir. 
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Sorun 

• Haller arasında online bağlantı kurulmadığı için haller arası iletişim sağlıklı olarak 

kurulamamaktadır. Hallerdeki bilgisayar donanım eksikliği giderilememiştir. 

Çözüm Önerisi 

• Fiyat oluşumlarının takibi ve haller arasındaki iletişimin sağlanabilmesi için toptancı 

halleri arasında elektronik ağ ortamı kurularak oluşan fiyatların ortak bir veri tabanında 

izlenebilmesine imkan tanınmalıdır. 

Sorun 

• Hal fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki fark yüksektir. 

Çözüm Önerisi 

• Hal fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşur. Hale narh uygulanamaz. Perakende satış 

fiyatları hal fiyatlarının %50'sini geçmemelidir. Perakende satış noktalan belediyelerce 

denetlenmelidir. 

8. DIŞ TİCARET 

Sorun 

• İhracatçılann, uluslararası pazarlardaki tüketim trendleri, dağıtım kanalı bilgisi, belli başlı 

fuarlar ve bu fuarlara katılım sağlanması ile pazara giriş konularında bilgi eksikliği 

bulunmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Çeşitli kurum ve kuruluşlar (ÎGEME ve MPM gibi) tarafından derlenen pazar bilgileri, 

eğitim ve imaj geliştirme çalışmaları hakkında İhracatçı Birlikleri tarafından ihracatçılar 

bilgilendirilmelidir. 

• Ülkemizdeki AB'ye uyum çerçevesinde çıkan ve yaş meyve-sebze ihracatında önemli 

yasal düzenlemeler -İyi Tarım Uygulamaları, HACCP, Kalite Yönetim Sistemleri- hakkında 

bilgilendirme çalışmaları artırılmalıdır. 

Sorun 

• Bazı tarım ürünlerinde üretici ihracatçı arasında dikey entegrasyon sağlanamamaktadır. 
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Çözüm önerisi 

• Üretici-ihracatçı arasında dikey entegrasyonun sağlanabilmesi için gerekli finansman 

desteği yapılmalıdır. 

Sorun 

• İhracatçıların depolama imkanları yeterli değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Depolama yatırımları yüksek teknoloji ve maliyet gerektirdiği için, her üretici ve 

ihracatçınm bu tür bir yatmmı yapması mümkün olmadığından, modern depo girişimciliği 

teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Küçük ve orta ölçekli ihracatçılar finans kaynaklan ve ihracat sigortası ile ilgili yeterli 

bilgiye sahip değillerdir. Bu nedenle Eximbank kredileri kullanım düzeyi düşüktür. 

Çözüm Önerisi 

• İhracata finansman desteği sağlayan ve özellikle ihracat sigortası ile ilgili olarak küçük ve 

orta ölçekli ihracatçılar ilgili kuruluşlarca belirli aralıklarla bilgilendirilmeli ve tarım ürünleri 

ihracatına yönelik Eximbank kredilerinin kullanımı kolaylaştırılmalıdır. 

Sorun 

• İhracattaki nakliye ücretleri yüksektir. 

Çözüm önerisi 

• Nakliye ücretlerinin yüksek oluşu özellikle tarımsal ürün ihracatında fiyatları artırmakta, 

dolayısıyla rekabet şansını azaltmaktadır. Nakliye maliyetlerini azaltacak desteklerin 

sağlanması ve tarımsal ürünlerde ihracat iadesi uygulamasına devam edilmesi gerekmektedir. 

Sorun 

• Dış Pazar taleplerinin çeşit bazında sık sık değişmesi nedeniyle ihracata yönelik çeşit ve 

standartta ürün bulunamamakta ve üreticimiz dış pazar taleplerine ayak uyduramamaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Tüketici talebindeki değişmeler izlenerek buna uygun çeşit ve kalitede ürünün 

yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve girdinin üreticilere sağlanabilmesi amacıyla, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı'nm yurtdışı teşkilatları aracılığıyla pazar araştırmaları yapılmalıdır. 

• İhracata yönelik üretim planlaması yapılabilmesi için, ticaret müşavirliklerince bildirilen 

dış pazarlardaki çeşit ve talep değişiklikleri ihracatçı birliklerince Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığına iletilmelidir. 

Sorun 

• îhracat ile ilgili bürokratik işlemler uzun ve zaman alıcıdır. 

Çözüm Önerileri 

• Kalite standartlarına ilişkin belgelerden alıcı ülke tarafından istenilmeyen belgeler ihtiyari 

hale getirilmelidir. 

• Dış ticaretle ilgili uygulamalar ve mevzuat çok başlılıktan arındırılıp, tüm yetki ve 

sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmalıdır. 

Sorun 

• Komşu ülkelerle ticaretimiz yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Komşu ülkelerle ticareti engelleyen sorunlar, yapılacak anlaşmalarla ortadan 

kaldmlmalıdır. Söz konusu ülkelere tanm ve gıda ürünü pazarlanabilmesı için yerel özellikler 

ve kalite standartlanna da dikkat edilmelidir. 

• Komşu ülkelerle ilgili (örneğin îran, Rusya gibi) pazar araştırmalan yaygınlaştınlmalı ve 

araştırma sonuçlan Birlikler kanalıyla ihracatçılara duyurulmalıdır. 

Sorun 

• Tarım ürünleri dış ticareti konusunda birimler arasında koordinasyon eksikliği 

bulunmaktadır. 
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Çözüm Önerisi 

• Tarım ürünleri dış ticareti ile ilgili yapılacak anlaşmalarda (Sınır Ticareti, Serbest Ticaret 

Anlaşmaları, Gümrük Birliği ve DTÖ vb.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Dış Ticaret 

Müsteşarlığı arasındaki yakın işbirliği geliştirilerek devam ettirilmelidir. 

Sorun 

• Ticaret hacmimizin yüksek olduğu birçok ülkede, ticaret müşavirliklerimizde kadro 

yetersizliği nedeniyle bir kişi görev yapmakta ve görevin gerektirdiği gibi yapılması 

konusunda yetersiz kalınmaktadır. 

Çözüm önerisi 

• Ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkeler ile potansiyel pazar olarak görülen ülkelerde 

ticaret müşavirliği teşkilatının kurulması, ayrıca mevcut ticaret müşavirliklerimizin 

kadrolarının artırılması gerekmektedir. 

Sorun 

• Uluslararası pazarlarda ülkemizden çok sayıda ihracatçı faaliyet göstermekte bu da Türk 

ürünlerinin pazarda birbirleriyle rekabete girmesine ve aynı malların çok daha ucuza 

satılmasına neden olmaktadır. Bu duruma en fazla Romanya, Rusya, Ukrayna pazarlannda 

rastlanmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Dış piyasada ülke imajını zedeleyecek şekilde ihracat yapan ihracatçı firmalara cezai 

yaptırımlar uygulanmalı, aynca kaliteli ürün ihraç eden firmalar desteklenmelidir. 

Sorun 

• Yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatımızda satışların daha çok konsinye olarak 

yapılması ürün fiyatlarının düşmesine yol açmaktadır. 
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Çözüm Önerisi 

• Konsinye satışların engellenmesi amacıyla, pazarlamadan önce ithalatçı ülkeler ile 

anlaşma ve sözleşmeler yaparak, ürünleri önceden belirlenen sabit fiyatlar üzerinden 

pazarlayan ihracatçılar teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde tarım ürünleri ihracatının teşvik edilebilmesi amacıyla bazı ürünlere DFİF 

ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemeler sadece ihracatçıya uygulanmakta pazardaki fiyatların 

bir miktar yükselmesi ile üreticiye de yaran dokunmaktadır. Ancak bu ödemeler kalite 

kavramı göz önünde bulundurulmaksızın, tüm ürünlere uygulanmakta böylece kaliteli ürünü 

üreten ve ihraç edenler belirlenememektedir. 

Çözüm önerisi 

• DFİF ödemeleri adı altında Devlet bütçesinden çıkan bu miktar sadece ihracatçıya ödeme 

şeklinde değil farklı amaçlar için de kullanılabilmelidir. DFİF ödemelerinin bir kısmı sadece 

kaliteli üretim yapan üreticilere yönlendirilmelidir. Bu teşvikler ile dış pazar tarafından talep 

edilen çeşitlerin ekimi, dikimi cazip hale getirilerek üretici motivasyonu sağlanacaktır. 

Uygulama neticesinde başarılı üreticilerin geliri artacak, üreticinin bir ölçüde kayıt altına 

alınması sağlanacak, vergi kaçakçılığı önlenecek, ihracat için gerekli yeni tür ve çeşitlerin 

üretimi sağlanacaktır. 

Sorun 

• Ülkemizde enerji (elektrik, motorin) fiyatlarının yüksek olması nedeniyle soğuk hava 

depoculuğu rantabl değildir. Bu da uluslararası pazarlar için elimizde sürekli yaş meyve, 

sebze ve narenciye bulunmasını diğer bir deyimle pazarda sürekliliğin oluşumunu 

engellemektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Bu sektörde ihracat ve ürün sürekliliğinin teşvik edilebilmesi için hasat sonrası işlemler ve 

depolama sırasında harcanan elektrik, su, mazot gibi girdilerin maliyetleri düşürülmelidir. 

Sorun 

• İhracat Desteklerine ilişkin karar sürecinin uzaması nedeni ile, Para-Kredi Koordinasyon 

Kurulu Kararlan zamanında çıkanlamamakta ve ihracatçı önünü görememektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• İhracat desteklerine ilişkin mevzuat düzenleme yetkisi tek bir kuruluşa verilmeli ve bu 

kuruluş tek karar mercii olmalıdır. İhracat desteklerinde karar süreci kısaltılmalı ve kararlar 

yıllık çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Bazı tanm ürünlerine vermek üzere DTÖ'den aldığımız ihracat destekleri listesi bütçe 

kısıtlan nedeniyle dar tutulmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Halen verilmekte olan nakit ve mahsup temelli sübvansiyonlar yanında ürün bazında iç 

destek uygulamasına geçilmelidir. 

• AB ve DTÖ'deki yeni dönem gelişmeler ışığında, özellikle yeni pazarlara giriş desteği, 

marka desteği, navlun vb. araçlar kullanılmalıdır. 

• İhracat sübvansiyonları; özellikle gelişmiş ülkelerin nihai ürün piyasalarına yönelik, söz 

konusu pazarların taleplerine uygun çeşit ve kalitede markalı ihracata verilmelidir. 

• Halen desteklemeye tabi olmayan ürünlerin ihracatı ise fiyat dışı bileşenlerde 

desteklenmelidir. 
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NİHAİ DEĞERLENDİRME 
Ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte 42 milyon ton yaş meyve sebze üretiminin 

yaklaşık 16 milyon tonu meyve, 26 milyon tonu sebze olarak gerçekleşmektedir. Ancak, 

toplam üretimin sadece 1.8 milyon tonu ihraç edilmektedir. İhraç edilen yaş meyve ve sebze 

sektöründe en fazla ihracat geliri turunçgil ihracatından sağlanmaktadır. 

Toplam yaş meyve sebze üretiminin %4'lük bir bölümünün ihraç edilebilmesi, 

sektörde var olan sorunların düzeyinin bir göstergesidir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 

sektörde istenilen miktar ve kalite de üretimin gerçekleştirilememesidir. 

Komisyonumuz tarafından, ülkemizin yaş meyve, sebze ve narenciye ile kesme çiçek 

üretiminden pazarlamasına kadar olan sorunları özetle şu şekilde tespit edilmiştir; 

> Tarım işletmeleri optimum işletme büyüklüğünde değillerdir. Türkiye'de 2001 yılı 

tarım sayımına göre yaklaşık 3 milyon olan tarım işletmelerinin 1 milyonu (%31'i) 20-

49 dekar arasında büyüklüğe sahiptir. 

> Tarım sektöründe sağlıklı bir kayıt sistemi geliştirilememiştir. Tarımla ilgili gerek 

üretim planı yapılması gerek politikaların oluşturulması aşamasında kayıt sisteminin 

yetersiz oluşu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

> Yaş meyve - sebze, narenciye ve kesme çiçek sektörü için ulusal ve bölgesel ölçekte 

üretim planlaması yapılamamıştır. 

> Girdi maliyetleri yüksek buna karşılık üretici eline geçen fiyatlar düşüktür. 

> Gerek yatırım gerekse işletme aşamasında üreticiler mali sıkıntı yaşamaktadır. 

> Üreticilerin üretimden pazarlamaya tüm konularda bilgi eksiklikleri vardır. Üretim 

teknolojilerindeki gelişmeleri takip edememektedirler. 

y Ülkemizde kalıntı analizi yapacak laboratuar sayısı yeterli değildir. 

> Mevcut üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede yanlış ve bilinçsiz ilaç 

kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması 

nedeniyle ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerinde limitlerin üzerinde ilaç kalıntısına 

rastlanmaktadır. 

> Ülkemizde üretilen tarımsal ürünlerde verim ve kalite düşüklüğü önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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> Sözleşmeli üretim konusunda mevzuatta eksiklikler vardır. Üreticiler sözleşmeli üretim 

konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. 

> Sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı tohum kullanımı yeterli düzeyde değildir. Ayrıca, 

yasal olmayan yollarla tohum üretim ve satışı yapılmaktadır. 

> Sertifikalı fidan üretimi ülke talebine cevap verecek düzeyde değildir. 

> Ülkemizde tanmsal örgütlenme düşük düzeydedir. Ayrıca, tanmsal amaçlı üretici 

örgütleri güçlü bir yapıya kavuşamamıştır. 

> Hal Yasasından beklenilen fayda sağlanamamıştır. Bunun en büyük nedeni 

mevcut hallerin yasada belirtilen şekilde modernize edilememiş olmasıdır. Haller 

KHK'ya rağmen eskiden yapıldıkları gibi kalmış ne yasadaki şartlara ne de 

günümüzdeki gelişmelere uyum sağlayamamıştır. 

> İhracat teşvik primleri zamanında ve yeterli düzeyde verilmemektedir. 

Bu sorunlar için Komisyonumuzca tespit edilen çözüm önerileri özetle şu şekildedir. 

> Tanm işletmelerindeki parçalanma yasal olarak engellenmelidir. Arazi 

toplulaştırmasına katılan üreticilere destek verilmelidir. 

> Uzaktan algılama sisteminin hayata geçirilmesi için gereken kaynak Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığına aktanlmahdır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumuna veri sağlayan Tanm ve 

Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatları gerek kaynak gerek personel yönünden 

güçlendirilmelidir. 

> Üretim planlamasının yapılması için Ulusal Tarım Konseyi kurulmalıdır. Üretim 

planlaması bölgesel ölçekte üretici birlikleri aracığı ile yapılmalı, birlikler üreticiyi 

yönlendirmelidir. 

> Tanmsal üretim için kullanılan gübre sulama ve elektrik gibi girdiler için alman KDV 

oranı %1'e indirilmeli, işçilik maliyeti içinde yer alan SSK ve stopaj giderleri 

düşürülmelidir. 

> Üreticiye verilen zirai kredilerin faiz oranları düşük tutulup uzun vadeye yayılmalıdır. 

> Üreticilerin gerek yetiştiricilik gerek üretim planlaması ve gerekse iştigal alanları ile 

ilgili destekleme teşvikleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle 

Tanm İl ve İlçe Müdürlükleri ve birliklerin, üreticilerin bilgilendirilmesi konusunda 

daha faal çalışmaları gerekmektedir. Üniversiteler ürettikleri bilgileri üretici ile 

paylaşmada üretici organizasyonlanndan faydalanmalıdırlar. 
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> Zirai danışmanlık sistemi geliştirilmelidir. Üretici Birliklerinin zirai damşman 

çalıştırılması sağlanmalı birliğe bu konuda maddi destek verilmelidir. 

> Tüm radyo ve televizyon kanallarının tarımla ilgili eğitici yayınlar yapmaları yönünde 

yasal düzenleme yapılmalıdır. 

> Tüm tanmsal ürünlerin üretim ve değerlendirme aşamalarında kalite yönetim 

sistemleri, HACCP ve EUREPGAP kurallarına uyulması zorunlu hale getirilmelidir. 

Bu konularda üreticiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birlikleri tarafından 

bilgilendirilmeli ve kalite standart belgelerinin alınması teşvik edilmelidir 

> Kalıntı analizi yapacak laboratuar sayısı ve bu laboratuarların kapasiteleri artırılmalıdır. 

AB'nin maksimum kalıntı limitleri ile ilgili üye ülkeler ve üye olmayan ülkelere 

uyguladığı limit farklılıkları konusunda girişimlerde bulunularak, Türkiye'ye 

uygulanan limitlerin yükseltilmesi sağlanmalıdır. 

> Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik araştırmalara önem 

verilmeli ve bu araştırmalar teşvik edilmelidir. 

> Zirai ilaç kullanımı konusunda üreticiler eğitilmeli, zirai danışmanlar tarafından 

düzenli olarak bilgilendirilmelidir. 

> Modern tarım tekniklerinin kullanımı konusunda üreticiler yönlendirilmeli ve 

desteklenmelidir. Meyvecilikte, çeşit değiştirme çalışmalarında ilk tesis masraflarının 

belli bir oranı ile bahçenin verime yatıncaya kadarki dönemi için üreticiye devlet 

tarafından destek verilmelidir. 

> Üretici birliklerine üyeleri adına sözleşme yapabilme yetkisi verilmelidir. Sözleşmeli 

üretim yapan üreticiler desteklenmelidir. 

> Tohumculukta dışa bağımlılık kesinlikle kaldırılmalıdır. Bu amaçla yerli tohum üretimi 

için çalışmalar yapan bütün kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları desteklenmelidir. 

Kaçak tohum girişleri, denetim altına alınmalıdır. 

> Fidan sertifikasyonuna yönelik yasal düzenlemeler hızla çıkarılmalıdır. Fidan üretimi 

için ihtiyaç duyulan anaç, kalem ve çeşit damızlık gibi materyalleri üreten birimlerin 

sayısının artırılması için gerekli destek verilmelidir. 

> Bir yerleşim yerinde aynı ürün veya ürün grubunda birden fazla birlik kurulabilmesinin 

önündeki yasal engel kaldırılmalıdır. 

> Üreticilere yapılacak her türlü desteğin üretici örgütleri vasıtasıyla verilmesi üreticiyi 

örgütlenmeye yönlendireceği için destekler üretici örgütleri aracılığıyla verilmelidir. 

> Üretici örgütleri finansal açıdan desteklenmelidirler. 
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> Toptancı hallerin idaresi ile ilgili 552 sayılı K.H.K.. hükümlerinin uygulanması 
titizlikle takip edilmeli , yasal yaptırımlar getirilmelidir. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca revize edilmekte olan yeni hal yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 

> Perakende satış fiyatları, hal fiyatlarının %50 's in i geçmemelidir . 
> Birbirine yakın olan haller birleştirilerek çağdaş toptancı halleri yapılandırılmalı, haller 

arasında on-line iletişim sistemi kurulmalıdır. 
>• İhracat teşvik primleri; ürünün özelliğine göre zamanında açıklanmalı ve özellikle 

gelişmiş ülkelerin nihai ürün piyasalarına yönelik, söz konusu pazarların taleplerine 
uygun çeşit ve kalitede markalı ihracata verilmelidir. 

>• İleri teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış soğuk hava depoları ve kontrollü 
atmosferli depolar artırılmalı, lisanslı depoculuk teşvik edilmeli, üretici birliklerine bu 
konuda yapılan desteklemelerle üyelerin ortak kullanabilecekleri depoculuk sistemi 
geliştirilmelidir. 

> İşleme ve ambalajlama tesislerinin ISO-HACCP sistemlerine uyumlu hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

> Ürünlerin taşınma ve depolanmasında oluşan kayıpların asgari düzeye indirilmesi için 
frigofîrik taşıma sistemleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu rapor, Genel Kurula 
sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Er 
Mersin 

Kâtip 
Ali Aydınlıoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Başkanvekili 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Larşı oy yazısı ektedir) (K; 
Üye 

Adem Baştürk 
Kayseri 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 
Üye 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 
Üye 

Abdülaziz Yazar 
Hatay 

ırşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

Alaettin Güven 
Kütahya 

Üye 
Ömer inan 

Mersin 
Üye 

Sözcü 
Mustafa Eyiceoğlu 

Mersin 

Üye 
Fikret Badazlı 

Antalya 
Üye 

ismail Soylu 
Hatay 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Mahmut Uğur Çetin 

Niğde 

Mehmet Sarı Necati Uzdil 
Osmaniye Osmaniye 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
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KARŞI OY 

Yaş Sebze ,Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonunun raporuna karşı karşı oy yazımızın sunulmasıdır. 

Komisyonun kurulduğu günden bugüne değin yapmış olduğu çalışmalara ve bu 
çalışmaların değerlendirilmesine bir diyeceğimiz yoktur. Ancak tanmın en temel sorunu olan 
örgütlenme ve tarımsal ürünlere verilen destek konusunda farklı düşünceler taşımaktayız. 

Tüm dünyada ve Avrupa Birliğinde tarımda örgütlenme Mesleki Birlikler ve Ekonomik 
Birlikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mesleki Birlikler Ziraat Odaları ve Çiftçi 
Birlikleri,Ekonomik Birlikler ise Kooperatifler ve Üretici Örgütleridir. 

Bizde de benzer örgütlenmeye gidilmiş ancak ekonomik birlik olarak kooperatiflerin 
devlet tarafından yeteri kadar desteklenmemesi sonucu kooperatifçilik yeteri kadar 
gelişememiş dolayısıyla ekonomik örgütlenme tamamlanamamış ve Ziraat Odaları çiftçilerin 
mesleki birliği olmanın ötesinde aynı zamanda ekonomik birlik olarak ta işlev görmüştür.Bu 
nedenle biz çiftçilerin ekonomik birliklerde örgütlenmesi ve bunların önündeki engeller 
konusuna değinmek istiyoruz. 

Avrupa Birliği ülkelerinde üretici örgütleri Ortak Piyasa Düzenleri sisteminin 
işleyişinde önemli rol oynamaktadırlar. Yine Ortak Piyasa Düzenlemeleri içersinde yardımlar 
üç türlü verilmektedir. 

1-Üye devlet ve topluluk kanalıyla müdaheleye konu olan ürünler.Bunlar 
buğday,süt,et,şeker gibi ürün guruplandır.Bu alanlarda yardımlar doğrudan çiftçiye 
verilmektedir. 

2-Üretici örgütleri ve topluluk tarafından müdaheleye konu ürünler.Bunlar taze meyve-
sebze,zeytinyağı ve su ürünleridir. Yardım üretici kuruluşuna verilir.Kuruluş dağıtımı yapar. 

3-Üretici guruplarının kurulmasına konu olan ürünlerse tütün,pamukvs.yardımın 
doğrudan bireylere yapıldığı yani örgüt vasıtasıyla dağıtımı yapılmayan,devlet veya 
toplulukça müdahele alımlarına konu olmayan ürünlerdir. 

Üretici örgütleri ortak piyasa düzeni içersinde yeralan ürünlerden piyasa müdahelesine 
konu olan yaş sebze-meyve.zeytinyağı ve balıkçılık ürünleri için sözkonusu olmaktadır. Yani 
üretici örgütleri DEVLET ADINA PİYASAYA MÜDAHELE ETMEKTE VE YİNE 
DEVLET TARAFINDAN VERİLEN YARDIM ÜYE ÜRETİCİLERE 
DAĞITMAKTADIR. 

Avrupa Birliğinde Üretici örgütlerinin bu işlevini gördüğümüzde ister istemez 
ülkemizde tanmın ve ekonomik birliklerin (Kooperatifler ve Üretici Birlikleri) hiç 
desteklenmediğini özellikle Yaş Sebze ve Meyve ve Narenciye üreticilerinin tamamen 
sahipsiz olduğu görülmektedir. 

Kooperatifler başından beri bilinçli olarak desteklenmemiş, bunun üzerine Yaş Sebze ve 
Meyve üretiminde ve üreticilerinde görülen dağınıklığı ve düzensizliği ortadan kaldırmak 
amacıyla hazırlanan ve 22 Dönemde yasalaşan 5200 Sayılı Tanmsal Üretici Birlikleri 
Yasası bu dağınıklığı gidermemiş tam aksine tarımda ne olduğu belirsiz yeni bir 
örgütlenmeye ve karmaşaya yol açmaya başlamıştır.Buna da en büyük neden mevcut siyasi 
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iktidarın Tarımsal Üretici Birliklerine bir ekonomik birlik olarak bakmaması ve siyasi 
örgütlenmede kullanılabilecek ve gerektiğinde Ziraat Odalarına alternatif olarak görülen bir 
örgütlenme olarak görmesidir. 

Şöyle ki ; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası Avrupa Birliği Yaş Sebze ve 
Tüzüğü esas alınarak geçmiş hükümetler tarafından hazırlanmıştır. Ancak tasan meclise 
sevk edilinceye kadar değişikliklere uğramış ve başlangıçta bir ekonomik birlik Üretici 
Birliği gibi düşünülen birlik modeli Üretici gurubu gibi Meclisten çıkmıştır.Bu birliklerin 
kuruluşuna Tanm ve Köy işleri Bakanlığınca izin verilmekte ve yine aynı Bakanlıkça 
denetlenmektedirler. 

Bir de Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve buan dayanak 
yönetmeliğe dayanılarak Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri Toptancı Hali ile 
ilgilendirilerek üretici Birliği Belgesi verilmekte ve yine 1581 sayılı Tanm Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulan Tanm Kredi Kooperatifleri yine Haller Yasası 
uyannca Üretici Birliği belgesi almakta ve Üretici Birliği olarak faaliyette 
bulunmaktadır.Görüldüğü üzere iki ayn yasaya tabii üretici birlikleri kurulmakta iki ayn 
Bakanlık kuruluşa izin vermekte ve iki farklı Üretici Birliği modeli sistem içersinde yer 
almaktadır.Hali hazırda 5200 sayılı Yasaya göre kurulmuş 124 Tanmsal Üretici 
BirIiği,Kuruluşuna Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen 185 adet Üretici Birliği 
mevcut ve faaliyettedir. 

Avrupa Birliğinde Üretici Örgütlerinin temel görevleri: 
-İlgili ürünün piyasasında denge sağlamak 

-Satış koşullannı belirlemek, 
-Üreticinin üretiminin piyasa koşullanna göre düzenlenmesini sağlamaktır.YANİ 

EKONOMİK FAALİYETTE BULUNMAKTIR 
Biz de ise ekonomik faaliyet 5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasasında yasaklanmış,552 

sayılı kararname ile üretici birliği belgesi verilen birlikler ticari faaliyette bulunmaktadırlar. 

Bu nedenle,raporda belirtilen eksikliklerin yanında 5200 SAYILI tanmsal Üretici 
Birlikleri Yasasın da değişiklik yapılarak: 

a)Üretici Birliklerinin tek bir Yasa ile kurulması ve faaliyette bulunmalarının 
sağlanması, 

b)Üretici Birliklerinin tıpkı AB ülkeleri gibi Meyve ve sebze,narenciye,sert kabuklu 
meyveler ve mantar ürünlerini ve işlenmek üzere kullanılacak ürün yetiştiricilerinin kurduğu 
birlikler olarak kalmasmı,HAYVANSAL ÜRÜNLER VE BUNLARI ÜRETEN 
ÜRETİCİLERİN yasa kapsamından çıkanlması, 

c)Balıkçıhk ve Zeytin ve Zeytinyağı için AB'de özel tüzükler ve düzenlemeler olması 
nedeniyle bunlar için özel düzenlemelerin yapılması, 

d)Üretici Birliklerinin devlet adına piyasaya müdahele edebilmesi için devletten maddi 
yardım almasının sağlanması, 

e) Devlet tarafından üreticilere verilen ve verilecek desteklerin birliklere verilerek 
buralarda örgütlenmenin sağlanması, 

f)Birliklere tanmsal girdilerde her türlü dolaylı vergilerden muafiyet tanınması, 
g)Birliklere işletme fonu kurmalan ve eylem planı hazırlama yetkileri 

verilmelidir.Devlet işletme fonuna katkı yapmalı,birliğin ekonomik güce ulaşmasını 
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sağlamahdır.Eylem planına bağlı olarak AB fonlarından yardım almasını ve tanınmasını 
sağlamalıdır. 

h)En önemlisi ise üyeleri adma üretim sözleşmesi yapma yetkisinin birliklere verilmesi 
zorunludur. 

Başlangıçta tasanda yer alan hüküm yasadan çıkarılmış, yapılan görüşmeler neticesinde 
5200 sayılı yasanın 5. maddesine (n) fikrası eklenmiş "Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri 
adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek" 
şeklindeki metin birliklerin ticari faaliyette bulunamayacakları esasına uygun olarak 
uygulanamaz bir madde niteliğindedir. Bu nedenle, (n)fikrasının değiştirilerek birliklere 
üyeleri adına sözleşmeli üretim yapma yetkisinin tanınması zorunludur. Bu takdirde hem 
üründe standart yakalanacak, tüm tüketici, hem sanayici, hem de ihracaatçı tek tek üreticiler 
yerine tek tip ürün yetiştiren bir birlik ile muhatap olacaktır. 

Bu bağlamda sözleşmeli üretim konusunun gündeme alınması zorunludur. Sözleşmeli 
üretim şeker şirketinin pancar üretimi için pancar ekicileri için yapmış olduğu sözleşme ile 
Türk tarımına ve Türk hukuk sistemine girmiş, bilahare tütünde, domateste, biberde, hindi ve 
piliç üretiminde ve kesme çiçek üretiminde giderek tüm sebze ve meyve üretiminde ve 
tarımsal ürünlerde egemen üretim biçimini almıştır. 

Ancak mevzuatımızda sözleşmeli üretimi düzenleyen gerçek anlamda bir yasal 
düzenleme yoktur. 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 1996 ve 1998 yıllarında çıkarılan iki tebliğ ile 
sözleşmeli üretim alanı düzenlemeye çalışmıştır. 

Ancak Borçlar Kanununun genel hükümleri ve Sözleşme Serbestisi İlkesi nedeniyle 
tebliğler uygulamada hiçbir işe yaramamakta, yaptırım gücü bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YASASI hazırlanarak yürürlüğe girmelidir. 

Bunun için çıkarılan tebliğler ve raporda önerilen çözüm yollan yeterli değildir. 

Sözleşmeli Üretim Yasası çıkmalıdır. Üretim sözleşmeleri yasaya aykırı asla 
düzenlenmemelidir. 

Yaş sebze, meyve ve narenciyede üretim biçimi sözleşmeli üretim olmalıdır. 
Sözleşmeli üretimi düzenleyen sözleşmeler bugün için tek taraflı olup, şirketler 

tarafından istedikleri şekilde düzenlenmekte, üreticilerin hiçbir katkısı olmamaktadır. 
Böylelikle üreticiler mahrum edilmektedir. 

Güçlü özel sektör firmalannın karşısına güçlü üretici örgütleri çıkmadığı, zayıf olan 
üreticiler ve birlikler desteklenmediği müddetçe sözleşmeler gerçek anlamda çift taraflı 
olamayacaktır. Bu nedenle kooperatifler ve üretici birliklerine üretim sözleşmesi yapma hakkı 
tanınmalıdır. 

Tarımda üreticilerin esas ekonomik örgütlenme modeli kooperatifler olmasına karşın, 
yaş sebze -meyve ve narenciye alanında örgütlenmede kooperatifler ne ülkemizde ne de 
Avrupa Birliği ülkelerinde başanlı olamamışlardır. Bu nedenle üretici birlikleri yaş sebze-
meyve ve narenciye alanlannda üreticilerin ekonomik birliği olmalı ve bu şekilde 
örgütlenmelidirler. 

Ancak 5200 sayılı Tanmsal Üretici Birlikleri Yasasının çıktığı günden bu yana 
uygulama ne yazık ki yeterli olmadığı gibi, siyasal iktidar tarafından istismara yönelen 
uygulamalar görülmektedir. 
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Şu anda 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası uyarınca kurulan ilk üst Birlik 
Süt Üreticileri Birliğidir. Daha yeni Meyve Üreticileri Üst Birliği kurulmaktadır. Ancak 
Meyve Üreticileri Birliğine Fındık Üreticileri Birliklerini ve Zeytin Üreticileri Birliklerini 
almak tamamen siyasal maçh ve Fiskobirlik, Marmarabirlik ve Tarişi devreden çıkarma 
amacım taşımaktır. 

Fındıkta yaşanan sorunlar, Fiskobirlik seçimleri ve bu konuda siyasi çekişmeler 
gözönüne alındığında siyasal iktidann Fındığı Meyve Üretici birliklerine katmasındaki 
amacını açık olarak ortaya koymaktadır. Kabul edilemez. 

Özetle; Yaş sebze-Meyve ve Narenciye ve kesme çiçek alanında üretici biçimi 
sözleşmeli üretim ve ekonomik örgütlenme biçimi üretici birlikleri olmalıdır. 

Bu konudaki yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 

Destek ve teşvikler Birlikler kanalıyla üreticilere ulaştınlmalıdır. 

Yaş sebze-meyve ve narenciyede ihracaatta teşvik uygulanmalıdır. 

Teşvikler o üretim sezonundan önce açıklanmalıdır. 

Zirai kredi faizleri muhakkak enflasyonun altında olmalıdır. 

Tanm girdilerindeki dolaylı vergiler kaldınlmahdır. 

Tarımsal üretimde kullanılan elektrik enerjisi fiyatı indirilmelidir. 

Zirai mücadele ve karantina genel müdürlüğü kurulmalıdır. 
Tanmda kullanılan teşvikler ürüne göre ve bölgesel olmalıdır. Bir ürün için tüm ülkede 

teşvik uygulaması yersiz ve suistimale neden olmaktadır (Örneğin, Gemlik tipi zeytin ekimine 
uygulanan dekar başına 250 milyon lira teşvik uygulaması Gemlik tipi zeytinin yetişemediği 
Güney ve Güneydoğu bölgesine ekilmesine ve sağlıksız fidan kullanımına neden olmaktadır). 

Karşı oy yazımız saygı ile sunulur. 

Mehmet KÜÇÜKAŞIK 

Bursa Mv. 
.Osman KAPTAN 

Antalya Mv. 

Jecati UZDIL 

Osmaniye Mv. 

Ali OKSAL 
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