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TBMM Genel Kurulu saat 11.02'de agilarak dort oturum yapti. 

Mersin Milletvekili Behic Celik, ic guvenlik konusuna, 
Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi, kuresel ekonomik kriz ve Turkiye'nin durumuna, 
istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras, Birlesmis Milletler iskence ve Diger Zalimane, 

insanhk Disi ya da Onur Kinci Muamele ya da Cezaya Karsi S6zle§meye iliskin ek segmeli proto
kolun onay surecine ve son gunlerdeki i§kence ve kotii muamele iddialanna, 

Iliskin gundem disi birer konusma yaptilar. 

insan Haklarini inceleme Komisyonunda agik bulunan ve Adalet ve Kalkinma Partisi Grubuna 
dusen 1 uyelige grubunca, 

Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda agik bulunan: 
Adalet ve Kalkinma Partisi Grubuna dusen 16, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna du§en 5, Milliyetgi 

Hareket Partisi Grubuna dusen 3 ve Demokratik Toplum Partisi Grubuna diisen 1 uyelige gruplannca, 
Aday gosterilen milletvekilleri; 
Bagimsiz milletvekillerine diisen 1 uyelige de, yapilan agik oylama sonucunda, Bahkesir 

Milletvekili Huseyin Pazarci, 
Segildiler. 

Baskanhkga, Avrupa Birligi Uyum Komisyonunun, baskan, basjcanvekili, sdzcu ve katip iiye 
segimini yapmak uzere toplanacaklan giin, saat ve yere iliskin duyuruda bulunuldu. 

Giindemin "Kanun Tasari ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isjer" kisminin: 
1 'inci sirasinda bulunan, Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda 

Kanun Tasansi, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri 
Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili 
ve izmir Milletvekili Oktay Vural ile Izmir Milletvekili $enol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin 
ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi 
Hakkinda Kanun Teklifi'nin (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) gdriismelerine devam olu-
narak 6'nci madde kabul edildi, 7'nci maddesi uzerinde bir siire gdriisiildu. 

21 Ekim 2008 Sah giinii saat 15.00'te toplanmak uzere, birlesime 20.00'de son verildi. 

Canan CANDEMIR CELIK 
Bursa 

Katip Uye 

Meral AKSENER 
Baskan Vekili 

Fatma SALMAN KOTAN 
Agn 

Katip Uye 

- 5 8 3 -

I.- GECEN TUTANAK OZETI 
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N o . : 10 

I I . - G E L E N K A G I T L A R 
17 E k i m 2008 C u m a 

R a p o r 

L- Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazicioglu'nun; Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 Milletvekilinin; Samsun 
Milletvekili Osman Cakir'in; istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 Milletvekilinin; Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu (1/651, 
2/20, 2/46, 2/61, 2/80) (S. Sayisi: 298) (Dagitma tarihi: 17.10.2008) (GUNDEME) • 

N o . : 11 

20 E k i m 2008 Pazar tes i 

T a s a r d a r 

1.- Yuksekogretim Kurumlan Te§kilati Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Tasansi (1/653) (Plan ve Biitge ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonlanna) (Baskanhga 
gelis tarihi: 14.10.2008) 

2.- Kuzey Atlantik Antlasmasina Hirvatistan Cumhuriyetinin Katihmina iliskin Protokolun 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi (1/654) (Milli Savunma ve Disisleri 
Komisyonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

3.- Kuzey Atlantik Antlasmasina Amavutluk Cumhuriyetinin Katihmina Iliskin Protokolun 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi (1/655) (Milli Savunma ve Disisleri Komis
yonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

Tekl i f le r 

1.- Tokat Milletvekili Osman Demir'in; 2828 Sayih Sosyal Hizmetler ve Cocuk Esirgerne Ku
rumu Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi (2/319) (Plan ve Butge ile Saghk, Aile, 
Cahsma ve Sosyal isler Komisyonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 13.10.2008) 

2.- Hakkari Milletvekili Riistem Zeydan'in; Hakkari iline Bagh "Derecik" Adli ilge Kurulmasi Hakkinda 
Kanun Teklifi (2/320) (igisleri ile Plan ve Biitge Komisyonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 13.10.2008) 

N o . : 12 

21 E k i m 2008 Sah 

Tasari 
1.- 2009 Yih Merkezi Yonetim Butge Kanunu Tasansi (1/656) (Plan ve Butge Komisyonuna) 

(Baskanhga gelis tarihi: 17.10.2008) 
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21 E k i m 2008 Sah 

B I R i N C i O T U R U M 

Aci l ma Saat i : 15.00 

B A S K A N : Baskan Vek i l i N e v z a t P A K D I L 

K A T I P U Y E L E R : H a r u n T U F E K C I ( K o n y a ) , M u r a t O Z K A N (G i resun) 

BASKAN - Saygideger milletvekili arkadaslanm, Tiirkiye Buyiik Millet Meclisinin 8'inci 
Birlesimini aciyorum. 

Toplanti yeter sayisi vardir, gdriismelere bashyomz. 
Uguncu haftasina girdigimiz yasama yihmizin bizler igin, milletimiz igin hayirlar getirmesini di

liyorum. Bu vatan ugrunda sehadet serbetini igen sehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine 
ve milletimize bassaghgi diliyorum. 

Gundeme gegmeden once iig sayin milletvekiline gundem disi soz verecegim. Konusma siire-
leri beser dakikadir. Hukumet konusmalara cevap verebilir. Hiikumetin cevap suresi yirmi dakikadir. 

Gundem disi ilk soz yoksullukla mucadele gunii munasebetiyle soz isteyen Denizli Milletvekili 
Mehmet Salih Erdogan'a aittir. 

Sayin Erdogan, buyurun efendim. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
I I I . - G U N D E M D I S I K O N U S M A L A R 

A) MiLLETVEKiLLERlNIN GUNDEM DISI KONUSMALARI 

I.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in, 17 Ekim Diinya Yoksullukla Mucadele 
Giinii 'ne iliskin gundem disi konusmasi ve Tarim ve Koyisleri Bakani Mehmet Mehdi Eker 'in cevabi 

MEHMET SALIH ERDOGAN (Denizli) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Birlesmis Milletler 
tarafindan her yil 17 Ekim Diinya Yoksullukla Mucadele Gunii olarak ilan edilmistir. Ben bugiin bu 
konudaki diisuncelerimi sizlerle paylasmak istiyorum. Bu vesileyle hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Bugiin pek gok iilke farkh dlgeklerde yoksulluk sorunlanyla ig ige yasamaktadir ve yoksullugun 
yerel ve kuresel boyutta hizla artisi gunumiiz diinyasimn en biiyuk problemlerinden birisidir. Aynca, 
kuresel kurakhgin neden oldugu tanm urunleri uretimindeki azalma, enerji kaynaklannin yetersiz
ligi nedeniyle bazi tanm urunlerinin enerji uretiminde kullamlmasi, dunyada artan gida tuketimi ih
tiyaci, bunlara bagh olarak gida fiyatlanndaki artis diinyamn en onemli sorunlarinin basinda 
gelmektedir. 

Degerli milletvekilleri, gida uretimi konusunda ulkemiz diinyamn en sayih ulkeleri arasinda yer al
maktadir. Bugiin, kendimizi ve onemli miktarda diinyayi besleyecek uretim imkanlanna sahip bulunu-
yoruz. Israilli bir bilim adami Giineydogu Anadolu topraklanyla ilgili olarak "Bu topraklar o kadar 
verimli ki buradaki topragi aim ve diinyamn diger yerlerindeki tanm alanlanna giibre diye serpin." dernek 
suretiyle GAP'm ve Giineydogu Anadolu topraklannin dnemine vurgu yapmistir. Ancak iilkemizde iire
tim planlamasinin tam olmamasi, sulanan alanlann genisletilememesi, nadas alanlannin degerlendirile-
memesi, ekim ndbetine onem verilmemesi ve tanmda teknolojinin yeterli derecede kullanilmamasi gibi 
nedenlerle verimsiz uretim ve aynca israf nedeniyle ugradigimiz tanmsal kaybin 50 milyar dolar oldu
gunu bilirsek, tarimda neden sorunlarla bogustugumuzun da cevabi kendiliginden ortaya gikmis olur. 
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Teknolojiyi tarimda kullanarak, israfi dnleyerek, kaliteyi ve verimi artirmak suretiyle kuresel 
gida krizini firsata donu§tiirebilir, tanm ihracatimizi 4-5 kat daha artirabiliriz. 

Degerli milletvekilleri, cagimizda yoksulluk ve yoksullukla mucadele, dunyanin kar§i karsjya 
oldugu en onemli insani ve sosyal bir olgudur. Bugiin dunya nufusundan yaklasik 1 milyar insan 
giinde 1 dolardan az bir parayla hayatta kalmaya cah§maktadir. 1,5 milyar insan ise 2 dolardan az bir 
parayla gecinmektedir. 100 milyon insan her gece ag kannla uyumakta, tedavisi bilinen fakat saghk 
hizmeti alamayan 40 milyon gocuk hastahktan, 14 milyon insan da aghktan olmektedir. 

Bu rakamlann bize ogrettigi gergek sudur: Diinya niifusunun yandan fazlasi bugun gida, igme 
suyu, saghk, egitim, bannma ve modem enerji kaynaklanndan oldukga yetersiz yararlanmaktadir. 

Sayin milletvekilleri, yoksulluk toplum bansi igin bir tehdittir. ILO 1994 Philadelphia Dekla-
rasyonu herhangi bir yerdeki yoksullugun her yerde refah ve ban§ igin bir tehlike olu§turdugu olgu-
suna dikkat gekmektedir. Bu nedenle, yoksullukla mucadele tiim insanhgin ortak sorunudur ve bu 
mucadeleden kagmak insanhk igin ortak bir sugtur. insanhk tarihi boyunca yoksulluktan uzak, yok-
sulu hig olmayan toplum bulmak mumkun degildir. Onemli olan yoksulun kendi haline, kendi basina 
birakilmamasidir. Devletin birinci gorevi, yoksulu, fakiri kendi garesizligiyle bas basa birakmamak-
tir, sosyal devlet olmanin bir geregi budur. Devlet, yoksulun yaninda olmak, onun elinden tutmak ve 
dertlerine gare aramak, bulmak zorundadir. Gunumuzde yoksullukla mucadelede gelismis ulkelerin 
iyi ornek sergiledigini sdylemek maalesef miimkiin degildir; bir tarafta asjri zenginler diger tarafta 
kum ekmege muhtag insanlar, birakin kum ekmegi aghktan olen insanlar, obur taraftan da silahlanmaya 
harcanan trilyonlar. 

Degerli milletvekilleri, aghk, yoksulluk ve issizlik dunyanin ve ulkemizin basjna bela olan teror 
olaylannin da tetikleyici unsurlanndan biridir. Teror olan yere ne yatinm gider ne de turist gider. 
Teror, fakirlikten ve yoksulluktan gidasini ahr. Teroriin en etkiledigi kesim her seyini kaybetmi? in-
sanlardir. Teror istikrardan rahatsiz olur. Geli§me ve kalkinma teroriin isine gelmez; istikran boz-
mak, kalkinmayi baltalamak ister. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Sayin Erdogan, konu§manizi tamamlayiniz. 

Buyurun. 

MEHMET SALIH ERDOGAN (Devamla) - Degerli milletvekilleri, yoksullukla mucadele arag-
lanmn ba§inda egitim gelmektedir. Egitimsizlik en biiyiik fakirliktir. Beseri sermayenin en degerli 
kaynak oldugu bilinciyle egitimin yayginlastinlmasi en onemli sorun halindedir. 

Yoksullukla mucadelede vurgulanmasi gereken baska bir konu da surdurulebilir bir kalkinma
nin gerekliligidir. Bunun yaninda, makroekonomik dengesizliklerin de yoksullukla yakin ilgisi oldugu 
bilinmelidir. Ayrica, yoksullukla mucadelede basanh olmak igin gok daha yaygin ve kuresel is. bir
liginin gelistirilmesi gerekmektedir. 

Degerli milletvekilleri, biitun enerjimizi ve kaynaklanmizi kalkinmaya yonelterek, hedefimizi 
gagdaslasma, kalkinma, demokrasi ve insan haklan standardim yukseltme olarak koyarsak -ki, bdy-
ledir- boylece vatandaslanmizin daha mutlu oldugu, giiglu ve uretken bir Tiirkiye'yi beraberce gag-
da? medeniyetler seviyesine ula§tirmis oluruz. 

Turn insanlann refah ve bans iginde yasadigi bir diinya dilegiyle hepinizi saygiyla selamhyo
rum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
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BASKAN - Tesekkur ediyorum. 

Gundem disi ikinci soz, Karadeniz Bdlgesi'nin ekonomik sorunlanyla ilgili olarak soz isteyen 
Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'e aittir. 

Sayin Giiner, buyurun. (CHP siralanndan alkislar) 

2.- Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'in, Karadeniz Bolgesi findik iireticilerinin sorunlanna ilis
kin gundem disi konusmasi ve Tarim ve Koyisleri Bakani Mehmet Mehdi Eker'in cevabi 

RAHMI GUNER (Ordu) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; Sakarya'dan, Diizce'den, 
Zonguldak'tan, Bartin'dan, Sinop'tan, Ordu'dan, Giresun'dan, Trabzon'dan ve bu illerimizin en 
onemli ekonomik sorunu olan findik konusuna deginmek icin ve orada yasayan halkin, findik iireticilerinin 
sorunlanni dile getirmek icin soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslanm, burada dort bes ay once bir konusma yaptim. Findigin uzerinde biiyiik 
oyun oynandigim ve findigin bu Karadeniz halki igin en onemli gegim kaynagi oldugunu ama hig
bir tedbir ahnmadigini ve findigin tamamen belli kisilerin tekelinde kaldigini, belli kisilerin sdmiirii 
diizeninde somiiruldiigiinu bu kiirsiiden soylemistim. O zaman Tanm Bakani yerine Gevre ve Orman 
Bakani cevap olarak, findigin 800 bin ton civannda olacagini soyledi. Ben itiraz ettim, findigin 600-650 
bin ton civannda olacagini ve bu tespitin yanhs oldugunu ve bu tespitin de bir oyun oldugunu agikga 
soyledim. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi devletin kurulusu olmasina ragmen findik rekoltesini 800 bin ton 
civannda gosterirken, elde fazla findigin oldugunu soylerken, 2008 yihnin findik fiyatlanni diisiirmek 
igin Toprak Mahsulleri Ofisi 1 milyon 100 bin TL'ye piyasaya findik satti, 30 bin ton findik surdii. 

Degerli arkadaslanm, sayin milletvekilleri; rekolte goktu da neden 30 bin ton findik piyasaya sii-
riilmek suretiyle, Avrupa'daki alici kesime, tiiccarlara, isletmelere gegmis donemin findigi satildi, 
bunu anlami$ degilim. 

Degerli arkadaslanm, findik 650 bin ton civannda oldu ve randimani da gok diisuk. Bu randi-
man konusunu bilen milletvekilleri arkadaslanm anlar fakat oyle bir fiyat verildi ki hem geg verildi 
hem de ureticinin maliyet fiyatmin gok altinda bir fiyat verildi ve bugiin, saydigim bu illerde findik 
iireticisi vatandaslarimiz perisan durumda. Tiiccarda findik 2 milyon 300 bin, 2 milyon 400 bin 
TL'dir. Bundan randiman payi diisuldiigii zaman, findik fiyati 1,5 milyon TL'ye inmektedir. Bu uy
gulama, bu findiktaki tekellesme, bu findiktaki, bu sekilde, ureticinin aim terinin, emeginin veril
memesi seklinde verilen fiyat bizim iireticimizi tamamen kolelestirmis, esir durumuna getirmis, hem 
Toprak Mahsulleri Ofisi karsisinda hem de tiiccarin karsisinda aglar duruma diisiirmiistur. 

Degerli arkadaslanm, iiretici aglamiyor, uretici gighk atiyor ama sahip gikacak kimse yok. 
Bugiin, iktidar partisinin bu uygulamasi karsisinda, Ordu'da ben gdrdum, ilge kongreleri yapiyorlar 
ama ilge kongrelerini polis kordonunda, jandarma kordonunda yapiyorlar. igeri herkesi almadiklari 
halde ilk isyani yapan kendi partilileri. Jandarma kordonunda, jandarma seyinde salondan disan ati-
hyorlar degerli arkadaslanm. 

AHMET ERTURK (Aydin) - Nereden gikanyorsunuz? 

RAHMI GUNER (Devamla) - iste, ben bunu yasadim. Bunu gazeteler yazdi ve herkes soyledi. 
inanmiyorsamz -eger dogru konusacaksa- Ordu milletvekili arkadaslanm bunu agikga sdyler. Yerini 
soyliiyorum: Kabadiiz ilge Kongresi, Giilyah ilge Kongresi. 

Degerli arkadaslanm, "Ben findigimi 1 milyon 800'e sattim." diyen AKP ydneticisi, ilge ydneticisi 
kisiyi yaka paga disan attilar ve jandarma uzaklastirdi. Degerli arkadaslanm, bu neyi gdsteriyor? Su 
anda iktidarda bulunan siyasi partinin... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Sayin Guner, konusmamzi tamamlayiniz. 

Buyurun. 
RAHMI GUNER (Devamla) -...ureticinin yaninda olmadigi, ureticinin aim terini, emegini ver-

medigini gostermektedir. iste ben, bugun dim Karadeniz'deki findik ureticisi vatandaslanma sesle-
niyorum: Oyle bir duruma geldik ki hakkim aramak igin sokaga cikmaya korkuyor. Mitingler yapildi 
Ergenekon'a dahil edildi. 

Degerli arkadaslanm, herkes susturulmakta, herkes sesini gikarmamakta ama onumuzde bir 
segim var. insallah halk bunun hesabini sorar, uretici de sorar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de 
soracagiz. 

Tesekkur eder, saygilanmi sunanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ediyorum Sayin Guner. 
Gundem disi uguncu soz, tanmdaki gubre politikalanna iliskin soz isteyen Edime Milletvekili 

Necdet Budak'a aittir. 

Sayin Budak, buyurun efendim. (AK PARTI siralanndan alki§lar) 

(AK PARTI ve CHP siralanndan guriiltuler) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, lutfen... 

Tarti§mayahm arkadaslar. 

Sayin Budak, buyurun efendim. 

3.- Edirne Milletvekili Necdet Budak 'in, tanmdaki giibre destekleme politikalanna iliskin giin
dem disi konusmasi ve Tanm ve Koyisleri Bakani Mehmet Mehdi Eker 'in cevabi 

NECDET BUDAK (Edime) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; tanmsal iiretimde onemli 
girdilerden biri olan gubre konusunda gundem disj soz almis bulunmaktayim. Yuce heyetinizi say
giyla selamhyorum. 

Ureticilerimiz gubre destekleme politikalanni yakindan takip etmektedirler. Turkiye'nin diger 
bolgelerinde oldugu gibi Edirne'de, segim bolgemde de giftgilerimiz giibrenin gok pahalandigim ve 
bu nedenle de gubre desteklemelerinin arttinlmasi yonunde bir gah§manin olup olmadigim merak et
mektedirler. Bu sorunu yuce Meclisin gatisi altinda sizlerle payla§mak istiyomm. 

Sayin milletvekilleri, giibrenin bilingli kullammi son derece onemlidir. Diisiik oranda giibre kul
lammi verimi ve kaliteyi oiumsuz etkilemekte, fazla kullammi ise ekonomik kayba, maliyetin yiiksel-
mesine, toprak, su ve gevrenin kirlenmesine neden olmaktadir. Son yillardaki gubre fiyatlanndaki 
artislar, ozellikle kuguk ureticilerin taban gubre kullanmadan uretim yapmalanna neden olmaktadir. 
2008 yih ilk alti ayhk donemindeki gubre yih bir yil onceki aym doneme gore yiizde 14 oraninda giibre 
kullamm oram azalmi§tir. Bu azalma orani yaklasjk 2 milyon hektar alanin gubrelenmemesi demektir. 

Turkiye'de 1 dekara 10 kilogram gubre atdmaktadir, kullanilan bu oran Hollanda'da 50 kilo-
gramdir, yani Turkiye'de kullanilan gubre miktan olmasi gerekenin gok altindadir. Giibre kulland-
madiginda ise en az yuzde 50 oraninda verim kaybi olmaktadir. Bu nedenle gubre kullanimimn 
desteklenmesi gok onemlidir. Az gubre kullammi iiretim agigina yol agmaktadir. Uretim agigini ka
patmak igin yapilacak ithalat da bir anlamda di§andaki giftgilerin desteklenmesi anlamina gelmek
tedir. Giibre desteklemesinin artinlmasiyla saglanacak uretim artisi tanm uriinleri di§ ticaret dengesine 
de olumlu katki yapacaktir. 

- 5 8 8 -
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Diinyamn 14'iincu buyiik tanm alanlanna sahip iilkemiz topraklan sanildigi kadar verimli de
gildir. Trakya Bolgesi verimli arazilere sahip olmasina ragmen aygigegi, bugday ve geltik gibi iiriin
lerde yogun giibre kullanimma ihtiyag duyulmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, iilkemiz giibre uretimi yaklasik 3 milyon ton, tuketimi ise 5 milyon ton
dur. Uretim agigini karsilamak igin 2008 yih ilk sekiz ayinda giibre ithalatina odedigimiz para 1 mil
yar dolardir. Gubrenin ham maddesi olan amonyak dogal gazdan elde edilmektedir. Bu nedenle de 
ulkemizdeki gubre sektoru disa bagimhdir. Dogal gaz ve enerji fiyatlanndaki artislar, diinya piyasa 
fiyatlan, doviz kurlanndaki degisimlerin yam sira diinyadaki arz-talep dengeleri gubre fiyatlannin 
asm artmasina neden olmaktadir ancak zaman zaman spekiilatif hareketlerin oldugu da bilinmektedir. 

Artan giibre fiyatlan karsisinda Hukumetimiz giftgilerin magdur olmamasi amaciyla 2005 yihnda 
271, 2007 yihnda 343 ve 2008 yihnda 352 milyon YTL olmak iizere toplam 966 milyon YTL giibre 
destegi odemesi yapmistir. Bu gergevede, iireticilerimiz, giftgilerimiz, Tanm Kredi Kooperatiflerinin 
iran'da satin almis oldugu gubre fabrikasinin kendilerine neler getirecegini merak etmektedirler. 

Hukumetimizce gergeklestirilen uriine destek programi gergekten basanhdir. Prim destegine ila-
veten, aynca 2008 yihnda dogrudan gelir desteginin kaldirilmasiyla ortaya gikacak kaynak tama-
miyla gubre ve mazot destegine aktanlabilir. 

Toprak tahlili igin dekar basina verilen 1 YTL'lik destek artinlmah ve gubre destegi igin toprak 
tahlili sart kosulmahdir. Giibre satislan regeteye dayali olarak yapilmah ve desteklemeler, regeteyle 
giibre alan giftgilere verilmelidir. Aynca Ziraat Bankasi tarafindan iireticiye sekiz dokuz ayhk sifir 
faizli giibre kullanim kredisi sistemi de uygulanabilir. 

Uretim maliyetlerinin azaltilmasi ve ulkemizde giibre kullanimmin artinlmasi igin yuzde 50 
kapasiteyle iiretim yapan ulkemiz gubre fabrikalanmn tam kapasiteyle gahsmasi igin tedbirier ahn-
mah ve kendi ulkemizde giibre uretimi desteklenmelidir. 

Giibre piyasasindaki fiyat hareketleri Rekabet Kurumunca periyodik olarak desteklenmelidir. 
Ciddi fiyat artislarimn oldugu donemlerde giibredeki KDV oranlan kisa siireli de olsa tekrar gozden 
gegirilmelidir. 

Yesil giibreleme tesvik edilmelidir. Ulkemiz fosfat yataklan hizla kullanima gegirilmelidir. 
Tiirkiye toprak haritasi kapsamh bir sekilde yenilenmelidir. 
Kamuya ve ozel sektore ait tiim toprak tahlil laboratuvarlan bir duzenlemeyle standart hale ge

tirilmelidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Saym Budak, konusmanizi tamamlayiniz. 
Buyurun. 

NECDET BUDAK (Devamla) - Giibre maliyetini azaltici ekim ndbeti uygulamalan konusunda 
giftgi egitilmelidir. 

Aynca, Saym Bakanimiz buradayken, biz, ozellikle Tanm Bakanimizdan ya da Hiikumetimizden, 
ilgili kurumlanmizdan kurakhk desteklemelerinin ekim ayi igerisinde ddenmesini talep ediyoruz. 
Segim bolgem Edime Lalapasa ilgesi kdyliileri adina ve otuz alti ildeki giftgiler adina bunu diliyorum. 

Yine giftgilerimiz, su anda, ozellikle giibreyle ilgili, 2008 yih igin ozel bir destekleme yapihp ya-
pilmayacagimn giftgilerimize duyurulmasini istiyorlar. 

Ben, bu duygu ve dusuncelerle yuce heyetinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTi siralanndan 
alkislar) 
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BASKAN - Tesekkur ediyorum Sayin Budak. 
Gundem disi konu§maya Tanm ve Koyisjeri Bakani Sayin Mehmet Mehdi Eker cevap 

vereceklerdir. 
Sayin Bakamm, buyurun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
TARIM VE KOYi$LERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Diyarbakir) - Sayin Baskamm, 

yiice Meclisin degerli uyeleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. Gundem disi konu§malara cevap ver
mek uzere huzurlanmzdayim. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; kimyevi gubre, ozellikle verimin saghkli bir §ekilde ah-
nabilmesi, topraktaki bitki, besin maddeleri yonunden meydana gelen, olusan eksikligi gidermek ba
kimindan modem tanmla birlikte uygulamaya giren en onemli girdilerden bir tanesi. Tabiatiyla bu 
kimyevi gubre uretimi igin birtakim girdi ler gerekiyor ve Turkiye, gerek azotlu giibrelerin gerek fos-
fath giibrelerin uretimi igin gerekli olan ham maddeler bakimindan maalesef zengin degildir. Bu ne
denle de gerek azotlu giibrelerin ham maddesini teskil eden amonyak ve onunla ilisjcili dogal gaz, 
buna bagh petrol gerekse kaya fosfati vesaire yonunden yeteri kadar elimizde kaynak bulunmadi-
gindan dolayi Turkiye tukettigi gubrenin biiyuk bir kismim dogrudan ithal emekte, diger kismim da 
igeride uretmekle birlikte onun da uretim igin gerekli olan ham maddelerinin yuzde 95-96'sini yine 
ithal etmektedir. Boyle bir durumla kar§i kar§iyayiz. 

Son yillarda gerek kuresel isinma gerekse petrol fiyatlanndaki artis gerekse enerji tanmi kav-
ramimn dunyada insanhgin gundemine gelmis olmasi ve buna paralel olarak gubre talebinde mey
dana gelen olaganiistii arti§, bu talep dogrultusunda, ayni paralelde giibre iiretiminin artmamis. olmasi 
gubre fiyatlannda anormal bir artis meydana getirdi. Dunyada, ornegin amonyagm -ki amonyak azot 
bazh giibrelerin ham maddesidir, butiin azotlu gubrelerin, "lire" diye tabir ettigimiz giibrelerin ham 
maddesi amonyaktir- 2002 yihnda tonu, dunyada FOB fiyati 99 dolar, 2008 Eytiilunde tarn 878 dolar. 
Bu kadar buyiik bir artis var, 9 kathk bir arti§ var son be§ yd igerisinde. 

Tabii, bununla birlikte Turkiye'deki gubre fiyatlannm dunyadaki artislarla mukayesesini yapti-
gimizda, Turkiye'de gergekte onemli artislar olmasina ragmen su anda da dunyadaki artislann al
tinda oldugunu goruyoruz. Nasil? Ornegin, dunyada yiizde 21'lik amonyum siilfatin artisj FOB 
fiyatmda 7 kattir, Turkiye'de 4 kat; yuzde 33 Miik amonyum nitratin dunyada 7,5 kattir, Turkiye'de 
4 kat; urenin dunyada 8 kat, Turkiye'de 5 kat; DAP'in dunyada 7 kat, Turkiye'de 5 kat. Her seye rag
men, dunyadaki gergeklesen artisjar kadar Turkiye'de gubre artisj ya§anmamistir. Fakat bununla bir
likte bu artis. miktannin bile... 

AKIF AKKUS (Mersin) - (giftgilerin urettikleri yerinde saydi Sayin Bakan! 
TARIM VE KOYISLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - .. .onemli bir artis 

oldugunu biz biliyoruz ve bunun igin de ku§kusuz birtakim tedbirler ahyoruz. Ornegin, diinyadaki bu 
geli§melere paralel olarak, yasanan bu fiyat artislanna paralel olarak Hukumetimiz de, beklenmedik 
bir gelisme olmasina ragmen, 2005 yilmdan bugune 967 trilyon lira gubre destegi odemistir, ozel bir 
destektir bu. Gubre destegi olarak 967 trilyon lira giibre destegi odedi, bu onemli bir destektir. 

Tabiatiyla Tiirkiye'de bizim Hukumetimiz doneminde tanma verilen destek 1 milyar 800 milyon YTL'den 
5,5 milyar YTL'ye gikanldi. Bu sene -biraz sonra onu da ilan edecegim, agiklayacagim- kurakhk 
destegiyle birlikte bu yakla§ik 6 milyar YTL'yi bulmaktadir. Yani biz bu sene Turk giftgisinin cebine 
6 milyar YTL nakit, cash para aktardik destek olarak. Biz hukumete geldigimizde bunun miktan sadece 
1 milyar 800 milyon YTL'ydi. Tabii, bunu da yuce Meclisin ve Tiirk milletinin dikkatine sunuyoruz. 
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Dunyada, biraz once de soyledigim gibi, giibrede meydana gelen artislarla birlikte biz odedigimiz 
967 trilyon liralik destegi de giftgilerimize mumkun mertebe iiriin desenine gore, urettikleri iiriine gore 
farkhla§tirarak odedik. Ornegin, yagli tohum bitkilere ve endiistri bitkilerine ayn bir destek; hububat, 
yem bitkileri, baklagiller ve sebze meyve grubuna ayn bir destek; siis bitkileri, ozel gayir, mera ve 
orman emvali olan bitkilere de ayn bir destek odemesi yaptik bu gubre kapsaminda. 

Bir baska husus, bizim Hukumetimiz doneminde ozellikle kimyevi gubrelerin daha bilincli 
kullamlmasi, topragin ihtiyaci olan giibreyi belirleyip bir toprak tahlili yaptinp bunu mecburi hale 
getirip toprak tahliline gore, topragin, o bitkinin ihtiyacina gore, toprak hangi air giibreyi ne kadar 
miktarda gerektiriyorsa, ihtiyag hissettiriyorsa onu belirleyip ona gore giibre verilmesini temin 
agisindan da birtakim gahsmalar yaptik. 

Tabii, bunun oncelikle altyapisinm olusturulmasi gerekiyordu. Nedir bunun altyapisi? Bunun 
altyapisi toprak tahlil laboratuvarlandir; gubre analizi yapabilen, toprak analizi yapabilen ve gubre 
ihtiyacini belirleyen toprak tahlil laboratuvarlandir. 

Bakin degerli milletvekilleri, biz hiikiimeti kurdugumuz tarihte, 2002 yihnda Turkiye'de 76 
tane, toprakla, gubreyle ilgili laboratuvar vardi ve tamami kamuya aitti. Bugun bizim 15 tanesi ge
zici laboratuvar olmak iizere 182 tane, toprak analizi yapabilen laboratuvanmiz var, ki bu donem 
igerisinde gelistirildi bunlar. 

Biz de, 2005 yilindan bu yana, toprak tahlili yaptiran giftgilere ozel bir destek uygulamasi 
getirdik. Yani, giftgimize, topragini tahlil ettirmeleri igin en azindan laboratuvardaki maliyetin bir 
kismini kar§ilamak maksadiyla da odeme yapiyoruz. Bundan sonraki sureg igerisinde yani onumiizdeki 
2009 yih itibanyla, biz, bazi destekleri, belirli bir limitin uzerinde arazisi olan vatandaslanmiza giibre 
igin toprak tahlili yapma mecburiyeti getiriyoruz. Boyle bir uygulama baslatiyoruz. Ciinkii, burada 
yaygin bir egitim kampanyasiyla bir yandan egitim gahsmalan yapacagiz. (giinkii biliyoruz ki, Tiir
kiye'de birgok bolgede bizim yaptigimiz arastirmalara gore ashnda biiyiik bir gubre israfi soz konusu. 
Omegin, misir iireticileri, mesela Giineydogu Anadolu Bolgesi'nde, hatta Cukurova'da topragin ih
tiyaci ne olursa olsun standart bir uygulama yapiyorlar. Dekara 50 kilogram alt giibre, 50 kilogram 
da ust gubre uygulamasi yapiyorlar, ki birgok bolgede bizim yaptirdigmuz tespitlere, analizlere gore 
bunlara ihtiyag yok, yani o oranda ihtiyag yok. Mesela, fosforlu giibrelere ihtiyag yok bazi yerlerde, 
toprak yeteri kadar fosfor ihtiva ediyor ve verdiginiz ilave gubrenin verim artinci bir dzelligi yok. 
Bunlann hepsini biz tespit ettik ve bu bilgileri en etkin bir sekilde, onlara ulasacak sekilde gifteile-
rimizle de paylasiyoruz. Bundan sonraki siiregte bunun biraz daha etkili olabilmesi agisindan ve buna 
burada gergekten bir biling olusturmak amaciyla da bu alanla ilgili verecegimiz destekleri, analiz 
yapma sartina baglayacagiz. Boyle bir uygulamamiz var. 

Bu donem igerisinde, degerli milletvekilleri, Tiirkiye'de giftgilerin ortagi bulundugu Tanm Kredi 
Kooperatifleri Birliginin istiraki olan Giibretas sirketi yurt dismda giibre konusunda yatinm yapti ve 
Iran'daki bir ozellestirme uygulamasiyla birlikte Orta Dogu'nun en biiyiik giibre tesisini bir konsorsi-
yumla birlikte hissedar olarak yiizde 50 hissesini aldi. Bu tesislerin yiizde 95,6'si alindi. Tesisin yillik kapasi
tesi 4,4 milyon ton, ki Turkiye'nin tiiketiminin 5 milyon ton civannda oldugu dikkate ahndiginda bu 
oldukga onemli bir yatinm, 650 milyon dolarlik bir yatinm. Bu da, yine, Turk giftgisinin, sirketinin, koo-
peratifinin aldigi, gergeklestirdigi bir yatinm. Burasi, 508 bin ton kukiirt, 704 bin ton lire, 1,3 milyon ton 
amonyak, yine 1,1 milyon ton siilfurik asit, 255 bin ton fosforik asit ve 450 bin ton DAP -diamonyum 
fosfat diye tabir ettigimiz- gubre uretimi, gerek giibre gerek bunlann ham madde uretimi -yani 
uretiminde kullamlan ham madde uretimi- olan, kendi dogal gaz kuyusu da olan bir tesis. Boylece, tanm 
kredi kooperatiflerinin bir istiraki olan Giibretas, dunyada onemli bir giibre ureticisi haline gelmis oluyor 
ve Turkiye'nin giftgisinin, gubre kartellerinin belirledigi spekulatif fiyatlardan etkilenmesini minimum 
diizeye, minimal diizeye, asgari diizeye indirme gabasi olarak insallah bu hayata gegiyor. Bundan sonra, 
Turk giftgisi, bu tiir spekulatif fiyat hareketlerden biraz daha az etkilenir hale gelecek. 

- 5 9 1 -
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RAHMI GUNER (Ordu) - Sayin Bakan, yuzde 150, 200 artis oluyor gubrede. 

TARIM VE KOYISLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Sayin Baskan, degerli 
milletvekilleri; yine bir degerli milletvekilimizin findikla ilgili -biraz once televizyondan seyrettim-
aciklamasi oldu. Bizim Hukumetimiz doneminde, bu sene biz kademeli fiyat uygulamasi baslattik 
4 YTL/kilogram, 4,5 YTL/kilogram ve 5 YTL/kilogram olarak, alinacak olan findik igin Toprak 
Mahsulleri Ofisinin mudahale fiyatini bu §ekilde belirledik. Bugune kadar da Toprak Mahsulleri Ofi-
sinden 450 bin tonluk randevu ahndi. 

E?REF KARAiBRAHIM (Giresun) - 480 bin ton... 
TARIM VE KOYISLERi BAKANI MEHMET MEHDi EKER (Devamla) - 450 bin ton... Bu, 

tarihin en biiyuk rekoru ve bunun -1 Eyliil itibanyla biz ahmlara basladik- bugune kadar onemli bir 
kismi gercekle§ti. 

E$REF KARAiBRAHIM (Giresun) - Saym Bakamm, bunun rekor olmasi igin... Piyasa 2,5 lira! 

TARIM VE KOYi§LERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Ureticimize de dun 
itibanyla 110 trilyon lira -findik iireticisine de- bu ahmlann bedeli olarak kendisine ddendi. Bizim 
bir uygulamamiz var: 10 dekara kadar iiretim yapan giftgilerimize, findik ureticisinin bedeli kendisine 
bir hafta igerisinde odeniyor, daha fazla olanlar igin de yirmi bes gun igerisinde bir defada yine ahmyor. 

RAHMi GUNER (Ordu) - Bir ay sonra. 

TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDi EKER (Devamla) - Simdi, bunun disinda... 

ESREF KARAiBRAHIM (Giresun) - Efendim, mart ayina giin ahmyor, mart ayina. 

BASKAN - Bunun disinda... 

ESREF KARAiBRAHIM (Giresun) - Sayin Bakan, mart ayina gun ahmyor. 

RAHMi GUNER (Ordu) - TMO'ya findik verme olasiligi yok. 

TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDi EKER (Devamla) -Bugiin itibanyla 
Toprak Mahsulleri Ofisi 403 bin ton misir aldi, ki bu da yine onemli bir gelisme ve 10 bin ton 
civarinda hashas, tabii hububat, vesaire, ayrica bunlarin da ahmi gergeklesti. Turk giftgisinin sikinti 
ya§amamasi igin Hukumet bugune kadar her tiirlu tedbiri aldi, her turlii fedakarhgi da yapiyor. 

ESREF KARAiBRAHIM (Giresun) - Sayin Bakamm, findikta verdiginiz fiyatin gergek fiyat 
olmadigim bilmiyorsunuz! 4 milyon lira verilen fiyat su anda 3,5 milyon liradan... 

AKIF AKKU$ (Mersin) - Aranizda giftgi yok mu arkadasjar! 

TARIM VE KOYi$LERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Degerli kardeslerim, 
simdi bakin, biraz insafla konusun, bir. ikincisi, gergeklerin milletin goziinden kagirmaya gah§mayin. 

ESREF KARAiBRAHIM (Giresun) - Sayin Bakamm, kirk yildir bu isi yapiyorum, herhalde bu 
isi bilirim. 

TARIM VE KOYISLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - AK PARTI iktidara 
geldiginde bu memlekette findigin kilogram fiyati 72 sentti. 

ESREF KARAiBRAHTM (Giresun) - Sayin Bakamm, bu sene findik bahgede kaldi, sokaga ddkuldii. 

TARIM VE KOYi$LERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - 72 sent fiyat var 
iken, ki 72 sentin kar§ihgi o gun 1 YTL idi. 

RAHMi GUNER (Ordu) - 1 kilo findikla 2 kilo peynir ahyorduk, 1 kilo findikla 2 kilo zeytin 
ahyorduk. 
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BASKAN - Sayin Giiner... 
TARIM VE KOYISLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - 1 YTL... 
RAHMI GUNER (Ordu) - §imdi 10 kilo findikla 1 kilo zeytin aliyoruz. 
BASKAN - Sayin Giiner, lutfen efendim, miidahale etmeyiniz. 
Saym Guner... 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDi EKER (Devamla) - Boyle, guriiltiiyle 

bunlar bir sey ifade etmiyor. 
KADiR URAL (Mersin) - Manisa'daki giftgi niye bagirdi o zaman? 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Geginiz, geginiz... 
ESREF KARAiBRAHIM (Giresun) - Sayin Bakamm, hirsizlik bile yapilmryor, findigi galmiyorlar 

bile, degersiz oldugu igin. 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Geginiz onlan! 
RAHMI GUNER (Ordu) - Dort sene once 4 kilo findikla 2 kilo peynir ahmyordu. Lutfen... 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - $imdi, millet bunlan 

dinliyor. Bakin, 1 YTL'lik fiyati biz 5 YTL'ye gikardik. 1 YTL'lik fiyati 5 YTL'ye gikardik, mali-
yetleri de hesapladik. En agir yerlerde, en zor yerlerde bile findigin maliyeti 2,2 YTL. 

OKTAY VURAL (Izmir) - Gegen sene ne kadardi Sayin Bakan? 
E§REF KARAiBRAHiM (Giresun) - Sayin Bakamm, o zaman sizin soylediginiz findikla bizim 

soyledigimiz findik farkh! Biz ba§ka bir §ey anlatiyoruz! 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - 2,2 YTL maliyeti 

olan bir iiriine 5 YTL fiyat veriyor Toprak Mahsulleri Ofisi. 
E$REF KARAiBRAHiM (Giresun) - Ba§ka §ey konusuyoruz o zaman! 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDi EKER (Devamla) - Su ana kadar da 

gegen sene de onceki sene de yeteri kadar giftginin elindeki §eyler ahndi. 
ESREF KARAiBRAHiM (Giresun) - Biz ba§ka sey konusuyoruz! 
TARIM VE KOYiSLERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Simdi, degerli kar-

deslerim, bu sene ve gegtigimiz sene, bildiginiz gibi, Turkiye beklenmedik bir kuraklik afeti yasadi. 
Bu kuraklik afeti nedeniyle de zarar goren giftgilerimize biz yine Hukumet olarak odeme yaptik. 

RAHMi GUNER (Ordu) - Saym Bakan, dort sene onceki, don zaranndan olan parayi odeme-
diniz, 60 trilyon lira hala duruyor efendim. 

TARIM VE KOYISLERi BAKANI MEHMET MEHDi EKER (Devamla) - Degerli kardesim, 
biraz saygih olur musunuz. Biraz saygih olur musunuz. 

RAHMi GUNER (Ordu) - Dort sene onceki parayi odemediniz efendim. 
TARIM VE KOYi$LERi BAKANI MEHMET MEHDI EKER (Devamla) - Bakin, konusurken 

boyle, bu sekilde uygun degil. 
Bu sene, bugun itibanyla 306 trilyon lira Tiirk giftgisine odendi, hesabina gegti. On be§ gun 

igerisinde 200 kusur trilyon daha odeniyor. Turkiye genelinde yaklasik 500 bin giftgimize toplam 
520 trilyon lira para kurakhk igin odeniyor. ilk kismi, 306 trilyon lira bugun itibanyla hesaplara gegti. 
Digerleri, malum bir ek kararname yayimlanmi§ti, onun ilan suresi, inceleme suresi vesaire sebebiyle 
bugun odenmedi, yoksa bugun o da odenecekti. On-on be§ gun igerisinde onun isjemleri tamamlamp 
o da odenecek. 
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Koksal Toptan 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskani 

Hatay Milletvekili 

izmir Milletvekili 

izmir Milletvekili 

Malatya Milletvekili 

Yozgat Milletvekili 

Siileyman Turan Cirkin 

Selguk Ayhan 

ibrahim Hasgiir 

Omer Faruk Oz 

Mehmet Gigek 

BASKAN - Bilgilerinize sunulmustur. 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligmin bazi sayin milletvekillerinin izinli sayilmalanna 

dair bir tezkeresi vardir, ayn ayn okutup oylanniza sunacagim: 
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Biz, Hukumet olarak, bizden oncekilerin hepsinden daha fazla Tiirk giftgisinin yaninda olduk, 
daha fazla destek verdik, daha destekledik. Tiirk tanm sektorii de bizim donemimizde daha onceki 
ddnemlerde olmadigi kadar buyudii, verimlilik artti, geliri de artti, bundan sonra da devam edecek. 

Hepinize saygilar sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

AKIF AKKUS (Mersin) - Tarlalar bos kaldi tarlalar, ekilmiyor tarlalar. 

BASKAN - Te§ekkiir ediyorum. 

Sayin milletvekilleri, gundeme gegiyoruz. 

Baskanhgin Genel Kurula sunuslan vardir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligmin bir tezkeresi vardir, okutup bilgilerinize sunacagim: 

I V . - B A S K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U S L A R I 

A) TEZKERELER 

L- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senato Baskani Kassym-Jomart Tokayev ve Kirgizistan 
Cumhuriyeti Millet Meclisi Baskani Aytibay Tagaev 'in davetlerine icabet edecek olan Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisi Baskani Koksal Toptan 'in, beraberindeki Parlamento heyetini olusturmak iizere siyasi 
parti gruplarinca bildirilen isimlere iliskin Baskanlik tezkeresi (3/563) 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskani Koksal Toptan'in, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu 
Senato Baskani Kassym-Jomart Tokayev ve Kirgizistan Cumhuriyeti Millet Meclisi Baskani Aytibay 
Tagaev'in davetine icabet etmek iizere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Kazakistan ve Kirgizistan'a 
resmi ziyarette bulunmasi Genel Kurul 'un 14 Ekim 2008 tarih ve 5 sayih birlesiminde kabul edilmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin Dis iliskilerinin Duzenlenmesi Hakkinda 3620 sayih Ka
nun'un 2. Maddesi uyannca heyeti olusturmak iizere siyasi parti gruplannm bildirmis oldugu isim
ler Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 



TBMM 21.10 . 2008 

2- Bazi milletvekillerine belirtilen sebep ve siirelerle izin verilmesine iliskin Baskanlik tezkeresi (3/564) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Asagida adlan yazih sayin milletvekillerinin hastaliklan nedeniyle hizalannda gosterilen sure 

ile izinli sayilmalan Baskanlik Divaninin 31 Temmuz 2008 tarihli toplantismda uygun gorulmiistiir. 
Genel Kurulun onayina sunulur. 

Koksal Toptan 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi Ba§kani 

Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, 13/05/2008 tarihinden itibaren 20 gun, 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Adana Milletvekili Hulusi Guvel, 20/05/2008 tarihinden itibaren 20 gun, 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Gaziantep Milletvekili Ozlem Muftiioglu, 26/05/2008 tarihinden itibaren 15 gun, 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Sanhurfa Milletvekili Mustafa Ku§, 11/06/2008 tarihinden itibaren 20 giin, 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Bahkesir Milletvekili Ayse Akba§, 12/06/2008 tarihinden itibaren 15 giin, 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Danisma Kurulunun bir onerisi vardir, okutup oylanniza sunacagim: 

V . - ONERILER 
A) DANISMA KURULU ONERILERI 

I.- Giindemdeki siralama ile cahsma saatlerininyeniden dilzenlenmesine iliskin Danisma Kurulu 
onerisi 

Danisma Kurulu Onerisi 
No:40 Tarihi: 21/10/2008 
298 sira sayih Kanun Tasansinm gundemin "Kanun Tasari ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diger Isler" kismimn 2 nci sirasina, 88, 19, 21,67,22,40,23, 78, 80, 82,242,70,62, 73, 135, 
87,136, 134,227 ve 271 sira sayih uluslararasi anla§malara iliskin kanun tasanlannin ise ayni kismin 
12 ila 31 inci siralanna alinmasi ve diger kanun tasan ve tekliflerinin sirasinin buna gore teselsul ettirilmesi, 

Genel Kurulun 30/10/2008 Persembe giinii 13.00-24.00 saatleri arasinda cahsmasimn Genel 
Kurulun onayina sunulmasi Danisma Kurulunca onerilmistir. 

Eyyiip Cenap Giilpinar 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Baskani V. 
Mustafa Elitas Hakki Suha Okay 

Adalet ve Kaikmma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Baskan Vekili Grubu Baskan Vekili 

Mehmet Sandir Selahattin Demirtas 
Milliyetgi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Baskan Vekili Grubu Baskan Vekili 
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BALKAN - Danisma Kurulu dnerisiyle ilgili olarak bir yazili talepte bulunulmami§tir. 

KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, ben soz istiyomm. 

BASKAN - Lehte, aleyhte Sayin Gen?? 

KAMER GENC (Tunceli) - Aleyhte istiyomm. 

BA§KAN - Buyurun. 

KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Ba§kanim, Danisma Kurulu onerisinin bir suretini ahrsak iyi 
olur giinkii bize gelmiyor. 

BA$KAN - Buyurun Sayin Geng. 

KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; her hafta, Meclisin gahsma 
saatleri, gahsma sistemi degistiriliyor, denetim denilen kavram ortadan kaldinhyor. Tabii, boyle 
olunca milletvekili olarak bizim gorevimizi yapmamiz da gugle$iyor. Hele bagimsiz milletvekili ola
rak is yapmak, yasaya katkida bulunmak tamamen imkansizla§tinhyor. 

$imdi, Turkiye'nin gok ciddi sikintilan var. Bu sikintdara gare bulma meselesi Meclisin gorevi. 
Ancak Turkiye'de maalesef devletin gesjtli kurumlannda gorev alan insanlar duriist ve tarafsiz gorev 
yapmiyorlar. 

Bugun gazetenin birinde okudum. Hakimler Savcilar Kurulu uyeligine Damstayda atanan ki§i 
sonuncu sirada atanan kisidir. Birinci sirada gok da buyuk bir oy alan arkada§imiz sirf Alevi oldugu 
igin Cankaya Kdsku tarafindan maalesef Hakimler Savcilar Kurulu uyeligine atanmamisUr. ikinci si-
radaki arkadas da atanmami§tir. 

$imdi, boyle islemlerle bu memleketi nereye gotiireceksiniz ya? Nereye gdtureceksiniz? Bu 
Alevi vatandaslann Turkiye Cumhuriyeti devleti iginde vatandas olarak yaptiklari, bu memlekete 
sahip gikmak, duriistge gahsmak. O arkadasimizin, evvela, Cemil Cicek tarafindan Dani$tay uyeli
gine segilmemesi igin gok biiyuk bir gayret sarf edildi. Ama simdi Danistay gibi yuce bir kurumda, 
birinci sirada gok buyuk bir oy farkiyla segilen, diiriistluguyle, gahskanhgiyla, ki?iligiyle yargiya 
hizmet eden kisiler... Eger devletin belli bir kademesine geliyorlarsa, duriist gorev yapmiyorlarsa bizden 
de bunlara karsi duriist davranmayi kimsenin beklemeye hakki yoktur. Gikip bize agiklamak zorundadir. 

Eger sizin yiizde 47 oyunuz gegerliyse, bu memlekette en yuksek mahkemenin gok buyuk bir 
gogunlukla birinci sirada segtigi kisjyi siz kale almak zorundasiniz. Yoksa o makamda oturtamazlar 
seni. Boyle bir sey olur mu? Boyle bir taraflihk olur mu? Neymi§? Laik Tiirkiye Cumhuriyeti dev
letinin ilkelerine sahip gikiyor insanlar. Neymi§? Diiriist gorev yapiyorlar. Neymis? Birtakim insan
lann, siyasilerin iradeleri... Onlara kdle olmuyorlar, dolayisiyla, olmayinca da "Bir yere siz 
segilemezsiniz..." Boyle bir anlayis Tiirkiye'yi felakete gotiiriir. Bunu herkesin bilmesi lazim. Bu, 
bugiinku bu konusmamla da kalmaz, bunun hesabim soracagim ben! Oyle "Benim takdir hakkim 
var..." Senin takdir hakkin varsa, sen o takdir hakkim eger bu kadar keyfi kullanirsan sen de karsihgini 
bulursun! Bunu da bilesin. Yani bu memlekette Alevi olunca insanlar sug mu? Bu memlekette... 

MUS A SIVACIOGLU (Kastamonu) - Boluciiliik yapiyorsun! 

KAMER GENC (Devamla) - Vakit gazetesindeki birisi gikiyor, bana diyor ki: "Efendim, siz 
nasil gelmi§siniz? Alevisiniz." Bilmem, gazetenin kose yazan "Tiirk Tarih Kurumu Ba§kanmm de-
digi dogrudur." diyor. Neymis? Turk Tarih Kurumu Baskani diyor ki: "Efendim, Aleviler Ermeni'den 
ddnme." Bunu soyleyen kim? Sizin gazeteniz. Ben de agiyorum kendisine "Bak, seninle dogru dii
riist konusayim." diyomm, adam yiizume kufrediyor, telefonu kapatiyor. 
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MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu) - Bdliiculuk yapiyorsun! 

KAMER GENC (Devamla) - Bana soru soruyor, bana soru soruyor... 

Ben simdi burada birilerine bir hesap soruyorum: Dani§tay Genel Kurulunun 90k buyiik bir oyla 
Yuksek Hakimler ve Savcdar Kurulu uyeligine segtigi bir kisi neden segilmiyor? Onu bir ogrenmek 
istiyorum ya, bir ogrenmek istiyorum! Evvela bunu bir ogrenmek istiyorum! 

Cankaya Koskii'ne gikip da Atatiirk'un izlerini oradan sileceksin, ondan sonra her hafta gide-
ceksin kiituphanelere kadar agacaksin, o agtigin kiituphanenin salonlannda Turkiye Cumhuriyeti 
devletini pargalamaya yonelen hain insanlann oldugunu gormeyeceksin, ondan sonra bu memleketin 
birligi biitiinlugii, ondan sonra bu memlekete hak ve adaleti hak ve hukukga dagitan insanlara karsi 
da "Sen Alevisin, ben seni segmem..." Bu insanlan bu kadar aynmcihga gotiirenler hesabim 90k 
agir odeyecekler! 

Simdi soruyorum: Cankaya Kosjrii'ne gelindi, Atatiirk'un izlerini siliyorlar. Atatiirk'iin koskunde 
Atatiirk'un yaptigi izleri siliyorlar. 

KEMALETTIN GOKTA§ (Trabzon) - Baskamm, bunun konuyia ne ilgisi var? 

KAMER GENC (Devamla) - Ya, simdi, sayin milletvekilleri, Cankaya Kosku'nde oturan insan 
gazetecileri ahp da her giin bir memlekete, her hafta bir memlekete gider mi? Bu devletin bu kadar 
mi parasi bol? Bu memlekette insanlar aghk ve sefaletten kinhyor. Bu memlekette insanlar issiz. Bu 
memlekette insanlann sefalet durumunu §ey ediyorsunuz. Ben gegen gun Fethiye'de bir koye gittim. 
Bir koylu dedi ki: "Ya sayin milletvekilim, bakin, siz hig tanmdan bahsetmiyorsunuz." Dedim ki 
yahu benim memleketimde tanm yok ki bahsedeyim. $imdi, dedi ki: "Gegen sene narenciye burada 
1 milyondu, simdi 300 bine du§tu. Simdi Tayyip Erdogan diyor ki dedi: 'Tiirkiye'de traktor satihyor. 
Bu bir refahi gdsteriyor.' Biz traktorii nasil satiyoruz biliyor musunuz? Benim bir traktoriim var, sa-
tiyorum 14 milyara. Onun 3 milyanni getiriyorum bankaya yeni bir traktor igin teminat yatinyorum, 
geriye kalan 9 milyan da borglanma sayiyorum. Orada biz bir de faiz yiyoruz." dedi. "Dolayisiyla 
-biz koyliiyuz- hepimizin 300 milyar, 400 milyar borcu var." dedi. "Pamuk, AKP iktidara geldigi 
zaman kilosu 1.100'dii, §imdi 800'e diistu." dedi. "Bunun toplanmasi igin yalniz yansi veriliyor." 
dedi. 1 kilonun toplanmasi igin. Sulama harig, girdi fiyatlan harig. 

Simdi deniliyor ki: -biraz once burada konu§uldu- "Efendim, biz tanma en biiyuk yardimi yapi
yoruz." Yahu bir gidin, sizi kan mi tutmus, buyurun gidelim bu koye, bir koye gidelim, bir koyluniin 
yanina. Hele 0 koylu kimin yiizune tiikurecek? Hele der mi ki, yahu peki bizim durumumuz bu. Sen 
geldi gin zaman kardesim benim bankaya borcum yoktu, §imdi borcum var. Tarisbank ozellestirildi. 
Tari?bank'ta kdylunun parasim batirdilar. Tari$bank'ta vatandasjn parasi vardi batinldi. Yani Ege'deki 
giftgi vatandaslanmizin hepsi Tarisbank'in ortagiydi, onu getirdiler ozellestirdiler Denizbank'a verdiler, 
o insanlann paralan gitti. 

§imdi pamugun fiyati belli, narenciyenin fiyati belli. "Narenciye para etmiyor arkada§ yahu." 
diyor. Adam diyor ki: "Ben gegen sene otuz ddnum karpuz ektim." Egeli vatandas diyor. "Tanesi 25 
kilodan asagi degildi." diyor. "Allah uzerine yemin ediyorum bir tanesini satmadim yahu, satmadim 
yahu." diyor. "Tarlada kaldi, domates tarlada kaldi." diyor yahu! Boyle bir Hukumet olur mu arka
daslar? Dunyada her devlet kendi tanmina destek veriyor. Tanm, bir ulkenin can damandir. Siz bunlan 
yapmiyorsunuz, devletin parasim gidiyorsunuz bankalardan ahyorsunuz, eni§telere, damatlara 
veriyorsunuz. Boyle bir sey olur mu? 
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Simdi, gecen gun sordum Adalet Bakanligi makaminda oturan adama: "Sen Deniz Feneri'nin ya-
zisini neyle gonderdin, kaplumbagayla mi gdnderdin?" dedim. Dedi ki: "Acele postayla gonderdik." 
Ben iddia ediyorum, o yaziyi Frankfurt yerine ya Moskova'ya gondermislerdir ya New York'a gon-
dermislerdir veyahut da o yazi yazildiktan sonra postaci almistir, yolda kaybetmi§tir. Cunkii diyecek 
ki: "Vallahi ne bileyim ben, Frankfurt yazacagina katip Moskova yazmi§ veya Washington yazmi§." 
Ya, bu devlet bu kadar hunharca yonetilir mi degerli arkadaslanm? 

Simdi, benim ilimde terorden zarar gdren insanlara para verilmesi lazim. Gegen seneden beri bir 
kurus insanlara verilmiyor. Arkadaslar, insanlar evinden olmus, barkmdan olmus, tarlasindan olmus 
ve bu teror tespit davalan gidiyor komisyonlarda belirleniyor. Maliye Bakani cikryor diyor ki: Benim 
butcem fazla veriyor, sikintim yok." Bir de bakiyorsunuz ki 9,4 katrilyon lira butge agik vermis. Ay
nca da yan gelirleri var, biitge disinda KEY'lerden 2,8 katrilyonluk seyi biitgeye intikal ettirmeden 
baska hesaplardan ddiiyorlar. Ffesaphyorsunuz, 16 katrilyon biitge agigi var. Bilmem, gidiyorsunuz 
Telekom'un hisselerini satiyorsunuz, Telekom'un hisselerini, 5 katrilyonluk hisseyi getirip 2 katril-
yona satiyorsunuz. O da ek bir biitge, onu da hesaba katmiyorsunuz. 

Yahu simdi bu devleti bu kadar akilsizca, bu kadar kabiliyetsizce, bu kadar gergekleri inkar ede-
rek yonetmekle yani siz bir sey kazanamazsiniz ki. Koyliiniin durumu ortada, vatandasm durumu or-
tada. Turkiye'de aynmcihk yapma konusunda sizden ustiin kimse yok. Boyle bir anlayisla Turkiye 
ydnetilmez degerli milletvekilleri. 

Diin bana bir tane vatandas geldi -soru dnergesini hazirladim, yann verecegim- dedi ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Sayin Geng, konusmanizi tamamlayiniz. 

Buyurun. 

KAMER GENG (Devamla) - "Giimiishane il baskanlan orada elektrik... Gumii§hane'de yapi
lan birgok kurumun elektrik taseronlugunu ahyor." dedi. Bu i§i yapmadan, vasfina uygun olmadan 
ille gidiyormus "Benim parami odeyin." diye. Bayindirhktan namuslu bir miihendis gitmis, demis ki 
"Ben ddemem arkadas bunu." demis. Bunu gaginp getirmis, Bayindirhk Mudurlugunde butiin Ba
yindirhk elemanlanni disan gikarmis Gumushane il Baskani, ondan sonra adama sinkaf, en agir ha-
karetleri etmis, adam da getirmis mahkemeye vermis. Sonra demisler ki "Miihendis Bey, seni bir 
yere gonderecegiz, kanm da -ebe- bir yere gonderecegiz. Bu sikayetinden vazgegeceksin." demisler. 
Sikayetinden vazgegirmisler. Mahkeme dokuz ay hapis cezasini vermis. 

§imdi, Tayyip Erdogan diyor ki "Yahu bize bunlann dedikleri komiinist..." Yahu komiinizmin 
ne oldugunu sen biliyor musun? Yani diyor ki: "ispat edin." Yahu bize denetim yetkisini verin, ispat 
edeyim. Yani iste size olay. iste, ben soruyorum: Tayyip Erdogan'in oglunun aldigi gemiyi hangi pa
rayla aldigimn bir defterlerini inceleyelim, ortaya gikarahm. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

KAMER GENG (Devamla) - Yani bir denetim yetkisini verin degerli milletvekilleri. 

AKiF AKKUS (Mersin) - ikincisini mi almis? 

BASKAN - Te§ekkiir ediyorum Sayin Geng. 

KAMER GENG (Devamla) - Bir dakika daha... 

BASKAN - Yok, bir dakikamzi verdim efendim. 

Te§ekkur ederim. 
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Danisma Kurulu onerisinin lehinde Kayseri Milletvekili Sayin Mustafa Elitas. 
Sayin Elitas, buyurun efendim. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; yiice Meclisi saygiyla 

selamhyorum. 
Dam§ma Kurulu onerimizin esas itibanyla konusu, gegen hafta Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 

gahsma programini siyasi partilerin grup baskan vekili arkadaslarimizla beraber onaylamistik. Yine 
aym sekilde gahsma programimiz devam ediyor. 

Sadece, Danisma Kurulu onerisi getirmemizin en onemli sebeplerinden biri -ki daha onceki Da
nisma Kurulunu da yaparken siyasi parti gruplanna sdyledigimiz- su anda gengleri, universiteden 
herhangi bir sebeple ilisigi kesilmis gengleri gok yogun bir sekilde ilgilendiren, yaklasik yedi sekiz 
aydir mesajla, maille bizleri, sizleri, degerli milletvekillerini bu konuda yogun bir baski altinda tutan, 
herhangi bir sebeple universiteden ilisigi kesilmis genglerle ilgili kanuni diizenlemenin Milli Egitim 
Komisyonundan, degerli arkadaslanmizin, siyasi parti gruplannin verdigi katkiyla gegmesi ve yannki 
giindemimizde de bu problemi gdzmek igin gundeme almak amaciyla yaptigimiz bir Danisma 
Kuruludur. Bu Danisma Kurulu onerisi her hafta gelen seklinde degil, Turkiye Buyiik Millet Meclisinin 
Ig Tuzugii'niin gesitli imkanlan gesitli zamanlarda kullanma usulumin gergevesinde bu onerge verilmistir. 

Bir de dniimiizdeki hafta bildiginiz gibi 29 Ekim. 29 Ekim Carsamba guniine denk geliyor, resmi 
tatil. Sah giinii yanm gun, dglene kadar gahsma imkam. Ogleden sonra gahsma imkam olmadigm
dan dolayi -oniimuzde de gikaracagimiz yasalar, hakikaten milletin ihtiyacini dusundugiimiiz yasa
lar mevcut- bu bir giinliik siireyi kaybetmemek amaciyla siyasi partilerimizin grup baskan vekillerine, 
pazartesi, sah guniinii, kaybettigimiz zamani kazanmak gayesiyle 30 Ekim Persembe ve 31 Ekim 
Cuma gunii gahsma onerisini teklif ettik. Siyasi parti grup baskan vekillerimiz, sag olsunlar, bu tek-
lifimizi once olumlu karsiladilar ama ana muhalefet partisinin grup baskan vekili arkadasimiz, cuma 
giinkii yapacagimiz toplantida kendi parti meclisi toplantilan oldugundan dolayi bu gahsma saatinin 
Persembe giinii 13.00-20.00. ..31 Ekim Cuma giinii yapmayi istemistik, arzu etmistik ama parti mec
lisi toplantilan oldugundan dolayi, zamani da, gahsma saatini de telafi edebilmek amaciyla 30 Ekim 
Persembe giinii 13.00-24.00 saatieri arasinda gahsahm, bu siire igerisindeki on bir saatlik siiregte de ulus
lararasi sozlesmeleri, uzerinde ikinci yasama yihnda mutabik kaldigimiz uluslararasi sozlesmeleri de hizh 
bir sekilde gikarahm seklinde mutabik kaldik. Bugiinkii Danisma Kurulunun esas itibanyla amaci bu. 

ig Tuziik, siyasi parti gruplanna danisma kurullanni yapma yetkisi vermis. Milletvekillerinin de 
burada konusma imkanlan, yetkileri var. Danisma Kurulunun lehinde ve aleyhinde konusabilirler 
ama ig Tiiziik yine milletvekillerine konuyla alakah konusma konusunda da emredici hiikiimler koy-
mus. Maalesef, her ne hikmetse bir buguk senedir, Parlamentonun acildigi giinden bu tarafa bir buguk 
senedir burada gesitli firsatlarla ig Tiiziik'iin milletvekillerine iyi niyetle, iyi niyetli milletvekilleri igin 
diisundugii duzenlemeyi, maalesef kotii niyetle, sadece hakaret etmek amaciyla, sadece yalan soylemek 
amaciyla, sadece iftira etmek amaciyla burada kullanan milletvekilleri var. 

KAMER GENC. (Tunceli) - Kimdir onlar? 
MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Bu milletvekillerinin kim oldugunu millet biliyor, vatandas biliyor... 
KAMER GENG (Tunceli) - Soyle, soyle... 
MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - . . .ve onlar da, vatandas da ona gerektigi zaman cevabini verecek. 
Hani sdylerler, halk arasmda gok onemli soz vardir; birisi bir konuyla ilgili yalan, iftira, agzindan 

gamur, pislik dolu sekilde baskasim lanetledigi zaman hep §unu sdylerler, derler ki: Kisi secaat arz 
ederken sirkatini soylermis. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
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Bugune kadar bir buguk yddir hep kendi yapmak istediklerini, yapmaya gahstiklanni burada 
ifade eden kisi, sanki eline firsat gegerse bu milletin tiiyu bitmedik yetiminin hakkim sonuna kadar 
somUrecegini, emecegini ifade etmek §eklinde buraya, ortaya gikiyor. 

Hig kimsenin, §eytanm bile akhna gelmeyecek formUller bunda! Nasil Uretiyorsun? Yani, 
akhndan gegmezse her giin bu formUlleri, her giin bu sekildeki dUsiinceyi zihninde eger pekistirmezsen... 
Hig kimsenin akhna dahi gelmeyecek, seytanin dahi dtisUnemeyecegi bir §eyi, sen, buradan hirsiz
lik, yolsuzluk meselesi §eklinde ortaya gikanyorsun. 

Iste, soyledigim gibi, tiim niyet... Hani sjecaatini arz ediyor ya! Hep kendi kotii niyetini burada 
ortaya gikarmak, sirkatini sdylemek seklinde ortaya gikiyor. 

Ha, mahkemeye verebilir. Mahkemeye verdigi zaman da mahkeme pat diye suratina, adaletin sillesi 
geliyor suratina, diyor ki: "Sen boyle yaptigm surece seni de milletvekilleri bu sekilde elestirebilirler 
senin buradaki ifade ettigin konularda." "Bir daha benim karsima bu konuyia ilgili gelme." diye soylerler. 

Bakimz, bizim butun arzumuz, amacimiz, 70 milyon insanin kardesligini, kardeslik hukukunu 
saglayabilmek. Hig kimse bizim igin Aleviliginden dolayi, hig kimse bizim igin SUnniliginden dolayi, 
hig kimse bizim igin ecnebi oldugundan dolayi veya baska bir dine mensup oldugundan dolayi ikinci 
simf vatanda§ degildir. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

KAMER GENC (Tunceli) - Allah yalancimn belasini versin mi? 
MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Allah yalancimn belasini versin, senin de belam versin. 
Hig kimse burada etnik yapisindan dolayi bizim igin ikinci simf vatanda§ degildir. CUnkU Turkiye 

Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi, 70 milyon vatandasi, bu ulke cografyasinda yasayan butun vatan-
dasjari kardeslik hukuku igerisinde, vatandashk hukuku igerisinde yasamaya sevk etmek amaciyla bu 
ulkeyi kurmuslar, hig kimsenin birbirinden UstUnlUgUnun olmadigim ifade etmisjer. 

Simdi, Dani§tay 3 kisi segmis, o 3 kisiden 1 tanesi Alevi vatandasimiz olabilir, 2 tanesinin hangi 
mezhebe tabi oldugunu bilmiyorum. Herhalde az once konusan konusmacinin ifadesine gore onlar 
da SUnni. Yani simdi burada bunun boyle ifade edilmesinin... Onu segseydi obUrlerinin kalkip da niye 
sen bunu segmedin diye bu ktirsUde soyleyip milleti germenin bir alemi var mi? 

KAMER GENC (Tunceli) - Birinci siraya segilmi§, farkli oyla! 
MUSTAFA ELiTA§ (Devamla) - Simdi bakimz, Dam§taya 3 kisiyi tespit etme yetkisini Ana

yasa kendisine vermis. Cumhurbaskanhgi makamina da o gelen 3 kisiden herhangi birisini segme yet
kisini kullanma Anayasa tarafindan verilmis. Eger Danistay kendi segtigini, birinci siradakini 
Anayasa'ya veya gesitli kanunlara koyup "Cumhurbaskam makami onaylar." diye ifade kullanmi§ ol-
saydi zaten Cumhurbaskam makamina bunu gondermeye veya segme hakkim vermeye hig gerek 
yoktu. Cumhurbaskanhgi makami noter makami olurdu. O zaman bunu Cumhurbaskanligina onay-
latmak yerine bir notere onaylattirarak i§i bitirebilirdik. Cumhurba§kani kendisine verilen Anaya-
sada bulunan yetkiyi sonuna kadar kullanacaktir, kullanmak da mecburiyetindedir. Bundan onceki 
cumhurbaskanlanmn yaptigi gibi... Bundan once gelen cumhurbaskanlan kendilerine verilen yetkiyi 
ara§tiracak, inceleyecek, yapacak. 

Sayin Cumhurbaskam, Sayin Abdullah GUI hig kimseyi kapicidan sormuyor, hig kimseyi 
mahalleden sormuyor, bekgiden sormuyor. Gelen bilgiler gergevesinde, kendisinin yaptigi arastirmalar 
gergevesinde bu ki§inin Dani§tay Uyeligine uygun olacagina kanaat getirmi§. Sayin Cumhurba§kanina 
bu kanaati getirme yetkisi de Anayasa'miz tarafindan verilmis. Saym Cumhurbaskam Cumhurbaskam 
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oldugu gunden bu tarafa, Sayin Cumhurbaskam Basbakan oldugu gun, Sayin Cumhurba§kani Disisleri 
Bakani oldugu gunden bu tarafa dunyanin her tarafim fellik fellik geziyor; Turk milletinin bekasi 
icin geziyor, Turkiye Cumhuriyeti'nin itiban igin geziyor -hani Ulu Onder Ataturk'iin soyledigi 
"Yurtta sulh, cihanda sulh." ilkesi var ya o ilkeyi- igine kapanmis bir ulke degil, dunyadaki butiin ul
kelerle iyi geginerek Birle§mi§ Milletler Guvenlik Konseyinde Tiirkiye'nin iiyeliginin gergekle§mesi 
igin geziyor. (AK PARTI siralanndan alkislar) Sayin Basbakan geziyor, Disisleri Bakani geziyor ve 
hig kimsenin hayal dahi edemeyecegi bir §eyi, Sayin Cumhurba§kani, Disisjeri Bakani oldugu donemde, 
Temmuz 2003 tarihinde -elli yildir kimse hayal edememi§, akhndan gegirememi§- Birle§mis Milletler 
Daimi Temsilciligine iiyeligini yapmis. O zaman bazilan bizi ele§tirmi§ti? "Siz kimden oy alacaksi-
niz?" diye ifade etmislerdi ama mekik diplomasisinin, uluslararasi diplomasinin ve insanlarla yapilan 
uluslararasi camiadaki iliskiler neticesinde 192 ulkenin 151 'inden oy alabilmek bugune kadar Turkiye 
Cumhuriyeti'nde higbir hukumete nasip olmamis ve bugun hepimizin bununla iftihar etmemiz lazim. 

Simdi bakimz: "Bizim gazetemiz, sizin gazeteniz..." Ne demek bizim gazetemiz, sizin gazeteniz? 
"Bizim adamimiz, sizin adamimz..." Ne demek bizim adamimiz, sizin adaminiz? "Bizim etnik 
kdkenimiz, sizin etnik kdkeniniz..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BALKAN - Sayin Elitas, konusmanizi tamamlayiniz. 
Buyurun. 
MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Bir kere sunu ilke edinmemiz lazim: Gazeteleri, okullan, 

mahalleleri, etnik yapilan, eger farkhliklan "aynhk" diye ifade ettigimiz takdirde bu ulkeye hizmet et-
miyoruz. Biz farklihklanmizi zenginlik olarak, bu farkhhklardan bir sinerji ortaya gikanp dunyada aktif 
bir politika yapmak igin ortaya gikarabilirsek bu ulkenin insanlanna bugiin ve yann hizmet ediyoruz 
demektir. Adalet Bakamm ifade ederken, biz, milletin verdigi oya karsihk, burada agzmdan pislik sagan 
insanlara dahi "Sayin" diye hitap ederken, bu milletin verdigi oylarla Adalet Bakani olan bir insana 
"adam" diye hitap etmeyi Turkiye Buyiik Millet Meclisi uyelerine yaki§tiramadigimi ifade etmek istiyomm. 

Degerli arkadasjar, seversiniz sevmezsiniz, bu Hukumet bu milletin sandiktaki iradesiyle segil
mistir, gahsirsiniz, yann sizi seger. Millet ne diyor: "Calls senin de olur, ne olur kiskanma." 

i§te, onun igin, buraya gikan degerli arkadaslarimiza, sayin milletvekillerine... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Saym Elitas, tesekkur ediyomm. 
MUSTAFA ELITAS (Devamla) - .. .sunu ifade etmek istiyorum: Buramn milletin kursiisii olduguna 

inamp millete uygun bir sekilde goriismeyi, konusmayi tavsiye ediyomm. 
Hepinize saygilar sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
BASKAN - Saygideger milletvekili arkadaslanm... 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Ba§kan, sata§madan dolayi soz istiyomm. 
BA§KAN - Sayin Geng, bir dakika... 
KAMER GENC (Tunceli) - Efendim sata§ti, gok agir hakaretler oldu. 
MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Ben ona satasmadim Sayin Ba§kan, adim agzima almadim. 
BA§KAN - Siz yerinize oturur musunuz efendim liitfen. 
KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, sata§madan soz istiyomm. 
BASKAN - Yerinize bir oturun da efendim... 
KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, tamam, yerime gegtim de satasmadan soz istiyomm. 
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BASKAN - Efendim, yerinize oturun da ben bir kisim seyler ifade edecegim. Buyurun. 

KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, satasmadan soz istiyorum. 

BASKAN - Saygideger milletvekili arkadaslanm... 

KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, satasmadan soz istiyomm. 

BASKAN - Sayin Geng, lutfen oturun bir yerinize, ben bir seyler soyluyorum yani, buyurun oturun... 
Konusacagim, buyurun... 

KAMER GENG (Tunceli) - Adam hakaret ediyor bana, sen Meclis Baskamsin... 

MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Adim bile agzima almadim. 

BASKAN - Sayin Geng, lutfen oturun. 

Saygideger arkadaslanm, bakimz, burasi milletin kursiisii... 

KAMER GENG (Tunceli) - Kimin agzindan pislik dokiiliiyorsa soylesin! 

BASKAN - .. .ve buradaki konusmalar yayinlamyor ve bunu biitiin milletimiz dinliyor. Soyle
nen sdzleri tutanaklardan alarak sizler hepiniz de okuyabilirsiniz, gorebilirsiniz. 

Sunu dernek istiyomm: Siyasetin, millet iradesinin tecelli ettigi Turkiye Biiyiik Millet Meclisi
nin sayginhgim kommak hepimizin gdrevidir. insanlan severiz yahut da sevmeyiz, begeniriz yahut 
da begenmeyiz, bunlar ayn konulardir ama hepimizin birbirimize saygi ifadesiyle hitap etmek, bir
birimize saygih davranmak mecburiyetimiz vardir. Hele Turkiye Cumhuriyeti'ni her makamda temsil 
eden insanlara kar$i hitaplann da gok saygin olmasi gerekir. "Ben boyle dusuniiyorum." diyerek... 
Bakimz, burada kirnsenin sozunii kesmedim ama o ifadeler bize higbir sey kazandirmaz, sadece bizim 
sayginhgimizi giderir. Onun igin, biitiin arkadaslanmdan bunu istirham ediyomm. Sevmediginiz in
sanlar olabilir ama adil davranmak mecburiyetindeyiz, sevmedigimiz insanlar olabilir ama saygih 
davranmak mecburiyetindeyiz. Bunu soylemenin Tiirkgede gok kelimesi vardir, Turkge bu hususta 
yeterlidir, Tiirk dili yeterlidir, onlann igerisinden segeriz, o kelimeleri kullamnz. Yoksa Tiirk dilin-
deki en nakis olan, uygun olmayan, hos olmayan kelimeleri burada kullanmak bir kisim makamlar 
igin, hig kimseye bir fayda getirmez. 

Tekrar istirham ediyomm. Bundan sonra bu tip konusmalar yapildigi zaman, ben ydnetirsem, 
dugmeye basip o arkadaslanmin konusmasini kesecegim. Onu da sizlerin heyetine arz ediyomm. 
(AK PARTI siralanndan alkislar) 

KAMER GENG (Tunceli) - Satasmadan soz istiyomm Sayin Baskan. Satasilmadi mi bana? 
Satasilmadi mi yani? 

MUSTAFA ELiTAS (Kayseri) - Sayin Baskan, adim bile agzima almadim. 

BASKAN - Saym milletvekilleri, oneriyi oylanniza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmistir. 

KAMER GENG (Tunceli) - Sayin Baskan, Meclis kiirsiisunii hakkaniyet olculeri iginde idare 
etmek zorundasiniz. (AK PARTi siralanndan guriiltuler) 

BASKAN - Konusanlar, hepimiz dahil. 

KAMER GENG (Tunceli) - Bana burada satasihyor. Ben bagimsiz milletvekili olabilirim... 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, ig Tiiziik'iin 37'nci maddesine gore verilmis bir adet dogrudan 
gundeme ahnma onergesi vardir. Okutup isleme alacagim ve oylanniza sunacagim. 

Onergeyi okutuyorum: 

- 6 0 2 -
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IV.- BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI (Devam) 

B) Dnergeler 

L-Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in; Ticari Taksilerde, Taksi Dolmus ve Dolmuslarda Yenileme 
Yapilmasi ve/veya Araclarin Bir Kereye Mahsus Olarak Degistirilmesi Sirasinda Arac Sahiplerinden 
OTV ve KDV Alinmamasina Dair Kanun Teklifi'nin (2/202) dogrudan gundeme ahnmasina iliskin 
onergesi (4/90) 

T.B.M.M Baskanligma 
2/202 esas numarah Kanun Teklifimin ic Tiiziigiin 37. maddesine gore isleme ahnmasini say

gilanmla arz ederim. 
Kemal Demirel 

Bursa 
BASKAN - Sayin Demirel, onergeniz uzerinde konusacak misiniz? 
KEMAL DEMiREL (Bursa) - Evet efendim. 
BASKAN - Bursa Milletvekilimiz Sayin Demirel'i onergesiyle ilgili olarak konusmak iizere 

kiirsiiye davet ediyorum. 
Buyurun Sayin Demirel. (CHP siralanndan alkislar) 
KEMAL DEMiREL (Bursa) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hepinizi en igten sevgi ve 

saygiyla selamhyorum. 
Ticari Taksilerde, Taksi Dolmus ve Dolmuslarda Yenileme Yapilmasi ve/veya Araglarin Bir 

Kereye Mahsus Olarak Degistirilmesi Sirasinda Arag Sahiplerinden OTV ve KDV Alinmamasina 
Dair Kanun Teklifi'min gundeme ahnmasiyla ilgili soz almis bulunuyorum. 

Degerli milletvekilleri, bugiin, Turkiye'de toplam 90 bine yakm ticari taksi var. Bu taksilerde 
gahsan, sahiplerini de dikkate aldigimiz zaman, her birini en az iig dort diye nitelendirdigimiz zaman, 
en az 300-400 bin sofor esnafini ilgilendiren kanun teklifi bu. 

Bu kanun teklifini verirken gergekten aim teriyle, emegiyle, gecesiyle giindiiziiyle kamu hizmeti 
yapan taksicilerimizin, sofor kardeslerimizin karsi karsiya kalmis oldugu maruz tehlikelerden, olumlu, 
yaralamah tehlikelerden kurtulmanin oniine gegebilmek amaciyla bu kanun teklifini vermis bulunu
yorum. Giinkii, bu kanun teklifini verirken, son on iki yilda, taksi soforlugii yaparken, kamu hizmeti 
sunarken, insanlanmiza hizmet yaparken hayatini kaybeden taksi §oforlerinin 160 kisi oldugu biigisi 
elimizde. Yaralamayla ilgili olanlar ne yazik ki tarafimiza aktanlmadi. 

Simdi, ben, bu kanun teklifini daha ewel, gegen donem de giindeme getirmis ve alinmasi igin 
teklifte bulunmustum. Ne yazik ki gegen donemde de, 22'nci Donemde de bu kanun teklifi giindeme 
ahnmadi. Bugiin giindeme ahnmasiyla ilgili olarak sizlerin huzurundayiz. 

Degerli arkadaslanm, bu kanun teklifini vermemin amaci, taksilerin yenilenmesi noktasinda 
araglarin bir kereye mahsus olmak iizere OTV, KDV'den uzaklastinlarak yani araglarin yenilenme-
sinde OTV, KDV ahnmayarak araglarin yenilenmesi ve bu gergeklestirilirken de sofor koltugunda 
oturan o insanlann can ve mal guvenliginin saglanmasi. Amacimiz buydu. Bugiin ekonominin oto-
motivde getirmis oldugu sikintilar ortada. Ashnda, eger bu kanun teklifi kabul edilirse inanin on binlerce 
aracin yenilenmesi giindeme gelecek ve gundeme geldigi zaman da otomotiv sektortinde de bir 
canlanma olacak. 

Simdi, bu konuyla ilgili daha ewel yapmis oldugum gahsmalarda aldigimiz gdriisler, iste, bu konu-
lann yetkili makamlara hatta Basbakana kadar iletildigi ve buna sicak bakildigi, bu konuda gahsma
lar yapildigi... Ama ne yazik ki gahsmalann hangi asamaya geldigi de su anda net olarak ortada yok. 
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Kisacasi, benim vurgulamak istedigim, bugun ulkemizde sayisi belki 400 bini a§an sofor kar-
desimizin gecenin saat ikisinde, iigunde, dordunde... Bilmiyorum, aranizda acaba o saatlerde bir mil
letvekili olarak o taksi soforleriyle oturup sohbet eden kag kisi var. Ben o sohbetleri yapiyorum. 
Gecenin saat iigunde, dordunde o sofor kardeslerimizin, evlerine, esine, goluguna gocuguna, anasina 
babasma bir parga ekmek gdtiirebilmek igin, nzkim kazanabilmek igin mucadele veren insanlann 
her tiirlu guvenlikten uzak, ekmek parasinin da pesinde ko§tuklanni gdriiyonim. O insanlara sahip 
gikmamn yolu bu araglann yenilenmesinde bir kereye mahsus OTV, KDV'nin ahnmamasi, giiven-
likli sistemlerin ahnmasi. Eger bunu biz gergekle§tirirsek inanin bu kardeslerimize en biiyuk iyiligi 
ve hizmeti yapmis oluruz. E, milletvekilinin gorevi ne? Topluma hizmet etmek. Milletvekilinin gorevi ne? 
Sorunlann uzerine gitmek. Milletvekilinin gorevi ne? O sorunlan gozmek igin mucadele etmek. 

Evet, bugun Turkiye'de 400 bine yakin sofor esnafi bunun cevabini bekliyor. Bugun, Parla-
mentodan, bu araglann yenilenmesinde, daha iyi noktada hizmet verebilmesi amaciyla OTV, 
KDV'nin ahnmayarak bu araglann yenilenmesinin dnuniin agilmasi... 

Bu noktada vurgulamak istedigim bir konu da su: Tabii, bu araglann yenilenmesinin gergekle§-
mesi sirasinda, o araglarda hizmet veren §ofbr kardeslerimizin de sosyal guvenlik agisindan da bir gii
vence altina ahnmasi. Bu da gok onemli. Eger bu gergekle§mezse basina herhangi bir sey geldigi 
zaman sosyal guvencesi olmadigi igin sorunlanyla bas basa kalacak, o sorunu gdzmesi igin de -ya 
oliim ya yaralanma, bir de sosyal guvencesi olmadigi igin- gok daha buyiik felaketleri yasayacaktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Demirel, konusmamzi tamamlayimz. 
KEMAL DEMIREL (Devamla) - Ben, bu gergevede ozellikle yuce Meclisin, bugun bizleri sey-

reden, bizlerden umut bekleyen, gare bekleyen, sorunlann gozulmesi noktasinda bizi izleyen sofor es
nafi kardeslerimizin, taksici esnafi kardeslerimizin, dolmus soforliigii yapan kardeslerimizin, 
ailelerinin, gocuklannin, yakinlannin bizden bekledikleri gareyi ve umudu gostermesini istiyorum. 

Ben, yiice Meclisin bu noktada gerekli duyarhhgj, hassasiyeti gosterecegini umuyor ve kanun tekli-
fimin kabulunu bekliyor, hepinize igten sevgilerimi, saygilanmi sunuyorum. (CFTP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Demirel. 
Sayin Ahmet Ersin, Izmir Milletvekili. 
Sayin Ersin, buyurun efendim. 
AHMET ERSIN (Izmir) - Te§ekkur ederim Saym Baskan. 
Sayin Ba§kan, degerli arkadaslanm; gecenin zifiri karanhginda Allah'tan ve yildizlardan baska 

kimsesi olmayan taksicilerin guvenlik sorununu igeren kanun teklifi hakkinda ben de soz aldim. Hepinizi 
saygilanmla selamhyorum. 

Degerli arkadaslanm, dogumdan olume kadar insanlann ihtiyacim gideren, yardimina kosan bir 
meslek grubu taksicilik ama son birkag yildan beri taksicilik meslegini surdurmek gergekten son dere-
cede zor oldu. Degerli arkadaslanm, taksiciler, gecenin karanhginda, hapgilar, tinerciler ve gaspgilar igin 
gok kolay lokma halindeler. Yani taksisine aldigi bir kisinin bir sure sonra bigagi girtlagina dayayip pa
rasim ya da camm ahp almayacagindan emin degil. O nedenle, gok onemli can guvenligi sorunlan var. 

Degerli arkadaslanm, taksicilerin can guvenligini saglamak, ashnda butun vatandaslann can guven-
ligini saglamak devletin elbette basta gelen gorevlerinden biridir. Ancak, ne yazik ki bu meslek grubunda 
galisan vatandaslanmizin can guvenligini saglamakta devlet maalesef iizerine duseni yapamiyor yani tak
sicilerin can guvenligini saglayamiyor devletimiz. Bu nedenle taksici esnafi, kendi guvenligini, kendi so
rununu kendisi gozmek igin guvenlikli arag alabilme olanagini kullanmak istiyor yani hapgidan, gaspgidan 
kendisini bir dlgude koruyacak olan guvenlikli arag alabilmek igin devletten yardim bekliyor. Nedir o 
yardim? Bir defaya mahsus olmak uzere, guvenlikli arag ahrken OTV ve KDV ahnmasin istiyor. 
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Degerli arkadaslanm, ekmek teknesini satin alan taksiciyle, can guvenligini saglamak icin ara? 
alan taksiciyle keyfi igin, zevki igin arag alan kisiler bir olabilir mi, aym kefeye konulabilir mi? O 
nedenle bu OTV ve KDV'nin bir defaya mahsus ahnmamasi konusundaki taleplerinin, taksicilerin 
bu taleplerinin son derece de yerinde oldugunu ve devletin saglayamadigi guvenligi hig olmazsa 
kendi imkanlanyla saglamak igin yaptiklari, giristikleri bu gabanin mutlaka olumlu karsihk gormesi 
lazim diye dusunuyorum. Ancak degerli arkadaslanm, maalesef Maliye Bakanimiz bu konuda gok 
kati bir tavir iginde. Bakin, ayni konuda 26/03/2003 tarihinde bir soru onergesi verdim Sayin Bas-
bakana yonelik, sonug yok. 24/05/2005 tarihinde bu kez Maliye Bakanina ayni konuda bir onerge ver
dim. Yani taksicilerin bu can guvenliginin saglanmasinda onemli katkisi olacak olan bu guvenlikli 
arag satin almalannda yardimci olunmasi igin, OTV ve KDV konusunda yardimci olunmasi igin ver-
digim bu soru onergelerinden bir sonug alamadik maalesef. Her ikisinden de gelen cevapta bu talepler 
reddedildi. Keza 31 Mayis 2005 tarihinde yine bu kiirsiiden, degerli arkadaslanm, aym sorunu giin-
deme getirdim ama maalesef yine bir olumlu karsihk alamadik. Yani degerli arkadaslanm, Maliye Ba
kanligimiz bu guvenlikli arag ahnmasi konusunda taksicilerin istedigi kolayhgi saglamamakta israrli, 
OTV, KDV ahnmasinda israrli. Yani degerli arkadaslanm, taksicileri ya vergi ya hapgi tercihine zor-
luyorlar. Ya vergiyi vereceksin ya da hapgilarla muhatap olacaksin. Yani degerli arkadaslanm, genel 
olarak degerlendirirsek taksici esnafi kirk katirla kirk satir arasinda tercih yapmaya zorlamyor. 

Degerli arkadaslanm, bir defaya mahsus olmak uzere bu ekmek teknelerinden, guvenlikli ekmek 
teknelerinden OTV ve KDV ahnmasa maliye batar mi? Ne kadar luzumsuz yerlere ne tiir harcama-
lar yapildigim biliyoruz, yolsuzluklar igin ne kadar buyiik kaynaklann harcandigim biliyoruz. O 
halde devletin yapmadigi bir gorevi, yerine getiremedigi bir gorevi insanlar kendi gabalanyla ger-
geklestirmek istiyorlarsa, insanlar kendi can guvenliklerini saglamak igin bir gaba istiyorlarsa, bir 
yardim istiyorlarsa devletimizden, elbette ki bu gabayi, bu yardimi karsiliksiz birakmamasi lazim, bu 
yardim taleplerini karsiliksiz birakmamasi lazim. Ama maalesef bugune kadar biitun girisimlerden 
higbir sonug ahnamamistir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA$KAN - Saym Ersin, konusmamzi tamamlayiniz. 
Buyurun. 
AHMET ERSIN (Devamla) - Tamamhyorum. 
Buradan Maliye Bakanimiza seslenmek istiyomm degerli arkadaslar: Lutfen, taksici esnafimizin can 

guvenligi igin onemli olan bu guvenlikli arag ahminda gerekli yardimlan yapiniz. insanlan, hapgilann, 
gaspgilann hedefi haline getirmekten, hedefi olmaktan gikarmalanni istiyoruz. Maliye Bakanimizdan 
beklentimiz budur. Bu insanlann can guvenligini saglayacak olanaklan saglamasini istiyoruz. 

Degerli arkadaslanm, hepinizi saygilanmla selamhyorum ve bu kanun teklifinin, lutfen, gun
deme ahnmasi igin desteklerinizi bekliyorum. 

Tesekkur ederim. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Ersin. 
KAMER GENC (Tunceli) - Karar yeter sayisi istiyomm. 
BASKAN - Tamam. 
Onergeyi oylanmza sunacagim ve karar yeter sayisini arayacagim. 
Onergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayisi yoktur. 
Birlesime on dakika ara veriyorum. 

K a p a n m a Saat i : 16.27 
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IKINCi OTURUM 

Acilma Saati: 16.39 

BASKAN: Baskan Vekili Nevzat PAKDIL 

KATIP UYELER: Harun TUFEKCI (Konya), Murat OZKAN (Giresun) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 8'inci Birlesiminin ikinci 
Oturumunu aciyorum. 

Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, ic Tuziik'iin 37'nci maddesine gore vermis oldugu dogrudan 
giindeme alma onergesinin oylamasmda karar yetersayisi bulunamamisti. 

Simdi onergeyi tekrar oylanniza sunacagim ve karar yetersayisini arayacagim: 
Onergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge kabul edilmemistir, karar yetersayisi vardir. 
Saygideger milletvekilleri, gundemin "Ozel Gundemde Yer Alacak isler" kismina gegiyoruz. 
Bu kismin l'inci sirasinda yer alan, istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 20 milletvekilinin, 

Kars Milletvekili Gurcan Dagdas ve 23 milletvekilinin, istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci 
ve 26 milletvekilinin ve istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 milletvekilinin onergeleri uzerine, 
Gemi insa Sanayisindeki is Guvenligi ve Cahsma Sartlari Sorunlarinin Arastirilarak Alinmasi 
Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasa'mn 98'inci, ig Tiizuk'iin 104 ve 105'inci 
maddeleri uyannca kurulan (10/121,129,132,134) esas numarah Meclis Arastirmasi Komisyonunun 
Raporu uzerindeki genel goriismeye bashyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERi iLE KOMISYONLARDAN 

GELEN DiGER iSLER 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIGER ISLER 

/.- Istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 20 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Gurcan Dagdas ve 
23 Milletvekilinin, Istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci ve 26 Milletvekilinin ve Istanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, Gemi Insa Sanayisindeki Is Guvenligi ve Calisma 
Sartlari Sorunlarinin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Meclis 
Arastirmasi Acilmasina Iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/121, 129, 
132, 134) (S. Sayisi: 295) (x) 

BASKAN - Komisyon? Burada. 
Hukumet? Burada. 
Sayin milletvekilleri, Komisyon Raporu 295 sira sayisiyla bastinhp dagitilmistir. 
ig Tuzuk'umiize gore Meclis arastirmasi komisyonu raporu uzerindeki genel goriismede ilk soz 

hakki onerge sahibine aittir. Daha sonra ig Tiizuk'iimuziin 72'nci maddesine gore siyasi parti gruplan 
adina l'er iiyeye, sahislan adina 2 iiyeye soz verilecektir. Aynca istemleri halinde Komisyon ve 
Hukumete de soz verilecek, bu suretle Meclis arastirmasi komisyonu raporu iizerindeki genel goriisme 
tamamlanmis olacaktir. 

Konusma siireleri Komisyon, Hukumet ve siyasi parti gruplan igin yirmiser dakika, onerge 
sahipleri ve sahislar igin onar dakikadir. 

(x) 295 S. Sayili Basmayazi tutanaga eklidir. 
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Rapor uzerinde soz alan sayin milletvekillerinin isimlerini okutuyorum: 
(10/121, 129, 132, 134) esas numarali ve 295 sira sayih Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu 

uzerinde soz alanlar 
Onerge Sahipleri: Onar dakika. 
1- (10/121): Cetin Soysal, Istanbul. 
2- (10/129): Mithat Melen, istanbul. 
3- (10/132): Hasan Kemal Yardimci, istanbul. 
4- (10/134): Sebahat Tuncel, Istanbul. 
Gruplar : Yirmi§er dakika. 
1- CHP: Husnu Gollu, Antalya. 
2- MHP: Gurcan Dagdas, Kars. 
Komisyon: Yirmi dakika. 
Hukumet: Yirmi dakika. 
- Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Gelik. 
Sahislar: Onar dakika. 
1- Suleyman Latif Yunusoglu, Trabzon. 
2- D. Ali Torlak, istanbul. 
3- Mehmet Ufuk Uras, istanbul. 
4- Mustafa Cumur, Trabzon. 
BASKAN - Ilk soz onerge sahipleri adina istanbul Milletvekili Cetin Soysal'a aittir. 
Sayin Soysal, buyurun efendim. 
Siireniz on dakika Sayin Soysal. 
CETIN SOYSAL (istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Gergekten Tuzla'da yasananlardan sonra kurulan Komisyon son derece onem ta§iyan bir ca-

h§ma yapmistir. Tabii, biz daha once bunu insan Haklan Komisyonuna tasjmistik ocak ayinda ve 
Insan Haklan Komisyonu olarak da orada yogun bir gahsma yaptik. 1 $ubatta da Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak Meclis ara§tirmasi onergesi verdik, 30 Nisanda da komisyon kuruldu. 

Degerli arkada§larim, biz Meclis arastirmasi onergesi verdigimizde -son yedi ayi baz alarak-
17 olum vardi, 17 kisi, 17 cah§an dlmiistu. Ne yazik ki bizim vermis oldugumuz onergeden sonra ve 
gegtigimiz yaz 2008 boyunca 18 kisi daha hayatini yitirmistir. Tabii, gegmi§ yillara baktigimizda 
100'iin uzerinde oliim vakasiyla kar§i karsjya oldugumuzu ne yazik ki goruyoruz. Yine bunun yam 
sira gok ciddi yaralanmalar ve sakat kalmalar da son derece ust sayida. 

Degerli arkadaslanm, butun bu olumler olduktan sonra ancak Ba§bakan gitmek durumunda 
kaldi. Biz "Orada devlet yok." diyorduk, birtakim elestiriler ahyorduk. Evet, devlet yok, bunu Saym 
Ba§bakanin kendisi itiraf etti, ne yazik ki parmakla sayilacak kadar ruhsatlan oldugunu Sayin Bas
bakanin kendisi itiraf etti. Bu ne demektir? Ne yazik ki Tuzla tersanelerinde devlet yok. 

Oralar olum tarlasi demistik, insanlar oluyor demistik. Niye oluyor onlenebilir olumler olmasina 
ragmen? Ornegin, 19'uncu yuzyil -ko§ullan igerisinde- gah§ma kosullanni ne yazik ki orada gorduk 
ve dusununuz ki gunumuz teknolojisinde, yuksekten dusme, yuksekten dusen cismin altinda kalma, 
elektrik garpmasi gibi ilkel olumler ve bunlarin her biri onlenebilir olumler. 

- 6 0 7 -



T B M M 21 .10 . 2008 O: 2 

Tabii ki oradaki alan darligini ve oradaki yogunlugu goz ardi edemeyiz. Biz, oradaki cahsmalar 
igerisinde, kaynakcimn, elektrikcinin ve boyacinin bir arada cahstigim gordiik, yanm metre, 1 metre 
mesafeler igerisinde. Bunlar oramn gergekleri haline d6mi?mus. Orada yasanan olumsuzluklar, 
yasamm bir pargasi gibi goriiliiyor. Ne yazik ki orada bir taseronluk muessesesi gelismis ve bu tase-
ronlar, neredeyse sanayiyle ig ige olmus ancak buna doniik herhangi bir mesleki yapilanma soz 
konusu olmamis. Omegin, o taseronluk sistemi igerisinde, organize olmasi gereken sanayi bolgesi olabilirdi. 
Tuzla'nin ara sokaklan iiretim yerleri olarak gozumiize garpmisti. 

Degerli arkadaslanm, orada bir alan darhgi var, bir yogunluk var. O duzeyde gemilerin orada iire-
tilip iiretilmeme noktasinda gok ciddi sancilann ve sikintilann oldugunu yasadik, gordiik. Ama ne 
yazik ki en son yasanan dliimler bir filikanin igerisinde oluyor; denemek igin, kum torbasi yerine ga-
hsanlar giriyor ve orada gok ciddi bir kazayla da kar$i karsiya kaldigimizi ne yazik ki gdriiyoruz. Buna 
uzun siire sessiz kahndi ve Basbakan da ancak bu olumlerin yogunlasmasindan sonra gitti ve biiyuk 
bir itirafta bulundu. Peki, ya Bakan ne yapti? Sayin Bakan, bu konuda, en sonunda "Bu tersaneler 
kapatilsin." dernek noktasinda kaldi, goziim yerine mevcut tersanelerin kapatilmasini dile getirdi. 

Degerli arkadaslanm, biz sektorii gok onemsiyoruz, bunu her defasinda sdyledik. Sektor son 
derece onemli. 3 milyar dolarlik bir hacme ulasmis sektor, otuz binin iizerinde gahsani var ve bu sektoriin 
elbette ki yarattigi bir katma deger var. Ulkemiz adina bu son derece onem tasiyor ama ne yazik ki 
bu dnemin kavranamadigim, biz, burada, Sayin Bakanin yaklasimlanndan ve mtumlarindan gordiik. 

Degerli arkadaslanm, orada bir yogunluktan bahsediyomz. Bu arada bu yogunluk yetmiyormus 
gibi, sosyal donati alanlari, dinlenme alanlari yok iken bir de deniz dolgusuyla Ulastirma Bakanhgi
nin, denizcilikten sommlu Devlet Bakanhginin ve Cevre Bakanhginin ne yazik ki sessiz kalmasi so
nucu veya onay vermesi sonucu -ki bunu istanbul metropoliten planlarda veya istanbul Biiyiiksehir 
Belediyesi Planlama Mudurlugunun onayi da olmadan, farkh kurum ve kuruluslann goriisii olmadan, 
Tuzla Belediyesinin bile bu konuda gok ciddi bir seyi olmadan- orada deniz dolgusu yapilarak ter
sane sayisi artmlmaya gahsihyor. Halbuki orada bir realite var, bir yogunluk var, o yogunlugun ge
tirdigi olumsuzluklar var, o yogunlugun getirdigi dliimler var, o yogunlugun getirdigi kazalar var, 
yaralanmalar var ve ne yazik ki Cahsma Bakaninin kendisinin de itirafi var, "Bu kadar tersane bir yo
gunluk getirdigi igin bu olumlerin bir nedeni de bu." derken ne yazik ki bir bakiyorsunuz orada dolgu 
alanlariyla yeni tersaneler, yeni rant kapilan agilma noktasinda kahyor. 

Degerli arkadaslanm, bunlar onlenebilir dliimlerdi ve onlenebilir olumlerin gergekten gozumii 
de mumkiin. Yapmis oldugumuz gahsmalar da son derece sektoriin dniinii agabilecegini umdugu-
muz gahsmalar. Bakimz, orada Tiirk Loyd'u ile anlasma yapan iig firma var, dordunciisii yok. Boyle 
bir kontrol sistemi gelismemis- Oradaki gahsmalann eksik, yanm ve geleneksel bir gahsma ortami 
igerisinde oldugunu ne yazik ki gdriiyoruz. 

Degerli arkadaslanm, gergekten tersaneler onemli. Bir kez daha yanhs yapiliyor, omegin tersa
neler bolgesi olarak Yalova ilan edildi. Yalova bu anlamda tanm bolgesi ve oramn ekolojik denge-
sini de bozacak bir sekilde tersanelerin yapilmasi yanhs. Karadeniz kiyilanmn bu is igin gok daha 
elverisli olmasi mumkiin. Burayla ilgili gok ciddi tesvikler verilmeli giinkii sektor onemli. Sektorii 
dnemseyerek is noktasinda da yatkinhk noktasinda da Karadeniz bu anlamda son derece elverisliyken 
ne yazik ki Yalova'da tersanelerin yapilmasini... ileride oralarda da gok ciddi sikintilann olacagini, 
sosyal anlamda da gok ciddi sikintilar olacagini, Yalova'mn su anki konumunu da bozacagim ve tanm 
bolgesi olan, verimli, uretken bir tanm bolgesi olan Yalova'ya da zarar verecegini ne yazik ki gdriiyoruz. 
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Tuzla tersanelerinde en biiyiik sorunlardan bir tanesi de drgiitsiizliik sorunuydu. Anayasa'mn 
51 'inci maddesi insan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin 11 'inci maddesi, her gahsamn diledigi sendi
kaya girme hakkim veriyor. Ne yazik ki bu orgiitlenme hakkim da Tuzla tersanelerinde gdremedik, 
orada da bir sendikalasma noktasinda ancak yiizde 10 civannda hatta onun altinda bir orgiitlenme ol
dugunu gordiik. Ancak, yapilan calismalarla orada da bir artis oldugunu memnuniyetle gordiik. Ancak, 
oradaki orgiitlenme, sendikal haklar kesinlikle ahnmamahdir ve oradaki galisanlann da, agir ve tehli-
keli is kolunda galisanlann da son derece onemli oldugu igin sendikal haklan yerlerine getirilmelidir. 

Tuzla, agir ve tehlikeli is kolunun oldugu bolge. Ornegin GiSBIR hastane yapiyor, hastanenin 
ruhsatini Saglik Bakanligindan aylar sonra alabiliyor. Yani o hastane niye yapiliyor? Oradaki kaza-
lara ddniik... Ciinkii is yeri hekimligi yok, ortak kullanim alani olarak kullamlan saghk ocagi yeter
siz. Orada bir hastane yapiliyor, ne yazik ki hastanenin aylar sonra degisik nedenlerle ruhsati 
verilmiyor ve simdi de orada bir doktor sorunu var, ne yazik ki doktor tahsis edilmiyor giinkii Saghk 
Bakanligi o konuda gikartmis oldugu genelgeyle bu tiir yerlerin gahsmasini engelliyor. Ama, halbuki 
orasi nedir: Tuzla Tersaneler Bolgesi ve olumlerin gok yogun yasandigi bolgeler. 

Degerli arkadaslanm, biz arastirma onergesi raporunda dnerilerimizi sunduk aynntilanyla. Tabii 
ki on dakikaya burada sigdirmak mumkun olmasa gerek. Ama gok onem verdigimiz nokta, Tuzla'yi 
daha fazla yogunlastirmamak lazim, bu dolgu alanlanm mutlaka engellemek lazim. Oramn ekolojik 
yapisini -ki, Marmara'ya baktigimizda bir deprem bolgesi- dikkate alarak bozdurmamamiz gerekiyor. 
Bunun bir kere oniine gegilmesi gerekiyor. iki: Orada yogunlugun azaltilmasi gerekiyor. O yogunlugun 
ve alan darhginin getirdigi olumsuzlugu asla goz ardi edemeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Sayin Soysal, konusmanizi tamamlayiniz. 

Buyurun efendim. 

CETIN SOYSAL (Devamla) - Baghyorum. 

Orada, ne yazik ki yasam kosullan son derece gug. Omegin, bannma somnlan var. Gece yatan 
bir gahsan, bir isgi sabah kalktiginda zaten yorgun kalkiyor giinkii orada bannma hakkim gok agir ve 
zor sartlarda, sadece dort duvar arasinda, onlarca kisinin bir arada yasayarak, iileserek hayata 
gegirdiklerini ne yazik ki gdriiyoruz. O anlamda da bu tur sorunlarin, ozellikle bannma somnunun, 
sosyal donati ve yasam alanlari somnunun goziilmesi gerekiyor. 

Tabii, biitiin tersaneleri ayni noktada gdrmek mumkun degil ama ne yazik ki bazi tersanelerimizde 
gergekten getirilen olumsuzluklan gormemezlikten gelemeyiz. 

Bu rapor son derece onemli. Bu rapor, dilerim, dniimiizdeki siirece gok onemli katkilar sunar ve 
saninm, Gahsma Bakani da bu raporu okur ve geregini de yapar giinkii iyi bir gahsma yaptik, 
komisyondaki arkadaslanmiz iyi bir gahsma yaptilar. 

Ben, onlan da bu gahsmalanndan btiirii kutluyorum, hepinize saygilanmi, sevgilerimi sunuyomm. 
(CHP ve MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyomm Sayin Soysal. 

ikinci konusmaci istanbul Milletvekili Sayin Mithat Melen. 

Buyurun Sayin Melen. (MHP siralanndan alkislar) 
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MITHAT MELEN (istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gemi insa sanayisindeki is 
guvenligiyle ilgili Komisyonun ben de uyesiyim. Fakat Komisyonu tabii buradan methetmek belki 
hos goriinmeyebilir ama gergekten ciddi bir gahsma yaptigimiz ortada ama isin ba§ka birgok boyutlu 
bir yonii var, o da su: Bunu, aranizda belki pilot olanlar gok iyi bilir; pervaneli ugaktan jete gegtiginiz 
zaman jet o kadar hizhdir ki sizin ondan once hareket etmeniz lazim ki hakim olabilesiniz. 

$imdi, Turkiye'de, ba§ta Turkiye Biiyuk Millet Meclisi, olaylann daima gerisinde kaldigi igin 
olaylara yon veremez halde. Esas meselemizin ash bu, bunu tartismamiz lazim. Maalesef, olumler 
olduktan sonra oturuyoruz, boyle bir komisyon kuruyoruz ve komisyon gah§iyor, gergekten doktora 
tezi gibi bir rapor yaziyor ama bu rapor, sadece Turkiye Buyuk Millet Meclisini ilgilendirmiyor, 
a§agi yukan Turkiye'de her kurumu ilgilendiriyor ve her kurumun yapmasi gerekenleri ilgilendiri-
yor. Maalesef, Turkiye'nin bu hale gelmesinin sebebi, basta kurumlann iyi gahsmamasi ve Turkiye 
Biiyuk Millet Meclisinin olaylann gerisinde kalmasiyla ilgili. Yani bu olumler olmayabilirdi, olma-
yabilirdi ama bir sabahleyin de Turkiye'de konjonktiiriin degisip dunyadaki gemi talebinin gelebile-
cegini bile biz fark etmedik yani bir sabah 3 milyar dolarlik bir sektor olustu ve bir gahsanm 7-8 
kisiyi besledigi bir yapi ortaya gikiverdi. 

Simdi, bakin, o gok uzuldugiimuz olumler olmayacak. Niye olmayacak biliyor musunuz? O sek
tor durdu giinkii dunyadaki konjonktur degisti, §imdi Turkiye'ye talep de gelmeyecek maalesef ve 
gayet basit, biz bu olumler olduktan sonra hemen tedbirler ahyoruz, "Kapatahm bu tersaneleri." di
yoruz. Cok dikkat edin, Turkiye'de binlerce insan bu tersanelerden besleniyor ve yasiyor. Oyle olay
lann iste hep gerisinde kaldigimiz igin o jet misalini verdim. Diinyayi takip edemedigimiz igin, 
olaylann gerisinde kaldigimiz igin bu misalleri vermek zorunda kaldim. $imdi, bu rapor da oyle. Bu 
raporu -affimza siginarak ama- birgogumuzun okumadigim ben biliyorum yani tamamini hig kimse 
okumadi bu raporun. Bu rapor gayet detayli bir rapor. Ama, bu raporda egitimden tutun da giivenlik-
ten gikin, butiin Turkiye'deki kurumlann -belediye dahil- gergekten yapmasi gerekenler var. Bunlar 
igin yasa degi§tirmek gerekiyor, bunlar igin kararnameler gikarmak gerekiyor, yeni kurumlar kurmak 
gerekiyor. Yani bir i§ginin, maalesef, kask takmasim siz zorla, egitimle saglayamazsiniz. Kask takmasi 
gerekiyor. Ni§anta§i'mn ortasinda da ayni kaski takmiyor ve emniyet kemeri yok o isginin. Simdi, bu 
gok ciddi bir mesele, Turkiye'nin egitim meselesine gidiyoruz buradan. Peki, bunlan nasil yapacagiz? 
E, biz oncii olacagiz, garemiz yok. Esas oncii olmasi gereken bu kurumdur, Tiirkiye Buyuk Millet 
Meclisidir ve ekonomik planlamamizi gok dogru yapacagiz, gok dogru yapmak zorundayiz. Ciinku, 
iste, simdi bu rapor, gergekten eger konjonktur boyle devam ederse higbir ise yaramayacak gunkii 
yepyeni bir konjonktur geldi. Aynen bir sabahleyin Tuzla'ya karar verip Tuzla'da alti tersane kurul
masina karar veren bir imar plani gibi. Sonra oraya kirk dort tane tersane kurulmus. $imdi ertesi sabah 
Yalova'ya gegmisiz, orada da bir §eyler kurmu?uz. Altyapisi tarn degil. Simdi Karadeniz oneriliyor, 
giizel. Orada hangi altyapi var? Hep el yordami, plansizhk ve sonra onlan gok agir odedigimiz, oliim-
lerle odedigimiz bir yapi. Lutfen, gelin, bu yapiyi degistirmekle ugra§ahm once. Simdi ba§ta ig 
Tuzuk... ig Tiiziik'te ne diyor? ig Tuziikte "Bu raporlar verilir..." E, peki bunu kim takip edecek? Bu 
raporlar verildi. Burada bir siirii yaptinm var. Komisyonun boyle bir yetkisi yok ki ig Tuziik'iin yap-
tinmlarla ilgili bolumunde. Yani biz bu raporu verdikten sonra takip etmeyecegiz. Bakin, zaten bun
lan konusacagiz burada. Unutulup gidecek. Hem o olumler devam edecek hem o sektor belki gdkecek. 
Hig onlann farkinda degiliz. Hele bu dunyada gok enteresan olaylar olurken, gergekten ortahk yiki-
hrken, dunya birbirine girerken Turkiye Buyiik Millet Meclisinde ekonomiyle ilgili bir tek laf konu-
sulmadi son on bes gunden beri. Sanki boyle bir olay hig olmuyormus gibi, Turkiye bu konuda ne 
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yapacagmi bilmiyormus gibi hie konusmuyoruz bunlan. Yann yine baslayacagiz. Butun bunlar oldu, 
dliimler oldu ve tabii Tiirkiye bir issizlik girdabma kapilacak tekrar maalesef. Onun igin, galiba, hep 
birlikte yeni bir strateji gizmemizle ilgili mesele, yeni bir sanayi stratejisi, yeni bir yerlesim stratejisi. 
Ciinkii Istanbul artik kaldirmryor bazi seyleri. istanbul dinamik yapisi itibanyla da artik boyle garpik 
yapilasmayla basta agir sanayiyi kaldiramaz hale geldi ve istanbul daha gok bir hizmet ve finans sektorii 
olma konumuna dogru siddetle ilerliyor. O zaman orada Tuzla gergekten kotii ve goze batar hale geliyor. 

Simdi, en -benim- onem verdigim meselelerin basinda egitim geliyor, egitim ve arastirma. Bizim 
konustugumuz miihendislerin... Bakin, burada ben dahil, hepimiz sugluyuz, hocalara sesleniyorum: 
Bir miihendisin biitan gazla -ki, benim konum degil bu- dogal gaz arasindaki farki ayirt edemedigini 
gordiik Tuzla'da. Simdi ne yapacagiz? Universitelerde yeni bastan egitim yapmak lazim. Oradaki 
-saghk ocagi var- saghk ocagindaki doktor oliimlere daha geg mudahale etmis, P°hs daha once gelmis. 
Saglik sektoriiyle ilgili ne yapacagiz? 

Bence oturahm, hep birlikte, bu... 3 milyar diye rakam verdi Sayin Soysal, ben bu 3 milyann 
SU anda diistugu fikrindeyim, bir sene sonra hig kalmayacagi fikrindeyim. Otuz bin istihdamin da 
yanya indigi -bugiinden itibaren- fikrindeyim, seneye o da kalmayacak ama oturahm, hep birlikte, 
bir kere bu raporda yazilanlann takipgisi olmamiz lazim. Sadece komisyon uyelerinin degil, Turkiye 
Biiyuk Millet Meclisinin takipgisi olmasi lazim burada yazilanlar konusunda giinkii burada altyapiyi 
degistirme fikri var. Yani bu altyapi sadece ve sadece Tuzla'yla ilgili degil, Turkiye'de isginin egiti-
miyle ilgili altyapi, can giivenligiyle ilgili altyapi, is guvenligiyle ilgili altyapi, saghkla ilgili altyapi, 
gok onemlisi, kurumlarla ilgili altyapi. Aramizda bu islerle ugrasanlar var, onlar gok iyi biliyor. Biz 
bir sey gordiik, sasirdik; Gemi insa Sanayi Genel Mudurlugunun bu konuda gikardigi daha yonet
melik yok. Galiba kanunu yakinda gikaracagiz hep birlikte. Yani oyle bir sey ki, her tarafa dokunmak 
zorunda oldugunuz bir yer. Onun igin burada sadece hukumeti, sadece iktidar partisini veya muha-
lefeti degil, gelin, hep birlikte neler yapabilecegimizi ve bu konunun pesinde olabilecegimizi diisii-
nelim. Bence, ig Tiizuk'te de gerekirse degisiklik yapahm. Bu arastirma onergeleri boyle, giizel 
kitaplar, raflarda duran kitaplar olarak kalmasin. Bunlan sonuna kadar takip edelim ve bunlara gorev 
verelim. Bakin, vermezsek ne olacak? Yann ba$ka bir konu gikacak. Tuzla gidecek Karadeniz'de 
baska bir konu gikacak. Turkiye'nin baska bir yerinde herhangi bir sorunda yeniden bu isleri hep 
birlikte yapacagiz. iste, ayni, ekonomi konusunda uyarmaya gahstigim gibi. Dunyada bu kadar de
gisim var, Avrupa Birligi 3,5 trilyon harcamis, Amerika 850 milyar dolar harcamis. Yapilar yeniden 
degisiyor, kurumlar yeniden degisiyor, yeni kurumlar kuruluyor, yeni bir ekonomik yapilanma var, 
finansal yapilanma var, biz higbir sey olmamis gibi davramyoruz, sanki olmuyor bunlar. Ben, insal
lah bu raporun daha ciddiye ahnacagini, baska gozle bakilacagini, sadece Turkiye'de Biiyiik Millet 
Meclisi tarafindan degil hiikumetin ve tiim kurumlar tarafindan, buna sivil drgutler dahil, sendikalar 
dahil... Gunkii kiminle konustuysak konu hakkinda biigisi olan gok az. Konu hakkinda gergekten 
derin bir arastirma yok ve hep el yordamiyla yapilmis isler var. iste esas mesele bu altyapiyi degis-
tirmekle ilgili ve bunu hep birlikte yapmamiz gerektigi kanisindayim. 

Yiice heyeti saygiyla selamhyorum. (MHP ve CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Melen. 

Onerge sahipleri adina uguncu konusmaci istanbul Milletvekili Sayin Hasan Kemal Yardimci. 
Sayin Yardimci, buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
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HASAN KEMAL YARDIMCI (Istanbul) - Degerli Baskan, degerli milletvekilleri; Turkiye 
Buyiik Millet Meclisinin Turk denizciligi ve gemi insa sanayisinin sikintilanyla ilgili arastirma onergesi 
sahibi olarak soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, bu raporun hazirlandigj donem ile su andaki donem arasinda onemli 
farkhlik oldugunu bir defa idrak etmemiz gerekir. Bu komisyonun olu§turulmasina karar verdigimiz 
gun kuresel olarak hizla biiyiiyen gemi insa sanayimizin beceri sahibi is giiciine ve i§ giivenligine ih
tiyaci vardi. Ciddi galismalar yapildi. Bugun bu resim tersine donmustiir. Diinku acil onlemler ve ih-
tiyaclar bugunun orta vadeli tedbirleri halini almi§tir. Sorun samimi olarak bence g6ziilmii§rtir. 
Igtenlikle inamyor ve inanmamzi istiyomm. Ama bugun yeni acil onlemlerin ahnmasi da gundeme 
gelmi§tir. 

Komisyonumuzun hazirladigi bu ba§anh raporu bu gergevede degerlendirmekte fayda vardir. Bu 
vesileyle, raporda emegi gegen turn milletvekili dostlara, raportdrlere, bilgi ve destek veren herkese 
te§ekkurlerimi sunanm. 

Degerli milletvekilleri, denizcilik ve gemi insa sanayisi ig dinamiklerden gok dis dinamiklerden 
bire bir etkilenmektedir. Dunyadaki istatistiklere gore denizcilikte 2010 yihnda beklenen duzeltme 
ve dusme, son global krizin ardindan 2008 yih Eylul ayinda aniden gergeklesti. Navlunlardaki ola-
ganustu dusme karsisinda zaten sipariste zorlanan tiim tersanelerimizde birgok gemi hazira yapil
maktadir. Sakin olursak, birikimimize, tecriibemize, deneyimimize, ekipmanimiza guvenirsek bu 
olaganiistii giinleri az hasarla atlatma imkani yakalayabiliriz, hatta karh gikmak dahi mumkundur. 

Dis dinamik deyince, gelismekte olan Brezilya'yi, Guney Kore'yi, bize emsal ulkelerin neler 
yaptigim takip etmemiz gerekir. 

Denizde her zaman firtina olabilir. Yapacagimiz, gelecek firtinaya hazirlanmak, en az hasarla bu 
geminin yola devamim saglamaktir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; yapilmasi gerekenleri dort ba§hk altinda siniflandirabilirim: 

1) Krizi firsata gevirmek igin proaktif olmak gerekiyor. Bana gore, onceden pozisyon alarak, 
uretim kapasitesini koruyarak, gegici olan bu donemi atlatmamiz gerekir. 

2) Uretim kapasitesini korumamn yolu, oncelikle genel olarak reel sektoriin ve ozel olarak da 
gemi insa sanayisinin kredi kaynaklannin kapanmamasim saglamaktir. Bu amagla, bu gegici do
nemde kamu garantileri de dahil bir dizi tedbirin bence devreye sokulmasi gerekebilir. 

3) Yeni doneme hazirhk bakimindan, uretim kapasitesinin bir diger unsuru olan is gucunun, beceri 
diizeyinin artinlmasi igin basanh bir bigimde devreye sokulan egitim programlannin siirekliliginin 
saglanmasi ve artinlmasi §arttir. I§ giicumuz dahil her seyimizle hazir olarak beklemeliyiz. Bunun igin 
gerekirse issizlik Sigortasi Fonundan veya degisik yollardan kaynak da aktanlmasi gerekebilir. 

4) Bu donemde Gahsma Bakanhgi ve Denizcilik Mustesarhgi, konuyia ilgili hukuki ve teknik 
her tiirlu gah§mayi gozden gegirmeli, gerekirse oncelikli konulan gundeme tasimahdir, i§ birligini ge-
listirmelidir. 

Degerli milletvekilleri, sonug olarak belirttigim hususlara bir ticari seferberlik de diyebiliriz. 
Konuyia ilgili g6ru§melerimi tiim agikhgiyla sizlerle paylastigimi zannediyorum. Sureklilik ve ve
rimlilik agisindan son donemde yakalanan performansin devam ettirilmesi sarttir. Yapilmasi gere
kenleri sektoriimuz gok iyi biliyor, onerileri de hazirdir. 
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Bugune kadar sektdriimiize sagladiklan ve bundan sonra saglayacaklan desteklerinden otiirii 
basta Sayin Basbakanimiz ve Hukumetimize, sektoriimiiz adina tesekkur eder, bu vesileyle herkesi 
saygiyla selamlanm. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ediyorum Sayin Yardimci. 
Dordiincu konusmaci istanbul Milletvekili Sayin Sebahat Tuncel... Yok. 
Gruplar adina yirmi§er dakikahk konusmalar: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Antalya 

Milletvekili Hiisnii Gdllii. 

Sayin Cdlhi, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA HUSNU COLLU (Antalya) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 

Gemi in§a Sanayisindeki i§ Guvenligi ve Cahsma Sartlari Sorunlarinin Arastirilarak Alinmasi Ge
reken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu uzerinde 
CHP Grubu adina soz aldim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Bu vesileyle, Tuzla tersanelerinde yasamim yitiren emekcileri bir kez daha saygiyla amyorum. 
Degerli milletvekilleri, denizci kokenli bir milletvekili olarak komisyonda yer almadim ama ga

hsmalan da elimden geldigince takip etmeye gah§tim, raporu da buyiik olgiide incelemeye gayret 
ettim. Raporun aynntilanni az sonra islemeye gahsacagim. Deniz Ticaret Odasinda gorev yaptigim 
donemde de gemi insa sanayisinin gelismesiyle ilgili birgok yararh gahsmalar yapildigim biliyorum. 

Gemi insa sanayisi, gemi onanmi ve yan sanayisiyle iilkelere doviz getirmesi, yan sanayiyi ge
listirmesi, yabanci sermaye girisini, teknoloji transferini ve istihdami saglamasi, milli deniz ticaret 
filosunu desteklemesi ve ulkenin savunma sanayisi ihtiyacinin karsilanmasina katki saglamasi yb-
niinden gok onemli bir sektdrdiir. 

Raporda butiin aynntilara girilmis, tersanelerin iilkemiz igin oneminin alti gizilmis, nasil bir 
gelisme gdsterdigi aynntisiyla ortaya konulmus. 

Tuzla tersaneleri sergiledigi uretim performansiyla ashnda bir oviing kaynagi olarak gundemi-
mize gelebilirdi. Bu sekilde gundeme gelebilseydi bundan hepimiz gok biiyuk mutluluk duyardik. 
Giinkii, gergekten, diinyadaki talep patlamasina bagh olarak gemi insa sanayisi de biiyuk bir gelisme 
sagladi. Su anda Turkiye sahip oldugu filonun 2-3 kati biiyiikliigiinde bir siparisi gergeklestirmeye 
gahsiyor. Bu da gok onemli bir basandir. Yuksek guvenlik gerektiren dzellikli gemiler, yatlar igin 
Tiirk tersanelerinin tercih edilmesi de bu basannin somut gdstergesidir. Yani Tuzla marka olma yo
lunda ilerliyordu ama takdire deger bu basanlar ortaya konulamadan, herkesin igini acitan oliim olay-
lanyla giindeme geldi tersanelerimiz. Tabii yasananlar gok iiziicii. Raporda aynntilanyla yer almis. 
13'ii 2008'in ilk alti ayinda olmak iizere sekiz yilda toplam 61 emekgi yasamim yitirmis. Sendika-
lann verdigi rakamlar ise daha yiiksek. Oliim karsisinda diyecek bir soz yok. Bir hayat bile her seyin 
ustiindedir. Yasam hakki en temel haktir. 

Degerli milletvekilleri, rakamlara baktigimizda bu tabloyu kabullenmek ve buna razi olmak 
miimkiin degildir. Hepimizin bildigi iizere bu sorun uzun sure tartisildi ve ortaya gikan genel tablo 
Su: Talep patlamasi nedeniyle asm bir is yiikii var, yetismis personel sorunu var. Ceza yaptmmlari 
igeren sdzlesmeler yapilmis ve belirlenen tarihe isin yetistirilmesi zorunlulugu konmus. Taseron-
lasma var, kural disihk var, kayit disihk var, hukuk disihk, emege saygisizhk var ve ihmal var. Bu 
tablo iginde de kazalar ve blunder yasamyor. Bu tespitler degisik tammlamalarla da olsa aynntisi ile 
bu raporda yer ahyor. 
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Gemi insa sanayisi, emek yogun bir sektor. insanin oldugu her yerde de hata olabiliyor ve ka-
zalar meydana gelebiliyor. Ama burada insan hatasim en aza dusurecek onlemlerin, is guvenligi ile 
ilgili turn emniyet tedbirlerinin hem kamu otoritesi tarafindan hem de gemi in§a sanayicileri tarafin
dan ahndigini, zamamnda ahndigini soyleyebilmek gerekirdi ashnda. Eger bu noktada sikintilar 
varsa, eksikler varsa bu yasananlan "kaza" diyerek gegistiremeyiz. Bunu kimseyi suclamak igin soy-
lemiyorum. Eger bu olan "kaza" diye gecistirilirse, bu konu bir sorun olarak ortaya konmazsa gozum 
bulunmasi da mumkun degildir. Bu nedenle ya?anan surece hepimizin dogru bakmasi gerekmektedir. 

Degerli milletvekilleri, kazalar bir sure boyle gegistirilmeye gahsildi. 2006 yihnda kaza ve olum-
lerin artmasiyla birlikte tepkiler artmaya basladi ve sendikalar sesini yukseltti. 2007'de arti§ devam 
etti, tepkiler daha da yogunlasti. Tepkiler uzerine 2008'in ba§inda Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 
gundemine konu ta§indi. 

Tersanelerde hem kamu yonetimi konusunda hem de tersanelerimizin almasi gereken onlemler 
konusunda eksikliklerin oldugu goriiluyordu ama nedense bir turlu adim atdmadi. Bunu sunun igin 
soyluyorum: Adim atma konusunda nedense Hiikumet tarafindan da bir tutukluk yasandi. Dogrusu 
ben bunu anlamakta zorluk gekiyorum. 

Simdi sizlere bir hatirlatma yapmak isterim. Turkiye Biiyuk Millet Meclisi arastirma komisyo
nunun kurulmasi -soyle bir du§unelim- ne zaman kararlastinldi? 26 $ubat tarihinde kararla§tinldi. 
Ama nisan ayi sonuna kadar, iktidar partisi, komisyonda gorev alacak milletvekillerim bildirmedigi 
igin komisyon olu§turulamadi ve gahsmalara baslayamadi. Muhalefetin tepkileri uzerine "Yogunluk 
var. Bakin biz de onerge verdik." yamtlan verildi. Komisyon ne zaman goreve baslayabildi? 30 Nisan 
2008 tarihinde yani alums be§ giin sonra baslayabildi. Bunu da anlamak mumkun degil! 

Denetimler zamamnda ve saghkli yapilabilseydi, kayit disi istihdam dnlenebilseydi, Bakanlik ge
rekli tepkiyi zamamnda ortaya koyabilseydi, kazalann oniinii tamamen kesmek mumkun degil belki 
ama, daha erken alinacak ve daha ciddi onlemlerle kazalann daha az olmasi saglanabilirdi ki bu da 
diger bir boyutu. 

Bir diger boyutunda da gemi insa sanayicilerimiz var. Uzulerek sdylemek gerekir ki -tabii ki 
isini dogru duzgun, kurallara uygun yapan isletmeleri ayn tutarak soyliiyorum- uzerlerine du§en so-
rumluluklari tarn olarak yerine getirmeyenler oldu. Bu sorumsuzlukla da turn camiayi sjiphe altinda 
biraktilar. O zaman gemi insa sanayicilerimizin de uzerlerine bir sorumluluk du§uyor. Sadece "Ben 
kendi isime bakanm, herkes ne yaparsa yapsin." denilirse bu somnlar ya§anmaya devam eder arka
dasjar. Sorumlu, kurallara uygun gah§ma kulturiiniin tiim gemi in$a sanayicilerimiz tarafindan be-
nimsenmesi gerekmektedir. Burada herkese gorev dusmektedir. Ama temel sorumluluk hukumetindir, 
iktidanndir. Gahsma yasamiyla ilgili yasal mevzuatin uygulamp uygulanmadigjnin denetlenmesi, bu 
kurallara uyulmasinin saglanmasi hukumet edenlerin temel gorevi olmasi gerekirdi. Hukumet uzun 
sure bu sesleri duymamaya, olumleri gormemeye gahsti. Bunun nedeninin de agiklanmasi gerektigini 
dii§unuyomm. 

Degerli milletvekilleri, simdi rapora biraz daha yakmdan bakahm: Bu komisyonla ilgili olarak 
AKP'nin tutumunu aktarmistim. Komisyonun altmi§ bes giin niye gahsmalara basjayamadigini merak 
ettigimi ifade etmi§tim. 

Ashnda, rapomn ilk bolumunde yer alan arastirma onergeleri okundugunda konuya kimin, nasil 
baktigi agikga gorulmektedir. Bu rapor tarn 226 sayfadan olu§uyor. Bu raporda dunya ekonomisi var, 
Turkiye ekonomisi var, giyim ve ayakkabi harcamalanndaki artis var, ancak komisyonun kurulu§ 
gerekgesi olan "yitirilen hayatlar" sanki aralara sikismis gibi gdziikuyor. 
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Ancak 133'uncu sayfaya gelince tersanelerdeki sorunlara gelebiliyoruz. Bu bdlumiin bashgi: 
"Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesindeki isgilerin Bannma Durumu" ve toplam yedi satirda da biitiin 
sorunlar anlatilmis. Sonra 166 ve 167'nci sayfalara geliyorsunuz, basjik: "Tersanelerde Meydana 
Gelen Olumlu is Kazalan" alti satir yazi ve iig tablo var. Bunu anlamakta da giigluk gektigimi be-
lirtmek isterim. 

Baska bir noktaya daha dikkatinizi gekmek istiyorum: Tersanelerdeki isgi sayisi 10.013 'ii daimi, 
25.108'i taseron firmalarda olmak iizere 35.042 kisi. i§gi sayisi tersanelere gore ayn ayn bes sayfada 
siralanmis. Sonra 215'inci sayfaya geliyorsunuz, aynen okuyorum: "Gahsma ve Sosyal Guvenlik Ba
kanligi 2008 Ocak ayi istatistiklerine gore Dok Gemi-is Sendikasinin 5.719 iiyesi bulunmaktadir. Lim-
ter is yetkililerince iiye sayilanmn 1.359 olarak ifade edilmektedir." ifadede yanhshk var ama okumaya 
devam ediyorum: "Toplamda ise kayitli istihdamin yaklasik %40'i bir isgi sendikasina iiyedir." fjg 
ciimle... Her seyi anlatan nokta burasi arkadaslar, bu iig ciimle! Neymis? 35 bin kisi gahsryor, toplam 
sendikah sayisi 7.078, yani her 5 gahsandan sadece 1 'i sendikahymis. Burada bir rakam daha var, ama 
agik olarak yazilmamis ya da yazilamamis, nedendir gerekgesini bilmiyorum. Bir kez daha okuyorum: 
"Toplamda ise kayitli istihdamin yakla§ik %40'i bir i§gi sendikasina iiyedir." Toplam kayitli istihdamin 
yuzde 40'i sendikahymis. Peki, sendikah sayisi kag? 7.078. O zaman bir hesap yapahm: Kayitli istih
damin yuzde 40'i 7.078 kisi ise yiizde 100'ii nedir? Gikan sonug, 17.695'tir. Neymis? Dernek ki top
lam kayitli, yani sigortasi yatinlan isgi sayisi 17.695. Bunlann da kaginin sigortasi tam olarak yatiyor 
o da belli degil. Peki, toplam kag gahsan vardi? 35.042. Kayitli isgi sayisim hesaplamistik, 17.695. Ge
riye 17.347 kahyor. Bu 17.347 kisi igin ne diyecegiz? Kayit disi dernek yeterli olur mu? Bunu kabul 
etmek mumkun mii arkadaslar? En agir i§i, tehlikeli bir ortamda, hem de uygun kosullan olmayan bir 
ortamda yapacaksimz hem de sigortaniz olmayacak, sigortaniz yatmadigi igin de saghk hizmeti ala-
mayacaksiniz. Emekli olmak, zaten oyle bir kavram bu arkadaslanmiz igin hayal bile degil. Ve is gii-
venligiyle gahsma §artlan sorunlanni arastirmak igin kurulan komisyon, giyim ve ayakkabi 
harcamalannda yiizde 7,7'lik arti§ oldugunu raporuna yaziyor ama galisanlann kag tanesinin sigortasi 
var, kag tanesinin yok, bizim matematik bilgimize birakiyor. Bunu anlamak mumkun degil. 

Rakamlan tekrar etmek istiyorum: 35.042 gahsan var, 17.695'i kayitli, 7.078'i sendikah. Simdi 
sizlere bir rakam daha vereyim: Tersanelerde isgilik iicretleri -sayfa 107- ortalama isgi geliri yilhk 21 
bin YTL, yani ayhk 750 YTL. Bu hesapta kayitli kayitsiz aynmi var mi? Bunun agiklanmasinda da 
yarar oldugunu diisiinuyorum. 

Degerli milletvekilleri, rapora bir daha bakahm: "Kaza olayindan sonra, kaza olayinin sanssizhk 
sonucu meydana geldigi, olaydan kagmanin mumkun olmadigi, olayin kazahnin dikkatsizligi sonucu 
meydana geldigi gibi degerlendirmeler, kazalann onlenmesi yoniinde yapilacak gahsmalarda ve ben
zer kazalann dnlenebilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesinde yanhs ydnlendirmelere 
neden olmaktadir. Ozetle, tespiti dogru yapmazsaniz goziimu de bulamazsiniz." diyor, ben bu tespite ka-
tihyorum. O zaman siz de bu rapora agik agik yazacaksiniz kag kisinin kayit disi gahstigini diyorum. 

Devam ediyorum, deniyor ki "is guvenligi sansa birakilamayacak kadar onemli bir konudur. 
Gergeklesen bir kaza olayini sansizhk olarak degerlendirmek dogru degildir. Diger taraftan, yapilan 
arastirmalar is kazalannin yiizde 97'sinin onlenebilir nitelikte oldugunu, kaginilmaz (onlenemez) ka
zalann ise yiizde 3 oramnda oldugunu gOstermektedir." Peki, niye dnlenemedi o zaman bu kazalar, 
neden bu onlemler ahnmadi? Denetimler yapildi, su kadar eksik tespit edildi, §u kadar ceza kesildi 
deniliyor. Cezalar caydinci mi degildi, denetimler mi yeterli degildi, niye bu onlemlerin almmasi 
saglanamadi, devletin otoritesi yeterli mi olmadi diye ben bunlan soruyorum. 
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Degerli milletvekilleri, uzucii olaylann yasanmasiyla birlikte sendikalar gahsma kosullannin 
yeterli olmadigim, kayit disiligi hep gundeme getirdiler ama nedense sendikalara kulak verilmesi 
yerine sendikalar suglandi. Simdi rapora bakiyorsunuz: "Yukarida belirtilen nedenlerden anlasildigi 
gibi sendikahlasmak gok onemli bir husustur. Bu yuzden is yerlerinde ozellikle alt i§veren duzeyinde 
de sendikala§ma faaliyetleri gergekle§tirilmeli, sendikala§maya engel gikaranlara yonelik yaptirim-
lar getirilmelidir." 

Emegin hakkim alabilmesi, emegin onurunun koninabilmesi yolu sendikadan geger. Eger siz 
sendikahhgi gahsjna hakkinin onemli bir unsuru gormek yerine sendikalan tu kaka ilan edersiniz bu 
sorunlan gozemezsiniz, sadece tersanelerde degil higbir yerde gozemeyiz. Burada sendikahlasmayla 
ilgili yer verilen onerileri de anlamakta giigliik gektigimi belirtmek istiyorum. 

iki oneri var burada: Bir, "Tersanelerde is saghgi ve is guvenliginin saglanmasi agisindan onemli 
olan sendikal orgutlenmenin oniindeki engeller kaldirdarak sendikala§ma yaygin hale getirilmeli
dir." deniyor. Digeri, "Sendikalar Kanun Tasansi bir an once kanunlastirilmahdir." 

Simdi bu tasannin iginde de ne oldugunu bilmiyoruz ama ilk onerinin icerigini de dogrusu an-
lamadim. Deniyor ki: "Tersanelerde i§ saghgi ve i§ guvenliginin saglanmasi agisindan da onemli olan 
sendikal drgiitlenme..." Sendikal drgutlenmeye boyle bakarsamz arkadaslar, yine varacaginiz yer gd-
zumsuzluk olur. Sendikal orgutliiliik, emegin hakkinin biitun yonleriyle korunmasidir. Eger sendikal 
orgiitlenmeye olanak verilirse orada ne kayit disihk kahr ne sigorta priminin az yatmasi soz konusu 
olur. Ayrica, gahsanlar el birligi ile i§ guvenligi iginde gerekli onlemlerin ahnmasini temin ederler. 

Degerli milletvekilleri, rapora baktigmizda temel sorumlu olarak alt isverenlik, yani taseronluk 
uygulamasi gosteriliyor: Kayit disjhk onlarda, sendikasizhk onlarda, egitimsiz i§ guciinu onlar geti
riyor, gerekli onlemlerin ahnmasi igin gaba gostermeyen onlar. iyi de ta§eronlar niye var? Maliyet-
leri dusurmek igin, ucuz is gucii igin var. Bu noktada kamunun, kamu kurumlannin taserona bakisi 
farkh mi arkadaslar? Devlet de maliyetleri azaltmak igin, ucuz is giicii igin ta§eronlasmayi ozendir-
miyor mu? Siz kamu hizmetlerini taseronlara verirken, ihale yaparken emekten yana bir madde ko
yuyor musunuz sozle§melerinize? Bunun denetimini yapiyor musunuz? Guvenlik hizmetlerinde, 
temizlik hizmetlerinde emekgilerin haklannin korunmasi igin bir denetim yapiyor musunuz? 

Egitimimiz ne hale geldi, §6yle bir bakahm: Ce?h gesit ogretmenimiz oldu. Kadrolusu var, soz-
le§melisi var, sdzlesmelisinin 4/B'lisi var, 4/C'lisi var, ucret karsihgi derse gireni, vekili, usta ogreticisi 
var. Bunlar saymakla bitmiyor. Aym isi yapiyorlar ama her birinin ekonomik ve sosyal haklan birbi
rinden gok farkh. Bunu kabul etmek mumkun mii? Ee bunun ne farki var? Daimi isgi, daimi isginin 
sendikahsi, sendikasizi; ta§eron i§gisi, ta§eron isginin sigortahsi, sigortasizi... Bu §ekilde liste uzayip 
gidiyor. Devlet maliyetler dii§sun, i§ gucu ucuzlasin diye taseron uygulamasim yayginlastinrken "Siz 
bunu niye yapiyorsunuz?" diye sormanin anlami yokmr. Yapilmasi gereken, kurallar gergevesinde 
kayith istihdamin biitun her yerde gegerli kihnmasidir. 

Degerli milletvekilleri, raporu, emekgilerin, gahsanlann gighginin duyulmasi anlaminda onemli go
riiyorum. Tespitler yapilmis, bu tespitlere yanh§ demek gug. Bundan sonra onemli olan, raporun gere
ginin turn taraflar tarafinca yerine getirilmesidir. "Rapor hazirlandi, biz geregini yaptik." deyip kenara 
gekilmek dogru bir tutum olmayacaktir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisine dusen, Hukumete diisen, gemi 
insa sanayicilerimize diisen gorevler vardir, herkes gorevini bu anlamda yerine getirmelidir. Meclis de 
bu raporda yazilan onlemlerin alimp ahnmadigi konusunda ilgili bakanhklan izlemeli, denetimini, ta-
kibini surdurmelidir. Dilerim gerekli onlemler ahnir, gahsanlanmiz emeklerinin karsihgini aldiklan, is 
guvenliginin saglandigi bir ortamda gemi insa sektorumiiziin gelisimine katkilanni siirdiiriirler, gemi 
in§a sanayicilerimiz hem yaptiklan yatinmlann kar§ihgim ahr hem de ulkemize katma deger yarat-
maya devam ederler, tersanelerimiz hak ettigi §ekilde ba§an hikayeleriyle gundeme gelirler. 

- 6 1 6 -



TBMM B: 8 21 .10 . 2008 O: 2 

Degerli milletvekilleri, konusmamin sonuna gelirken bir konunun daha altim gizmek istiyorum. 
Onumiizde ciddi bir kriz var. Kuresel kriz dalga dalga yayihyor. Bizim Hukumetimiz "Hamdolsun 
bize bir sey olmadi." diyor ama bu kriz boyle sozlerle atlatilabilecek bir kriz degil. Gemi insa sek-
tdriimuziin bu seviyeye gelmesinde talep patlamasinm etkili oldugunu hep soyledik. Bu krizin talebi 
du?urecegi de agikga ortada. Bu nedenle, bu krizden gemi insa sektorumiizun en az etkilenmesi igin 
alinmasi gereken onlemlerin oldugunu da dusuniiyorum. Komisyon raporu ile ilgili gahsmalar yapi
hrken Hiikumetin, sektor temsilcileriyle bir araya gelip krizin olasi etkileri ve alinmasi gereken 6n-
lemlerle ilgili toplantilar yapmasinda hem gahsanlar adina hem sektor adina fayda gdriiyorum. 

Degerli milletvekilleri, ben firsat buldukga... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Sayin Gdllii, buyurun efendim, konusmanizi tamamlayiniz. 

HUSNU COLLU (Devamla) - . . .denizlerimizi ve denizciligimizi gundeme getirmeye gahsiyorum 
giinkii denizlerimiz gok onemli ve Turkiye'nin cankurtarani olabilecek bir potansiyeli banndinyor. 
Denizlerimiz hem besin kaynagidir hem gegim hem de yasam kaynagidir. Turkiye daha fazla denize 
yiiziinii donmelidir. Dogru tespitlerle dogru gdziimler iiretelim, hep el birligiyle denizlerimizin, de
nizcilik sektoriimuziin, gemi in$a sektoriimiiziin ulkemize daha fazla refah getirmesini saglayahm. 

Bu vesileyle, Arastirma Komisyonu Raporu'nun sorunlarin gdziimiine, denizciligimizin gelis
mesine, denizci iilke hedefine ulasmasma katki saglamasini diliyor, sizleri saygiyla selamhyorum. 
(CHP ve MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Cbllii. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Kars Milletvekili Gurcan Dagdas. 

Sayin Dagdas, buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 

MHP GRUBU ADINA GURCAN DAGDAS (Kars) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 
gemi in$a sanayisindeki is guvenligi ve gahsma sartlari sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla kurulan Meclis Arastirma Komisyonu Raporu ile denizciligimizin 
hal ve gidisati uzerine Milliyetgi Hareket Partisi Grubunun goriislerini ifade etmek uzere soz aldim. 
Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bu vesile ile, teror belasindan kurtulmamiz igin mucadele eden guvenlik giiglerimizin sanh 
miicadelesini alkislayarak sehitlerimizin aziz hatiralan onunde saygiyla egiliyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; dikkatinize sunulan Meclis Arastirma Komisyonu 
Raporu, azami dikkat ve emegin uriinii olarak huzurunuza getirilmistir. Genel hatlan itibanyla tespit 
ve onerileri iginde banndiran bu raporun idare ve sektor tarafindan ne anlam ifade edecegi, yaptin-
minin ne olacagi sorusunun cevabi, uygulamalann dniimuze koyacagi verilerle ortaya gikacaktir. 
Gergi, komisyon iiyelerinin Tuzla'da gahsmalanni siirdiirdiigii donemde bile elim kazalann ve 
ihmallerin siirmesi bizi iimitsiz kilsa da bu gahsmanin yararh olduguna inaniyoruz. 

Rapor igerik olarak kismen de olsa kamunun denetleyici kimliginin aczini, otorite karmasasim, 
sektoriin vahsi kapitalizm histerisine tutuldugunu, is giiciimuziin vasifsiz ve donammsizhgini, tersane 
bolgesinin fiziki problemlerini, is guvenliginin yoklugunu, isgi haklannin gaspim, sendikasizhgi ve 
yapilmasi gerekenleri ihtiva etmektedir. 
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Degerli milletvekilleri, komisyon raporuna iliskin sdzlerimi burada noktalayacagim. Turk 
denizciligine ve bu konuda soz sahibi otoriteye dair parti grubumuzun tespit ve dU§Uncelerini 
dikkatinize getirmek istiyorum. 

Turkiye konumu itibanyla Akdeniz-Karadeniz ganaginda; dogu-bati, kuzey-gUney eksenlerinin 
kavsak noktasinda bulunmasina ragmen bu avantajim bugune kadar yeterince kullanamamistir. 

GUneydeki limanlanyla Dogu Akdeniz, Orta Dogu ve Arap ulkeleri; Karadeniz'deki limanlan 
aracihgiyla Karadeniz, Hazar havzasi ve Orta Asya ulkeleri; Ege ve Marmara Denizi'ndeki liman
lanyla da Avrupa ve Asya ulkeleri arasinda 90k onemli bir gegis noktasi olan ulkemiz son bes alti 
yilda basta Avrupa Birliginin projeleri olmak iizere uluslararasi projelerde higbir varhk gdsterememistir. 

Yillardan beri proje olmaktan ileri gidemeyen batida Candarh, kuzeyde Filyos, giineyde ise 
Mersin Konteyner Limam ikinci fazinin in§asinin fizibiliteleri haricinde herhangi bir girisimde 
bulunulmamistir. 

Liman ozellestirme modellerinin tarti§maya agik olmasi yaninda Mersin, Tekirdag, Kusadasi ve 
Marmaris haricinde ciddi herhangi bir geli§me yasanmadigi gibi, Iskenderun, Izmir, Derince, Ban-
dirma ve Samsun Limanlarimn ne zaman devredilecegi de halihazirda belli degildir. 

Ege Bolgemiz tanmsal iiriinlerinin ihracat limani olan Izmir Limam'nin yasadigi sikintilar, ge-
milerin gok uzun siire beklemelerinden dolayi Korfez'de olusan yigilmalar nedeniyle bazi gemilerin 
ugrak limanlanndan Izmir Limani'm gikardigi, bolgedeki en buyuk rakibimiz olan Yunanistan'in 
Pire Limam'na gemi ydnlendirmesi yaptigi bilinmektedir. Bu durum ayrica ihrag iiriinlerini zama
mnda ulastiramayan ihracatgimizi da zor durumda birakmaktadir. Basta Izmir Limani olmak iizere 
tiim TCDD limanlarinda ya§anan bu durum, 6zelle§tirmeden dolayi yeni yatinmlann yapilmamasi, 
basta vingler olmak iizere ellegleme ekipmanlanna yeterince bakim, tutum, onanmin yapilmamasi bu 
limanlarin potansiyellerinin altinda gahsmasina neden olmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, Ulastirma Bakanliginca 2005 yihnda Istanbul Teknik Universitesine ha-
zirlatilan Ulastirma Ana Plam ve 2006 yihnda DPT tarafindan hazirlanan Dokuzuncu Bes Yilhk Kal
kinma Plani gibi planlarda belirtilen kisa, orta ve uzun vadelerdeki denizcilik hedeflerimize ne kadar 
ula§ilabildiginin irdelenmesi gerekmektedir. Rakamsal bazi bilgiler vermek gerekirse: Di§ ticaret ta-
simalannda 1999 yihnda yiizde 88,9 olan deniz yolu tasimaciligi 2006-2007 yillannda yuzde 87,4'e 
dti§mU§tUr. Yapilan him gahsmalara ragmen ulkemiz deniz tasimacihginda Turk bayrakh gemilerin 
almis oldugu pay 1999 yihnda yuzde 32,5 iken 2007 yih sonunda yuzde 16,7'ye kadar gerilemi§tir. 
Kisaca, Tiirk donatamn sahip oldugu yabanci bayrakh gemiler filomuza kazandmlamamis, mali agi
dan gok onemli bir gelir kaybina sebep olunmustur. Bu konuda denizcilik sektorunde etkin olan 
biiyuk firmalann yabanci bayrak modeli kiiguk gemi sahiplerine kotu ornek olmu§tur. Bayraktan 
kagan gemilerin Turk filosuna kazandmlmasi igin ciddi bir gahsma yapilmamistir. 

Degerli milletvekilleri, Denizcilik MUste§arhgimn hala bir kurulu? kanunu yoktur. Konuyia ilgili 
olarak Ulastirma Bakani Saym Binali Yildinm'm, be§ yih askin bir siire once 10 Haziran 2003 tarihinde 
Meclisin 91'inci Birlesiminde yapmi§ oldugu konusmasmdan Meclis tutanaklanna gegmi§ su ifadelerini 
dikkatinize getirmek istiyorum: Sayin Bakan, Denizcilik Miistesarhginin Kurulus ve Gorevleri Hak
kinda 491 sayih Kanun Hiikmunde Kararname ile ilgili olarak, "Teskilat, 491 sayih Kanun Hukmiindeki 
Kararname'yle 1993 yihnda Ba§bakanhk Denizcilik Mustesarhgi olarak gah§malanna basjamistir; ancak, 
kanun hiikmunde kararnameyle kurulan Mustesarhk, aradan yillar gegmesine ragmen kanunla kurulu§u 
gergekle§memistir. Anayasa Mahkemesi tarafindan 16/9/1993 tarihinde 491 sayih Kanun HUkmunde 
Kararname'nin dayandigi 3911 sayih Yetki Yasasi iptal edilmis ve yeni mevzuat hazirlanmasi igin bir yd 
sure verilmi§tir. Bu mevzuatla ilgili kurulu? yasa tasansi gah§malan MUstesarhgimizca tamamlanmis. 
olup hazirlanan tasan Bakanlar Kuruluna sevk edilmistir." seklinde ifade kullanmistir. 
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Saym Bakamn bu sdzlerinin uzerinden bes yila askm bir siire gegmis olmasina ragmen halihazirda 
cikanlmi§ bir yasa soz konusu degildir. Artan gemi sayisma bagh olarak nitelikli gemi adami bir 
tiirlii yetistirilememekte, tarafli tutumlardan dolayi mezun olan ogrenciler neredeyse birbirine diisman 
noktasina getirilmektedir. 

1 Agustos 2003 tarihinde yiiriirliige giren liman hizmet tarifelerinin yaklasik be§ yil boyunca ayni 
kalmasimn ardindan yeni hizmet tarifelerinin 22 Mayis 2008 tarihinde yiiriirliige girecegi ilan edil
mis, daha sonra bu tarih 1 Eyliil 2008'e ertelenmi§, ardindan da Agustos 2008 sonunda siiresiz iptal 
edilmistir. Herhangi bir gerekce gdsterilmeden ahnan iptal karari, Miistesarhgin tek tarafli olarak 
kimlere hizmet verdiginin en onemli gdstergesidir. 

Seyir guvenligi, seyir emniyeti gibi konulardan surekli bahsedip daha onceden Haydarpa§a 
Limani'na yana§ip kalkan Ro-Ro gemilerine kilavuz kaptan mecburiyeti varken, bunu bu limana 
sefer yapan ve kisa bir siire once Bandirma'da yasanan deniz kazasi sonucunda batan Hayat-N Ge-
misi'nin sahibi olan istanbul Lines igin ihtiyariye gevirmek idarenin iginde bulundugu durumun bir 
gdstergesidir. ilgili firmamn gemileri, istedigi zaman kilavuz kaptan almakta, istedigi zaman kendi-
liginden yanasjp kalkmaktadir. Yeni agilan tersane bolgelerindeki arazi tahsisleri ve takdir yetkisi 
uzerindeki §iiphe ve endiselerin yogun seslendirildigi de bir baska vakadir. 

Degerli milletvekilleri, Tuzla'da yasanan sikintilan ortadan kaldirmasi ve Turk denizciliginin 
kaptani olmasi gereken Denizcilik Muste§arhginda yasanan kadrolasma ve personel hareketliligi, 
ifade etmeye gah§tigim zayifhklarimizin ve eksikliklerimizin onemli nedenlerindendir. Miistesarhkta 
yapilan en son personel tasarrufundan baslamak iizere AKP iktidannin alti yilhk bilangosunu dik-
katinize getirmek istiyorum. 

Denizcilik Mustesarhginda 10 Eyliil 2008 tarihli bakan oluruyla dort ayn gahsma komisyonu ku
rulmustur. Bu komisyonlarda gahsma yapmak uzere 12 mustesarhk miisaviri ile gesitli birimlerde 
aktif olarak gorev yapan 49 personel olmak iizere toplam 56 kisi gdrevlendirilmistir. tig ay sureyle 
gorevlendirilen personel, Miistesarhgin ek binasmda en fazla 4-5 kisinin gahsabilecegi odalarda 10-15 
kisi olarak tecrit edilmistir. Bu karann amacimn, gahsma ortami olusturmak ve gahsmalardan fayda 
saglamak olmadigi, aksine personeli magdur etmek, otekilestirmek ve olup biteni saklamaya yonelik 
oldugu apagik ortadadir. 

Komisyonlar gahsma konulan itibanyla tam bir mizah halidir: Ulkemizin limanlannin ozelles
tirme stratejisini belirlemek, doner sermaye isletme gelirlerinin artinlmasi stratejisini belirlemek, 
yiiz konuda Miistesarhgin goriislerini igeren stratejiyi belirlemek, gemi adamlannin istihdamimn ve 
yetistirilmelerinin artinlmasinin stratejisini belirlemek. 

Bu komisyonlarda galisanlann 44'ii halihazirda aktif gorevde olan ve bir kismi da mahkeme 
karanyla asli gorevine iade edilmis personelden olu§uyor. Bu komisyonlann iginde Muste§arhk yb-
netiminin alti yildir surekli tasra gorevlendirmeleriyle magdur ettigi 12 mii§avir bulunmakta. Bu ki
siler onceki donemlerde miiste§ar yardimcisi, genel miidiir, genel miidiir yardimcisi, bolge miidurii, 
daire ba§kani gorevini ifa etmislerdir. Aynca bu komisyonlarda alti yilhk AKP iktidannda aktif olarak 
gorev yapan, gah§malanndan fayda saglandigi igin sicil notu yuksek olan ancak magdur edilerek 
sdzde komisyonlarda gorevlendirilen personeller de vardir. 

Komisyonlan -sozde konulanndan goriilecegi iizere- gelecege dair programi ve vizyonu olma
yan bir yonetimin alelacele olusturdugu anlasilmaktadir. 

isin trajikomik ve ilging bir baska yam, olusturulan komisyonlann gahsma konulanndan biri, ul
kemizin limanlannin 6zelle§tirilme stratejisini belirlemek. Neredeyse ozellestirilecek limani kalmayan 
ulkemizde denizcilik otoritesi oldugunu iddia eden Miistesarhgin limanlann 6zelle§tirilmesine dair 
strateji olusturma gahsmalanni 15 Eyliil 2008 tarihi itibanyla ba§latmi§ olmasi anla§ilacak gibi degildir. 
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Ozellestirme Idaresinin limanlan ozellestirme konusunda Mustesarliktan neden gdrii§ almaya te-
nezzul etmemesine §a§mamak lazim. Bir donem, Ozellestirme idaresine "Limanlann 6zelle§tirilmesi 
konusunda neden gdrusiimuzu almiyorsunuz?" yonunde trajikomik yazi§malarda bulunan Muste-
sarhk, bu konuda verecek gdru§u olmadigim ancak fark etmis ki, nihayetinde konuya iliskin bir ko
misyon olusturarak, ozellesecek limani kalmayan ulkemizin limanlanni dzellestirmek amaciyla 
strateji belirlemeye cahsmaktadir. 

Bu usulsuz gdrevlendirmeler Muste§arhkta ilk degil. Miiste§arhgin liman baskanhklanyla ilgili 
tasarruflan da anlasihr gibi degil. Liman baskanhgi kadrolan, Miiste§arhk merkez kadrosunu ceza-
landirma, magdur etme amaciyla umarsizca kullamhyor. 

Mu§avirler, gorevden alinan daire baskanlan liman baskanhgina getiriliyor. Amag, personelin 
aile birligini hice sayarak yildirmak, magdur etmektir. 

Degerli milletvekilleri, AKP'nin alti yih a§an iktidan suresince Denizcilik Mustesarhginda ga
llon personelin tasfiyesine yonelik uygulamalanndan birkag ornek vermek istiyorum: 

Miistesar Yardimcisi Sancay Varh gorevden alinarak mu§avir yapildi. 
Muste§ar Yardimcisi Alpaslan Kaya gorevinden ahnarak musavir yapildi. 
Miistesar Yardimcisi Nuri Aydogan gorevinden alinarak musavir yapildi. 
Muste§ar Yardimcisi Ahmet Agar emekli olmak zorunda birakildi. 
Genel Mudur Eyiip Gelik gorevden ahnarak musavir yapildi. 
Genel Mudur Taner Giftgi Trabzon Liman Baskani yapildi. 
Genel Mudur Omit Can gorevinden alinarak musavir yapildi. 
Genel Mudur Yardimcisi Ahmet Gollu gorevinden ahnarak musavir yapildi. 
Personel Daire Ba§kam Sadik Kose gorevinden alinarak mii§avir yapildi. 
idari ve Mali isler Daire Ba§kani Necdet ilhan once Mersin Bolge Miidiir Yardimcisi, daha sonra 

programci yapildi. 
Genel Mudur Sami Kabas gorevinden alinarak mu§avir yapildi. 
Genel Miidiir Yardimcisi Arif Aydin Tatvan'a Liman Ba§kani yapildi. 
Genel Mudur Yardimcisi Bekir Asian Karatas Liman Baskani yapildi. 
Miistesarhk Musaviri Talip imren basanh gahsmalanndan dolayi Bilgi Edinme Birimi Sorum

lusu yapildi. Daha sonra Bilgi Edinme Biriminden ahnarak Muste§arhk ek binasina gonderildi. Ug 
ay once Kemer Liman Ba§kam olarak atandi. Diger dim atamalarda oldugu gibi magdur edilen Talip 
imren'in Kemer Liman Baskanhgi atamasi mahkeme karanyla iptal edildi. Karann uygulanmasi bekleniyor. 

Genel Mudur Yardimcisi Biilent Ok gorevden ahnarak uzman yapildi. 
Trabzon Bolge Mudiirii Atilla Basguhadar once §ube mudurii, daha sonra Tatvan Liman Ba§kani 

yapildi. 
Hukuk Musaviri Mehmet Satdmi§ Karata§ Liman Baskani yapildi. 
Daire Baskani Hasan Ali Ankan once sef, daha sonra muhendis yapildi. 
Daire Baskani Ayten Agag gorevden ahnarak uzman yapildi. 
Daire Baskani Saniye Onur gorevden ahnarak Gocek Liman Ba§kam yapildi. 
Gemi in§a Tersaneler Genel Mudur Yardimcisi olarak atanan Abdunahman Kaya Deniz Tica

ret Genel Mudurlugunde gorevlendirildi. 
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Gemi insa Tersaneler Genel Miidiir Yardimcisi olarak atanan Turgay Kaya Deniz Ulastirmasi 
Genel Mudurlugunde gorevlendirildi. 

Daire Baskani Tiilay Sahin'in yerine yaklasik bes buguk yilhk hizmeti bulunan GSK Uzmani 
Kadir Erkan gorevlendirildi. 

Miistesarhk tam bir ke§meke§ icindedir. Miisavirler, daire baskanlan, liman baskanlan, sube 
miidiirleri ve hatta memurlar bile gorevden ahnmakta ya da miitemadiyen gorev yerleri degistiril-
mektedir. Gok onemli gdrevlere, asil olanlann yerine, hizmet siireleri tutmayan kisiler vekaletle ya 
da koordinator adi altinda gdrevlendirilmektedir. 

Velhasil, Miistesarhgin hafizasi tamamen silinmeye cah§ilmakta, Miistesarhk gorev yapamaz 
hale getirilmektedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; ifade etmeye cah§tigim denizciligimizin piirmelalinin 
hiiznii igerisinde, Meclis Arastirma Komisyonu Raporu'nun katki saglayacagina inancimizi koruyor 
ve heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim. 

AK PARTi Grubu adina Antalya Milletvekili Abdunahman Anci. 

Sayin Anci, buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

AK PARTi GRUBU ADINA ABDURRAHMAN ARICI (Antalya) - Sayin Baskan, degerli mil
letvekilleri; gemi insa sanayisindeki i§ saghgi ve is guvenligi sorunlanni ara§tirmak iizere kurulan 
Arastirma Komisyonu Raporu hakkinda AK PARTi Grubu adina soz almis bulunuyor, sizleri saygiyla 
selamhyorum. 

Meclis Arastirma Komisyonu Raporu hakkinda konusmama basjamadan once emegi gegen tiim 
komisyon uyelerimize ve diger gdrevlilere tesekkur ediyorum. 

Basta Tuzla Tersaneler Bolgesi olmak iizere, gemi insa sanayimizdeki is saghgi ve guvenligi 
sorunlanni arastirmak iizere kurulan Meclis Arastirma Komisyonu, 30/04/2008 tarihinde gahsmala
nna baslamis, iig ayhk suresi igerisinde on dort toplanti yapmis, konu hakkinda bilgi edinmek iizere 
ilgili kamu kurumlarindan yetkililer, isgi ve isveren temsilcileri ile sivil toplum kuruluslanndan tem-
silciler ve akademisyenler davet ederek goriislerini almis, rapor yazim asamasinda yararlanilmak 
uzere ilgili kamu kurumlan, sivil toplum kuruluslan ile iiniversitelerin ilgili bdliimlerinden bilgi ve 
belgeler temin etmistir. Komisyonumuz 31 Temmuz 2008 tarihinde gahsmalanni tamamlayarak, ra
porunu Meclis Baskammiza sunmustur. 

Sayin milletvekilleri, gemi insa sanayimizin dunya ile rekabetini artinrken is saghgi ve guven
liginin azami olgiide saglanmasi gerekmektedir. Saghkh gahsma ortami ve gevresi, is barisinin, hizh 
ve saghkh kalkinmanin da on sartidir. Avrupa Birligi ile biitunle§me siirecindeki ulkemiz agisindan 
da i§ saghgi ve guvenligi problemleri gdziimler iiretilmesi gereken bir alandir. 

Komisyonumuzca tersanelerde yapilan inceleme ve arastirmalar sonucunda, ideal is saghgi ve 
guvenligi kosullanna uygun olmayip kaza riskini yukselten bashca konulann, yapisal sorunlar, alan 
yetersizligi ve uygun olmayan gahsma kosullan, alt isveren uygulamalan, yogun gahsmadan kay
naklanan yorgunluk, yetersiz alan nedeniyle hatah makine ve ekipman yerlesimi, is makinelerinde 
eksik veya kusurlu koruyucular, yetersiz standardizasyon, kontrol, bakim ve miihendislik hizmetleri, 
yetersiz ve uygun olmayan gahsma metot ve yontemi, yetersiz yonetim organizasyonu, yetersiz gii
venlik yonetim plani, egitim ve ogretim yetersizligi, uygun olmayan nezaret, yonetim ve rehberlik, 
uygun olmayan personel istihdami oldugu tespit edilmistir. 
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Tuzla tersanelerinde son yillarda olumlu i§ kazalannin artmasi nedeniyle is saghgi ve guvenligi 
yonunde yapilan gahsnialann da hiz kazandigi bilinmektedir. Ancak bu gahsmalann sistematik ve bi
limsel olarak yapilamadigi, is saghgi ve guvenligiyle ilgili cah?malann surekliliginin saglanama-
digi, gahsmalann sektor bazinda kesintilerle devam ettigi anlasilmaktadir. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; i§ saghgi ve guvenligi onlemlerinin en temel amaci gah
sanlarin komnmasidir. Cahsanlan i§ yerinin oiumsuz etkilerinden kommak, rahat ve giivenli bir or
tamda gah§malanm saglamak, baska bir ifadeyle, gah§anlan is kazalan ve meslek hastahklanna kar§i 
komyarak mh ve beden biitunluklerinin saglanmasi i§ guvenliginin en basta gelen amacidir. is sag
hgi ve guvenligi dnlemleri gahsanlan kommakla birlikte uretim guvenligini saglamakta olup, dola
yisiyla verimin artmasi sonucunu doguracagindan ekonomik agidan da onemlidir. 

Tuzla tersaneler bolgesinde i§ saghgi ve guvenligi tedbirlerinin yetersiz kalmasinda onemli bir 
etken alan darhgidir. Toplam 1.283.608 metrekarelik bir alana sahip Tuzla tersaneler bolgesinde orta 
ve kiiguk tonajh gemi yapimi ve onanmi isleri yapma kapasitesine sahip gok sayida tersane sikisjk bir 
alanda ve birbirine gok yakin kurulmu§tur. 2002 yilmdan sonra ya§anan hizh talep artisi kar§isinda bol
gede yer alan tersanelerin, yeterli fiziki alanlan olmamasina ragmen bu talepleri karsjlama yolunda 
kapasitelerinin uzerinde siparis almalari neticesinde bu dar alanlarda ya§anan i§ yogunlugu, i§ saghgi 
ve guvenligin saglanmasim zorlastirmakta olup riskli ve tehlikeli gahsma ortamlanmn olusmasina 
neden oldugu gorulmektedir. Cahsma alam ve gegis yollanmn yetersiz olmasi nedeniyle, malzeme 
diismesi ve garpmasi, sikisma seklinde meydana gelen kazalarda gok sayida olumler meydana gel
mektedir. Dunyada Tuzla tersaneler bolgesindeki kirk dort tersanenin toplam gah§ma alamndan daha 
buyiik tersaneler oldugu da goz onunde bulundurulursa, alan darhgj sorununun gozumune yonelik 
olarak Tuzla'daki tersanelerin birle§mesi te§vik edilmeli, mevcut tersanelerin ba§ka bolgelere tasin
masi ozendirilmelidir. Aynca, bolge tersanelerinin alabilecekleri yeni gemi siparislerinin limiti belir
lenmeli, tersaneler igin olgulebilir kriterlere dayah kapasite belirleme gahsmalan yapilrnalidir. 

Sayin milletvekilleri, gemi in§a sanayimizdeki diger bir sorun ise alt i§veren uygulamalaridir. 
Tersanelerde yapilan islerin yuzde 80 oraninda alt i§veren marifetiyle yururiildiigu bilinmektedir. 
Cok sayida alt isveren olmasi, is yerlerinde is saghgi ve guvenligi yonunden gerekli organizasyonun 
yapilmasini ve gerekli onlemlerin ahnmasini zorla§tirmaktadir, alman onlemlerin surekliliginin ve ka-
hcihginin saglanmasim da imkansiz kdmaktadir. 

Aym alan igerisinde birbiriyle etkile§imi olan islerin farkh ellerden yurutulmesi esnasinda bu et-
kile§imden kaynaklanacak tehlikeli durumlar saptanamamakta, yetersiz organizasyon nedeniyle bir 
butun olarak ele ahnmasi gereken guvenlik sorunlan birlikte degerlendirilememektedir. 

Asil i§verenler tarafindan yapilan islerde organizasyonun daha iyi yapdabildigi, i§ saghgi ve gu
venligi onlemlerinin daha etkin olarak ahnabildigi ve surekliliginin saglanabildigi, ancak gok sayida 
alt isverenlerin yer aldigi isletmelerde bu durumun saglanamadigj gorulmektedir. Tersanelerde mey
dana gelen kazalarda hayatini kaybeden isgilerden gok buyuk bir kisminin alt isveren i§gisi olmasi 
da bu durumu agikga gostermektedir. 

Alt isveren uygulamasi, uluslararasi piyasa kosullanna uygun olarak faaliyet gostermek zorunda 
olan tersane isjetmelerinin maliyetlerini azaltmasi, rekabet giiciinii artirmasinda onemli bir yer tut-
makta, dunya gemi in§a sanayisinde alt i§verenler yogun olarak kullanilmaktadir. Ancak tersanelerin 
alinan gemi sipari§lerini zamamnda teslim edebilmesini temin etmek amaciyla, uretimin hizlandinlmasi 
igin, ayni tersane ayni isj yapan birden gok ta§eronla gahsmasina ragmen, ana isveren olarak 
tersane alanlan uzerinde aym anda faaliyet gosteren gok sayidaki alt yuklenici firma arasinda gerekli 
koordinasyonu saglayacak bir yapilanma iginde olmadigi ve gah§ma sahasinda is planlanmasina 
yonelik ciddi eksikler bulunmasinin yasanan is kazalannda onemli bir etken oldugu saptanmistir. 
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Alt isveren uygulamasinin olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasi icin tersanelerde yapilan ana 
isler tek tek belirlenmeli ve bu isler de her ne ad altinda olursa olsun alt i§verene verilmemelidir. 
Tersanelerde gorev alacak alt isverenler objektif kriterlere gore belirlenmelidir. 

Sektorde alt yuklenici firmalann gahsma standartlannin ve alanlarmin belirlenmesine iliskin 
yapilacak yasal diizenlemelerle, standardi yuksek, sertifikah ve vasifli taseron gahstinlmasi saglanmahdir. 

Alt isveren uygulamasindaki diger bir sorun da kisa siireli gahsma yapan taseronlann bildirimde 
veya gergek iicret iizerinden bildirimde bulunmamalan ile sigortahhk primlerinin giin sayisi olarak 
eksik olarak yatinlmasi sebebiyle kayit disi isgi gahstinlmasidir. Bu sekilde, ana isveren-alt isveren 
arasindaki bir iliskinin, i§ organizasyonu saglanmasi, saglik ve guvenlik dnlemlerinin alinmasi, sii
rekliligin saglanmasi, kayit disihgin onlenmesi agisindan zorluklar olusturacagi, is yerinde gozetim, 
denetim ve i§ disiplini saglanmasini da giigle?tirecegi a?ikardir. 

Kayit disihkla mucadele konusunda tersane idarelerinin is miifettislerine yardimci olmasi, alt is-
verenlerin sigortasiz isgi gah§tirmamasi igin onlem alinmasi gerekmektedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Tuzla'da yasanan aci olaylann en onemli nedenieri ise 
yeterli giivenlik tedbirlerinin ahnmamis olmasi ve isgilerimizin mesleki egitim eksikligidir. 

2002 yihna kadar tersanelerimizin gok diisuk kapasiteyle gahsmasi ve istihdam edilen sinirh sa-
yidaki isginin deneyimli olmasi nedeniyle bolgede az sayida is kazasi yasanmis, isletme sahipleri 
diinyadaki modern tersanelerin uyguladigi is saghgi ve guvenligi tedbirlerini bu siiregte yeteri kadar 
almamistir. 

2002 yih itibariyle dunya deniz ticareti hacmindeki artislar, uluslararasi kaide ve kurallarda mey
dana gelen gelismeler lsiginda birgok geminin hurdaya ayrilmasryla dogan yeni gemi insa talebi ve 
teknolojik gelismeler diinya gemi insa sanayisinde biiyiik bir canhhga yol agmistir. 2002 yihnda 
37 adet olan tersane sayisi, 2008 Mart ayi itibariyle 84 adede gikmistir. 1998-2002 yillan arasinda 
tersanelerimiz 142 adet gemi teslim etmisken, 2003-2007 arasinda 409 adet gemi teslim ederek, 
sektoriin teslim ettigi gemiler adet bazinda 2,5 kattan fazla gelisme gdstermistir. 

Hizla gelen yeni gemi siparisleriyle katlanarak artan istihdam rakamlan ne yazik ki, is guven
ligi ve egitim konulannda sektorii hazirhksiz yakalamistir. Tecriibeli isgilerin mevcut is hacmi kar
sisinda yetersiz kalmasi uzerine yeni i§e baslayan tersane isgilerinin buyiik kisminin tam olarak ise 
uygun olmadigi, bilgi, nitelik ve egitim agisindan, yani is yetenegi agisindan yetersiz vasiflan ol
dugu bilinmektedir. Gemi yapimi ve onanmi islerinde talep artisi nedeniyle ortaya gikan insan kay
nagi agigi vasifsiz elemanlarla doldurulmustur. Tersanelerin elinde kalan vasifli personelin kurdugu 
ya da kurdurulan taseron sirketler uzerinden insan kaynagi agigi her ne kadar kapatilmissa da ve
rimli olmayan ve tehlikeli bir gahsma ortami da yaratilmistir. 

Madencilikten sonra en tehlikeli is kolu olan gemi in$a sanayisinde deneyimsiz ve mesleki egi-
timsiz isgilerin gahsmasi tersanelerdeki eksik guvenlik tedbirleri ve uygulanan riskli yonetim ybn-
temleriyle birlesince is kazasi riski gok yuksek diizeye ulasmistir. 

Tersanelerimizde yasanan kazalann son bulmasi igin, is saghgi ve giivenligiyle ilgili tedbirleri 
yerine getirmeyen tersanelerin faaliyetlerine devam etmelerine izin verilmemeli ve onlemler ahnin-
caya kadar faaliyetlerinden men edilmelidir. 

Tersanelerde gemi bloklanni teghiz ettikten sonra kizak uzerinde birle$tirerek verimlilik ve insa 
kabiliyetini artinp is guvenligi risklerini azaltacak ileri dizayn teknolojisinin uygulanmasi saglanmahdir. 
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Gemi uretiminde ozellikle kesme, kaynak ve boyama islerinde otomasyona gegilmelidir. 

Yonetim kadrosu dahil olmak iizere tersanelerde gahsanlarin tumu is saghgi ve guvenligi egi
timi almahdirlar. Mesleki egitim almayan isgilerin tersanelerde gah§tirilmalanni onleyici tedbirler 
ahnmahdir. 

Klas kurulusjari tarafindan kaynakgilara getirilen sertifikalandirilma zorunlulugu gemi in?asiyla 
ilgili diger isler (boya, egme, bukme vesaire) igin de getirilmelidir. 

Teknik meslek liselerinde gemi in§a bolumleri artinlmah, iilkemizdeki teknik liselerde, meslek 
yuksekokullannda ve muhendislik fakultelerinde is saghgi ve guvenligi dersi mufredatta zorunlu tu-
mlmahdir. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; gemi insa sanayisinde kullanilan yan sanayi mamullerinin 
gesitliligi nedeniyle diger sanayi kollanm bir lokomotif gibi siiriikleyerek onlann geli§mesine katkida 
bulunan gemi insa sanayi, hem gegmi§ hem giinumuz kalkinma hamlelerinde bu sanayi dahna onem 
veren ulkelerde deniz sektoriine katkisinin yam sira bu ulkelerin kalkinmasina da biiyuk katkida 
bulunmustur. 

Alinacak onlemler neticesinde tersanelerimizde is kazalanmn yasanmayacagina inamyor, ulkemiz 
igin gok onemli olan gemi in§a sanayisinde gozyasjarimn dinmesini diliyomm. Komisyon raporunun 
gemi insa sanayimizdeki i§ saghgi ve guvenligi sorunlarinin gozumune katki saglayacagim umanm. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ediyorum Sayin Anci. 

Sahsi adina Trabzon Milletvekili Suleyman Latif Yunusoglu. 

Buyurun Sayin Yunusoglu. (MHP siralanndan alkisjar) 

SULEYMAN LATIF YUNUSOGLU (Trabzon) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gemi 
in§a sanayisindeki is guvenligi ve gahsma sartlan sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu uzerinde soz almi§ bulunuyorum. 
Yuce Meclisi saygiyla selamlanm. 

Gemi insa sanayisi, makine imalat, elektrik elektronik, boya, lastik plastik, demir gelik gibi onlarca 
sanayinin geli§mesine katkida bulunan, bu sanayi dallanm pesinden siiriikleyen lokomotif sanayi 
dallanndan biridir. Tiirk gemi insa sanayisi son yillarda onemli gelismeler kaydetmistir. Ulkemizdeki 
tersane sayisi 84'ii bulmus, devam eden tersane projeleriyle bu sayinin 150'ye yaklasmasi ongoriil
mektedir. Bununla birlikte bu sektoriin Turk ekonomisine katkisinin yaninda, gemi insa sanayisinin 
-yan sanayi istihdami dahil- istihdam kapasitesi 130 bine yaklasmistir. Turkiye ekonomisi ve istihdam 
kapasitesi bakimindan onemli olan bu sektoriin hizla gelismesi, beraberinde bazi sorunlan da getirmektedir. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; Arastirma Komisyonu Raporu'nda tersanelerin ruhsat du-
rumlarina iliskin istatistiki bilgilerin bulundugu bir tablo yer almaktadir. Bu tabloya gore tersaneler 
"ruhsath veya ruhsatsiz, deneme izinli, i§letme belgesi olan ya da olmayan, itfaiye raporu olumlu ya 
da oiumsuz, imar durum belgesi, imar belgesi, yapi ruhsati, tesis izni, GED belgesi olmasina ragmen 
faaliyetten men edilen" seklinde siniflandinlmaktadir. Bu tablo vahim bir tablodur. Tersanelerde 
ya§anan sorunlann temelinde bu denetimsizlik yatmakta ve maalesef dlumlerle sonuglanan kazalar 
meydana gelmektedir. 
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Saym Baskan, degerli milletvekilleri; olumiin gerceklestigi yer sdzun bittigi yerdir. Komisyon 
raporunda, raporun "Tuzla Tersanelerinde Kaza Nedenlerinin Analizi" bashgi altmda yer alan 
bdliimde, tersanelerde yapilan islerin yiizde 80 oramnda alt isveren marifetiyle yuriitiildugii ancak asil 
i§veren tarafindan yapilan islerde organizasyonun daha iyi yapilabildigi, i§ saghgi ve guvenligi 
dnlemlerinin daha etkin ahnabildigi, siirekliliginin saglanabildigi, bunun yaninda 90k sayida alt 
isverenlerin yer aldigi isletmelerde ise bu durumun saglanamadigi tespiti yapilmaktadir. Yine raporun 
"oneriler" kisminda, yapisal sorunlara iliskin cbziim dnerilerinin (b) bendinde "Tersanelerde ana 
isler, tek tek belirlenmeli ve bu isler her ne ad altinda olursa olsun alt isverene verilmemelidir." ifadesi 
bulunmaktadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bu oneri is Kanunu'nu ilgilendiren, is Kanunu ile duzen
lenmesi gereken bir dneridir. is Kanunu ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Tasansi'nin goriisulmesi esnasmda Milliyetci Hareket Partisi Grubu "isveren asil isi ile ilgili alt is-
verenle sozlesme yapamaz." ibaresinin eklenmesini bir dnergeyle yiice Meclise arz etmistir. Ancak 
bu onerge, maalesef Adalet ve Kalkinma Partisinin oylanyla reddedilmi?ti. Hal boyleyken rapora 
boyle bu yonde bir oneriyi yazmamn geregini anlamakta zorluk cekiyorum. 

Bu onerge uzerinde 14 Mayis 2008 tarihinde bu kursude yaptigim konusmamda "isveren asil 
i?i ile ilgili alt i§verenle sozlesme yapamaz' ibaresinin eklenmesini istiyoruz." demi§tim. "isveren alt 
isverene mesela guvenlik, mutfak hizmetleri, temizlik konulannda asil isi olmayan is verebilir. Fakat 
asil isiyle ilgili taseron firmalara verilen islerden olumlu sonuylarin ahnamadigindan bahisle bu mad-
deye yukanda zikrettigim cumlenin de ilave edilmesinin gerekli oldugu kanaatini tasiyoruz." seklinde 
konusmustum. Bu uyanlanmiza ragmen bu onerge kabul edilmedi. Simdi ise olumlu kazalann ar
dindan rapora bu yonde ifadeler koyuyorsunuz. Muhalefetten gelen dnerilere kulak tikiyor, sonra dii-
zeltmeye cahsiyorsunuz. Sayin Basbakan, bir aciklamasinda "Tuzla iizerinde hatalanmiz vardir, fakat 
bunu cesitli eylemlerle farkh yerlere kanalize etmek suretiyle bu sektorii dinamitlemeye kirnsenin 
hakki yoktur." demisti. 

Biz Milliyetgi Hareket Partisi olarak cdziimii, verdigimiz dnergeyle bu rapordan aylar once 
sdylemistik. Onergemizin bu Genel Kurulda kabul edilmemesi, Sayin Basbakanin sadece Tuzla'daki 
hatasi degil, AKP Grubunun da hatasim net bir sekilde ortaya koyuyor. Ancak, hatadan ddnme fera-
setini gosterenleri tebrik ediyor, yiice Meclise saygilanmi sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Sayin Yunusoglu, tesekkiir ediyorum. 

Komisyon adina Komisyon Baskani Saym Mehmet Domac, istanbul Milletvekili. 
Buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

(10/121, 129, 132, 134) ESAS NUMARALI MECLiS ARASTIRMASI KOMiSYONU BAS
KANI MEHMET DOMAG (istanbul) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; sizleri saygiyla se
lamhyorum. 

Gemi in$a sanayisindeki is giivenligi ve cahsma sartlari sorunlarinin arastirilarak alinmasi 
gerekli onlemlerin belirlenmesi amaciyla kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu'nun gdrti-
Siilmesine gruplann, onerge sahiplerinin, sahsi adina milletvekillerinin katkilanna, elestirilerine 90k 
tesekkiir ediyorum. 

Komisyonumuz, onemli bir cahsmayi hizla tamamlayip giindeminize getirmek huzurunu 
duymaktadvr. 30 Nisan 2008'de arastirma komisyonu 9ahsmalanna baslamis, 24 Temmuz 2008'de 
komisyon 9ahsmalanm tamamlayip raporunu Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma teslim 
etmistir. 
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Tiim komisyon iiyelerimiz konunun onemini kavramis, gahsmalara aktif katilmis, raporumuzun 
hazirlanmasina katki saglamislardir. Kendilerine, ozellikle tesekkur ediyomm. 

Komisyonumuzun turn cahsjnalan basina agik olarak yapilmi§, kamuoyu komisyonumuzu 
yakindan izlemi§tir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kamuoyu, daha gok Tuzla tersanelerindeki isci dlumleri ve 
i§ kazalan nedeniyle konuya ilgi gdstermi§; ulke denizciliginin ve gemi insa sanayisinin durumu, is 
saghgi ve guvenligi onlemlerinin ahnmadigi igin ortaya gikan is kazalan ve olumler, komisyonu
muzun ana konulan olmu§tur. Komisyonumuz, dunya ticaretinin ne durumda oldugunu gormeliydi 
gah§malannda "biz nerede duruyoruz" onu da tespit etmeliydi. Ara§tirmaya ba§ladik, karsimiza 
buyuk bir okyanus gikti ve biz, bu okyanusta bogulmadan rapommuza bunlan dzet olarak yazdik; aksi 
halde, sorunlara ortasindan basjamis olurduk, bu ozeti baslangigta yapmak dummundaydik. 

Sayin milletvekilleri, dunyadaki urunlerin ugte 2'si deniz yoluyla tasiniyor. Ozellikle buyiik ha-
cimli sanayi hammaddelerinin bir defada bir yerden bir yere tasinmasi igin deniz yolu tercih ediliyor. 
Hava yoluna gore on dort, kara yoluna gore yedi, demir yoluna gore iigbuguk kat daha ucuz olmasi 
da bu tercihi kuwetlendiriyor. 

Kombine, kapidan kapiya tasjmacihgin geli§mesi deniz yolu tasimacihginin onemini artinyor ve 
Dunya Ticaret Orgutu verilerine gore, deniz tasjmacihgj 30,686 milyar ton/mil degerine ula§mi§ durumda. 

Dunyada ve iilkemizde gemi in§aat talepleri, kiiresel, bolgesel ekonomik ko§ullar, uluslararasi 
ticaretteki gelisnieler, liman tikamkhklan, ticaret rotalan, ekin hasadi, savas durumu, siyasi gelis
meler, ambargo ve grevler, tuketici, kum yiik mallari ve ham petrol ve petrol uriinleri talepleri gibi 
faktorler deniz ticaretini ve gemi in§a sanayisini etkileyen unsurlar. 

2007 itibariyle dis ticarete konu iirunlerimizin yuzde 87,4'unu deniz yoluyla tasjdik. Bu 
tasjmadan Tiirk bayrakh gemilerin aldigi pay ise maalesef yuzde 17 duzeyinde. 

Deniz ticaret filosunda diinya 23'iincusuyuz. Panama, Liberya, Yunanistan ilk iigii ahyorlar. Deniz 
ticaret filomuz 1.473 gemiden olusuyor, 407'si ithal, 1.066'si Turkiye'de yapilmi§, 7,2 milyon DWT'luk 
1/1/2008 itibanyla yas ortalamasi gemilerimizin 23 ve filomuzun genglestirilmeye ihtiyaci var. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gemi insa sanayi denizcilik faaliyetlerimizin onemli bir bo
lumunu olu§turuyor. Emek-sermaye yogun bir sanayi, istihdam saghyor, doviz ikamesi gergeklesti-
riyor, yan sanayinin gelisjmine katki saghyor, teknoloji transferlerini hizlandinyor, yabanci sermayeyi 
davet eden reel bir sektor. 

Diinya deniz ticaretindeki artislar, uluslararasi kurallardaki degisimler nedeniyle ortaya gikan 
yeni gemi insa talepleri, Avrupa'ya gore isgiligin diisuklugu, Uzak Dogu tersanelerinin dolulugu ul
kemizdeki gemi uretimine ilgiyi artinyor. 2002'de 37 adet olan tersane sayisi Mart 2008'de 84'e gik-
mis dummda, 2013'te 140 olmasi hedefleniyor. 

Tersanelerimiz sadece Tuzla'da degil, basta Yalova Altinova olmak iizere, Canakkale, Samsun, 
Ordu, Karadeniz Ereglisi, Sakarya, Kocaeli, Bahkesir, Izmir, Adana, Trabzon'da olmak uzere 56 
adet yeni tersane kurma girisjmi bulunuyor. 

Mevcut tersanelerimizin 2002 yihnda kapasitesi 550 bin DWT iken, 2007 yihnda bu 1,980 mil
yon DWT'a gikiyor. Diger bir anlatimla 2002'den 2007'ye kadar 4 kat buyume gergeklesiyor. 2013 
yihnda ise bunun 8,6 milyon DWT'a ulasniasi hedefleniyor. 

2002 yihnda toplam siparis 83 adet iken, Ocak 2008'de 254'e ulasmi§ dummda. Son bes yilda 
diinya siparisjnde onemli asama saglayan Turkiye 2008 yih basjndan bu yana -toplam siparis 12 adet 
gemiyle- buyuk bir du§iis yasiyor. 
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Tuzla'da 1998-2002 yillan arasinda tersanelerimizde 142 adet gemi uretilmisken, 2003-2007 
arasinda 409 gemi iiretilmistir. 

1998-2002 yillan arasinda 56 adet gemi ihrac edilirken 1,2 milyar dolar bir girdi saglanmis, 
2003-2007 arasinda 176 adet gemi ihrac edilirken 5,3 milyar dolar girdi saglanmis durumda. 

Gemi insa sanayi yilda 10 milyon DWT bakim-onarim, 1,9 milyon DWT insa, 600 bin ton celik 
isleme, 80 bin ton yeni insa kapasitesine sahip. 

Tersanelerimiz yilda 2,5 milyar dolar katma deger yaratiyorlar. Toplam gemi maliyetinin 
yaklasik yuzde 39'u iscilik olarak ulke ekonomisine sicak para olarak giriyor. Yapilan hesaplar gemi 
insasinda yaratilan katma degerin yiizde 24'ler boyutuna vardigini gdsteriyor. 

Tersanelerimizde 2000 yihnda 5 bin Icisi istihdam edilirken, 2002 yihnda 13.500, 2005 yihnda 
25 bin, 2006 yihnda 28.580,2007'de 33.480, Mayis 2008'de ise 34.500 kisi istihdam edilmis durumda. 
Yan sanayimizde ise 2002'de 30 bin, 2007'de ise 100 bin kisi cahsryor. 

Gemi insa sanayisinde Guney Kore ve Japonya'ya gore verimliligimiz oldukca diisiik. Japonya'nin 
verimliligini deger olarak 1 kabul edersek, Guney Kore 0,8, Turkiye ise 0,3'ler civannda verimlilik 
acisindan. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gemi uretiminde onemli bir yan sanayi sektoru bulunuyor, 
biiyiik bir kismi KOBI'lerden olusuyor, 100 bin civannda istihdam saghyor. Bir bdliimiinde uretim 
onemli asama kaydetmis ancak yan sanayi, organizasyon, finans ve sertifikalanma alaninda onemli 
eksiklikler iceriyor. 

Sayin milletvekilleri, kamuoyunda sorun olarak tanimlanan Tuzla tersaneleri bolgesi, tersane 
sayimizin yiizde 52'sini, istihdamin yiizde 70'ini, ihracatin da yuzde 80'ini karsihyor. Tuzla Tersa
neler Bolgesi 1.300 donumliik bir alandan olusuyor ve bu alan uzerinde 47 tersanemiz var. Altyapi-
lann dolgu ve kamulastirma islemlerini Bayindirhk ve iskan Bakanligi, tahsis islemlerini Ulastirma 
Bakanligi ve Devlet Planlama Mtistesarhgi, irtifak hakki tesisi ise Maliye Bakanligi tarafindan ger-
ceklestiriliyor. Tuzla tersanelerinin bir kismi ruhsath, biiyiik bir kismi deneme izinli, biiyiik bir kismi 
da heniiz ruhsatsiz, basvurulu durumda. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Tuzla'da 1998-2002'de 142 adet gemi teslimi yapilmis, 
2003-2007'de 368 adet gemi teslim edilmis, bu, 2,5 kat bir artisi gdsteriyor. Tonaj olarak da 2.1 milyon 
dead weight tona ulasmis durumdayiz. 3 kat artis v a r 2002'den 2007 sonu itibanyla. Yani, Tuzla, as
hnda kuciiciik bir alan, alan olarak yetersizligi asikar ve bu dar, yogun is alaninda yeterince giiven
lik onlemlerinin ahnma sarti olusmamis durumda, zorlu ve tehlikeli bir is ortami olusmus durumda. 

Guney Kore'de Hyundai tersanesinin 8 milyon metrekare oldugunu du§iiniirsek, yalniz bir 
tersanenin 8 milyon metrekare oldugunu diistinursek, Tuzla'nin durumunu cok net olarak gdrebiliriz. 
Ayni sayida isci cahsmaktadir Hyundai tersanesinde; Tuzla'da cahsan kadar, yani, 24 bin civannda 
i$ci cahsmaktadir. Altyapi ve alan yetersizligi cahsanlar icin buyiik bir risk olusturmaktadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; artan talep, deneyimli is giicii yerine deneyimsiz is giicii-
ntin istihdami, alt yiiklenicinin 90k fazla is yapmak icin 9aba harcamasi, ahnan islerin zamaninda 
teslimi i9in islerin hizlandinlmasi, ayni tersanede ayni isi yapan 90k sayida alt isverenin bulunmasi, 
koordinasyon yetersizligi ve turn bu eksiklikler siire9te is kazalanmn olusmasma ve olumlerin ortaya 
9ikmasina neden oluyor. 
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Degerli milletvekilleri, burada yapdmasi gereken islerin basinda alt isverenin cahsma kosulla-
nnin objektif kriterlere baglanmasi zorunlulugu vardir. 27 Eyliil 2008 tarihinde 27010 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanan Alt isverenlik Yonetmeligi bu istenilen kosullann yerine getirilmesi icin 
onemli bir adim atmi§tir. Bu duzenlemeyi gerceklestiren Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligina 
tesekkiir ediyorum. Yonetmelikle ilgili gikan sorunlann ilgili kurulu§larla karsihkh gorusiilerek 
cdzulmesi gerektigine de inaniyorum. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; Tuzla tersanelerinde ortaya gikan dlumlii kazalar, 
yuksekten dusme, elektrik garpmasi, malzeme garpmasi, patlama, sikisma ve digerleri olmak uzere 
simflandinhyor. Kaza nedenlerini analizlersek, yetersiz galisma alam, agik alanda gahsma; kapah, dar 
alanda galisma; yuksekte galisma; yogun ve uzun sureli gahsma; kimyasallarla gahsma; yogun elek
trikli is ekipmani kullanma; gok sayida alt isveren, gahsanlarin sik degismesi; agir pargalarla ga-
hsma; yogun kaynak isleri gibi siralamak mumkun. Tersanelerde yapilan teknik islerle ilgili is 
guvenligi riskleri ve ahnmasi gereken teknik onlemleri raporumuzda siraladik. Burada uzun uzun 
anlatmayacagim gunku bunun her biri bir konusma suresini alabilir. 

Degerli milletvekilleri, tersanelerde vazgegilmez olan is saghgi ve guvenligi. Tersanelerde is 
saghgi ve guvenligiyle ilgili yonetmelik duzenlenmesi kagmilmaz. Soz konusu yonetmelik alt is 
verenin uymasi gereken kurallan da igermek zomnda. is saghgi ve guvenligi egitimi almayan kisilerin 
tersaneye kesinlikle girmemesi gerekiyor. 

Degerli milletvekilleri, arastirma komisyonumuz gahsma sirasinda denizcilikle ilgili okullann 
bir tanesinde dahi is saghgi ve guvenligi egitimi verilmedigini saptadi. Denizcilikle ilgili okullann 
tek bir tanesinde dahi is saghgi ve guvenligi egitimi yok. 

TURGUT DIBEK (Kirklareli) - Niye yok? 
(10/121, 129, 132, 134) ESAS NUMARALI MECLiS ARASTIRMASI KOMiSYONU BAS

KANI MEHMET DOMAG (Devamla) - Denizcilik ve Anadolu denizcilik meslek liseleri, denizcilik 
meslek liseleri, denizcilik yuksekokullan, fakiilteler, bunlarin higbirinde is saghgi ve guvenligi 
egitimi yapilmryor. Neden yok diye arastirdik, onlar da bilmiyorlar. 

Biz, turn bu alanlara is saghgi ve guvenligi egitimi konulmasi konusunda yazi yazdik. 
Ayrica, otuz yilhk fakultede 10 ogretim iiyesi oldugunu saptadik. Otuz yilhk fakultede sadece 

10 ogretim uyesi var. Burasi bir tip fakultesi olsaydi ug senede 30 tane ogretim iiyesi ortaya gikardi. 
Burasi bir gemi insa fakiiltesi ve sadece 10 ogretim iiyesi var. 

Tabii, bu, iiretimsizligi gosteriyor. Yeni bir fakulte kurmaya kalkarsak ogretim iiyesi bulamayacagiz 
anlamina geliyor. 

Gok eski olan fakultede ne var diye sorarsaniz, gok eski olan fakultede ise sadece 21 ogretim 
iiyesi var, on yilhk fakultede ise 5 ogretim uyesi var; fakulte yonetim kurulunu ancak olusturabilirler. 

Egitim kurumlannda ogretim uyesi eksikligi, ogretmen eksikligi had safhaya varmis dummda. 
Raporumuzu hazirlarken oneriler onemli bir kismim olusturdu raporumuzun. Ancak bu oneri-

lerimizi burada tek tek siralamayacagim. Giinkii raporda uzun uzun yazih. Ama biz bu raporu ya-
zarken somut bazi adimlar atildi, onlan sizlerle paylasmak istiyomm. 

is Saghgi ve Guvenligi Egitim Protokolii Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligimizca Gemi 
in$a Sanayicileri Birligi arasinda imzalandi ve 17 bin kisi bu egitimden gegirildi, 17 Temmuz ile 
1 Eylul arasinda. 

Egitimli galisan ve aranan eleman yetistirmek amaciyla Milli Egitim Bakanhgimizin kararlas-
tirdigj on adet Anadolu denizcilik meslek lisesinin Tuzla Piri Reis, Bandirma, Tatvan, Biga, Tirebolu, 
Konak, Nevvar Salih Isgdren Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi alti adedi 2008 ve 2009 egitim yi
hnda ogrenime agildi ve ogrenci aldilar. 
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Tuzla'da istanbul Buyuksehir Belediyesince acilan itfaiye istasyonuna ek olarak ikinci bir is
tasyonun tersane alanina yakin bir yoreye kurulmasi kararlastinldi ve plana ahndi. Cok kisa bir sii-
rede kurulmasi gerceklestirilecek. Cahsanlann bannma sorunu kar§imiza cikmi§ti. Tuzla Belediyesi 
yer tahsisi konusunda onemli adim atti. Aynca Orhanh Beldesinde, ozel tesebbiis, bannma olanagi 
icin pansiyon yapmaya basladi. 

Tersane sahipleri, tersanelerde is saghgi ve giivenligi onlemlerini artirmaya devam ediyorlar. 
Cahsma ve sosyal Giivenlik Bakanhgimizin is mufetti§leri denetimleri surekli hale getirdi, artik, Tuzla'yi 
mesken mttular. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; raporumuzun Meclis Baskanimiza tesliminden sonra iki 
onemli yonetmelik degisikligi gercekle§ti. Bunlardan birincisi 10/8/2008 tarihli 26963 sayih Resmi 
Gazete'de yayinlanan Ulastirma Bakanligindan tersane, tekne, imal, cekek yerlerinin isletme izni 
verilmesine iliskin usul ve esaslan diizenleyen yonetmelik. Tersaneleri simflandinyor. Basvuru 
kosullanni yeniden diizenliyor, tesislerin iki yilda bir kontrol edilmesi icin gerekliligini ortaya koyuyor, 
yiizde 2 miihendis cahstirma zorunlulugu getiriliyor, bunlann yarisinin da gemi in§a muhendisi 
olmasi gerekliligini ortaya koyuyor. Aynca, Gahsma Bakanligimizca 27/9/2008 tarihinde yayinlanan 
Alt isveren Yonetmeligi de onemli bir a§amadir. Alt isveren ile isveren arasinda anlasmalan diizen-
leme seklini belirliyor; asil is ne oldugu, hangi islerin alt i§verenle yapilabilecegi, i§veren-alt isveren 
iliskisini diizenleyen bir yonetmelik. Bu, tersanelerimizin en biiyiik sorunlanndan bir tanesi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Domac, konusmanizi tamamlayiniz lutfen. 
(10/121, 129, 132, 134) ESAS NUMARALI MECLiS ARASTIRMASI KOMiSYONU BAS

KANI MEHMET DOMAC (Devamla) - Bitiriyorum Saym Baskamm. 
Tabii, burada da tersane sahiplerimizin zaman zaman itirazlan var. Bunu, Sayin Bakammizla 

gdriiserek cbzeceklerine inaniyorum. 
Siiphesiz, hepimizin amaci saghkh gelisen bir sanayi olusturmak, isci-i?veren iliskisini saglamak. 

Bunun icin vazgecilmezlerden bir tanesi, sendikal orgiitlenme. Sendikal drgiitlenmenin oniinde her
hangi bir engel yok. Sendikal drgutlenmeyi saglamak icin mucadele etmek lazim ve bu miicadeleyi 
gelistirmek lazim. Bu, i§ci saghgi ve is giivenligi icin de vazgecilmez. 

Sayin milletvekilleri, Sayin Baskamm; 2008 yih denizcilik sektorii aqiisindan 90k olumlu bir yil 
degil. 20 bin DWT siparis var dunyada, 8 milyon DWT'a diistii. Giderek bir daralma meydana geli
yor. On ayda on iki yeni gemi siparisi ancak olusabildi ve bir kisim siparislerin de iptalleri giindeme 
geldi. Onun icin, Turkiye'de bankalann, ozellikle, kredileri durdurmadan, tersanelerle anla§arak bu 
i§i edzmeleri gerekiyor ve issizlik ortaya 9ikmamasi i^in, isletmelerin varligini siirdurebilmesi icin, 
gemicilik, tersanecilik alanim desteklememiz gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
(10/121, 129, 132, 134) ESAS NUMARALI MECLiS ARASTIRMASI KOMiSYONU BAS

KANI MEHMET DOMAC (Devamla) - Kazalann olmadigi, 9ahsma kosullannin gelistirildigi, is
sizlik riskinden uzak bir denizcilik sektorii diliyor, hepinize saygi ve sevgilerimi sunuyorum. 
(AK Parti siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Doma9. 
Saygideger milletvekili arkadaslanm, birlesime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.33 
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UGUNCU OTURUM 

Acilma Saati: 18.45 

BASKAN: Baskan Vekili Nevzat PAKDIL 

KATIP UYELER: Harun TUFEKCI (Konya), Murat OZKAN (Giresun) • 
BASKAN - Saygideger milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 8'inci Birlesiminin 

Ucuncu Oturumunu aciyorum. 
295 sira sayili Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu uzerindeki genel gdrusmeye kaldigimiz 

yerden devam edecegiz. 

Komisyon? Yok. 

TURGUT DIBEK (Kirklareli) - Komisyon degil, Meclis yok. 

OKTAY VURAL (Izmir) - O zaman ara verin efendim. Grup baskan vekilleri yok, iktidar yok... 

BASKAN - Birlesime be§ dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.46 
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D O R D U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 18.48 

B A S K A N : Baskan Vek i l i N e v z a t P A K D I L 

K A T I P U Y E L E R : H a r u n T U F E K C I ( K o n y a ) , M u r a t O Z K A N (G i resun) • 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 8'inci Birlesiminin Dordiincii 

Oturumunu aciyorum. 
295 sira sayih Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu uzerindeki genel goriismeye kaldigimiz 

yerden devam edecegiz. 
Komisyon ve Hiikumet yerinde. 
Simdi soz, Hukumet adina, Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Sayin Faruk Gelik'te. 
Sayin Bakanim, buyurun efendim. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANI FARUK GELIK (Bursa) - Sayin Baskan, degerli 

milletvekilleri; gemi insa sanayisindeki is saghgi ve giivenligiyle ilgili Meclis Arastirma Komisyonu 
Rapom uzerine soz almis bulunuyomm. Hepinizi en icten sevgi ve saygilanmla selamhyorum. 

Ara?tirma Komisyonu Baskan ve Komisyon iiyelerine, boyle bir kapsamh cahsmayi kisa 
siirede gerceklestirdikleri icin tesekkiir ediyomm. Aynca, cahsma hayatinda kaza sonucu vefat eden 
turn isci kardeslerimizi de rahmetle aniyomm. 

Degerli milletvekilleri, is saghgi ve guvenligi ulkemizin oldugu kadar diinyamn da giindeminde 
olan onemli bir konudur. Dunya Saglik Orgutu ve ILO'nun yaptirmis oldugu arastirmalara gore dun
yada is kazalannin yiizde 72'si 50'den az i$ci cahstiran is yerlerinde meydana gelmektedir. Her alti 
dakikada bir is kazasi meydana gelmektedir. ILO kaynaklarina gore ise her yil 1 milyon 200 bin kisi 
is kazasi ve meslek hastahgindan dolayi hayatini kaybetmektedir. Yilda 250 milyon insan is kazalan, 
160 milyon insan da meslek hastaliklan sonucu ortaya cikan zararlara mamz kalmaktadir. 

Endiistrilesmis ulkelerde is kazalan ve meslek hastahklannin gayrisafi mill? hasilaya orani yuzde 
4'ler seviyesine cikmis bulunmaktadir. is kazalan ve meslek hastaliklan somnu ulkemizde de cahsma 
hayatinda rastladigimiz temel sorunlarin basinda gelmektedir. 

Yillar itibanyla bakildigi zaman is kazalan ve meslek hastahklannda sayisal bir artis oldugu 
goriilmektedir. 2003 yihnda 76.668 is kazasi yasanirken 2007 yihnda 80.602 is kazasi meydana gelmistir. 
Ancak, is kazalannda artis olmasina ragmen cahsan sayisiyla orantilandigi zaman is kazasi sikhk 
hizi ve agirhk hizinda belirgin bir azalis olmustur. Bir yil boyunca tam giin cahsan her 100 kiside kac 
kaza oldugunu gosteren sikhk hizi 2003'te 1,23 iken 2007'de 0,81'e diismiistiir. Cahsilan her yiiz saatte 
kac saatin kaybedildigini gosteren agirhk hizi ise 2003'te 0,68 iken 2007'de 0,5l'e dusmustiir. 2003 
yihnda is kazasi sonucu 810, meslek hastahgi sonucu 1 kisi; 2007 yihnda ise is kazasi sonucu 1.043, 
meslek hastahgi sonucu ise 1 kisi hayatini kaybetmistir. Bunlar Bakanhgimiza intikal eden verilerdir. 
Hepimiz yasananlann bu tablodan cok farkh oldugunu biliyomz. 

Oniimuzdeki gunlerde huzurlanniza getirecegimiz, Parlamentoya tasiyacagimiz is Saghgi ve 
Guvenligi Yasa Tasansi'yla da saghk kuruluslarina is kazalan ve meslek hastahklanni on giin icinde 
Bakanhgimiza bildirme zorunlulugunu iceren bir diizenlemeyi Parlamentoya getiriyomz. Bu diizen-
lemeyle cok daha saghkh istatistikleri tutabilme imkanina kavusmus olacagiz. Su anda elimizdeki 
veriler Sosyal Guvenlik Kummundan ahnan ve isci ve isveren sikayetleri uzerine Bakanhgimiza intikal 
etmis olan verilerdir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; ulkemizde is kazalan sorunu, son donemlerde ozelikle 
Tuzla tersaneler bolgesinde meydana gelen i§gi oliimleri neticesinde kamuoyunun gundeminde 
yogun bir sekilde yer almistir. 2003 yilmdan bu yana diinya gemi sanayisi yuzde 89 buyume goste-
rirken ulkemizde bu oran yuzde 360 olarak gerceklemistir. Tersanelerimiz gemi siparisjnde yirmi 
ucunculukten ddrdunciiluge kadar yukselmis, 2002 yilinda toplam 136.950 DWT'luk 38 gemi in§a 
edilirken 2007 yilinda toplam 670 bin DWT'luk 98 gemi insa edilmistir. Bu basari tersanecilik sek-
torumuzun ulkemizin oldugu kadar dunyanin da parlayan yildizi oldugunu ortaya koymaktadir. 

1982 yilmdan 2000 yihna kadar yaklasik yuzde 15 kapasiteyle galisan tersanelerimizin, talep pat-
lanmasimn yasandigi 2002 yilmdan itibaren uretimleri kadar saydannda da gok buyuk artislar ger-
geklesmistir. 2002 yihnda 37 olan tersane sayimiz 2008 yihnda 84'e gikmis, 2013 yihnda da 140'a 
gikmasi hedeflenmektedir. Talep patlamasi ve buna paralel olarak kapasite kullamm oraninin artma
siyla birlikte tersanecilik sektorunde istihdam edilenlerin sayisi 13 binden 34.500'e ulasmis, galisan 
sayisinin 2013 yihnda 111 bine ulasmasi beklenmektedir. Cahsan sayilan agisindan yogunlugun 
Tuzla tersaneler bolgesinde oldugunu goruyoruz. 2002 oncesinde galisan sayisi yaklasik 5 bin iken 
bu sayi 24 binlere ulasmistir. 

Buna mukabil, tersanecilik faaliyetlerinin yuriituldugii alanin dunya standartlannda olmayisi, 
gahsanlanmizin saghkli, guvenli bir gahsma ortamina kavusmalanni engellemektedir. 

Bolgede tersanecilik faaliyeti gosteren en kiiguk tersane 2.126 metrekare yani 2 ddnum uze
rinde kuruludur. En buyiik tersane ise 196.376 metrekare uzerinde kurulmus bulunmaktadir. Az once 
Degerli Komisyon Baskammiz diinyadan drnekler verdi; o mukayeseleri yaptigimiz zaman alan iti
banyla hangi noktada oldugumuzu gormek mumkun. Alan darhgi konusunda benim de sahsen daha 
once de dile getirdigim gibi Yalova, izmit ve benzeri yakin bolgelerde yeni tersane bolgelerinin ku
rulmasi, raporda ifade edilen goziim onerilerindendir. 

Tuzla'da alanin dar olmasi konusu sorunlardan sadece bir tanesidir. is Kanunu'nun 2'nci mad
desine aykin olarak yurutiilen alt isverenlik uygulamalan, kayit di§ihk, fazla gahsma, kalifiye eleman 
ve mesleki egitim yetersizligi gibi sorunlara da bolgede sikga rastlanmaktadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Bakanlik olarak bugune kadar Tuzla Tersaneler Bolgesi'yle 
ilgili olarak gerek teftis gerek egitim gerekse mevzuat anlaminda gok onemli faaliyetlerde bulunduk. 
Teftisler kapsaminda Turkiye genelinde sosyal ve teknik anlamda 548 miifettisle bu gorevleri 
surdurmekteyiz. Bu oniimiizdeki ay igerisinde de 80 miifettis yine Teftis Kurulu kapsamina katdmis 
bulunacak. 38 teknik mufettis ve 55 sosyal miifettis olmak iizere istanbul bolgesinde 93 miifettisle 
bu hizmetleri gorme gabasindayiz. Sosyal Giivenlik Kurumu agisindan, yani kayit disi istihdamla 
mucadele gergevesinde, Teftis Kurulu Baskanhgina mensup 548 mufettis ve istanbul'da 92 mufettisimiz 
gorev yapmaktadir. 

2003-2008 yillan arasinda 1.100 teftis gergeklestirilmistir, yapilan teftisler neticesinde 3 milyon 
61 bin 650 YTL idari para cezasi uygulanmistir. Aynca, 19 is yerine kismi durdurma, 14 is yerine de 
kapatma mueyyidesi uygulanmistir. Uyguladigimiz mueyyideler neticesinde gordiik ki isverenlerimiz 
eksikliklerini gok kisa siire igerisinde tamamlamis bulunmaktadir. Bir ayhk sure igin kapattigimiz 
ve kirk alti eksik tespit ettigimiz bir tersane, tiim eksikliklerini dort gunluk kisa bir siire igerisinde 
tamamlamis ve faaliyetlerine tekrar baslamistir. Kisa surede is saghgi ve guvenligine iliskin eksik
liklerini tamamlayan isverenlerimize gergekten tesekkur ediyorum. 
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Ozellikle de son bir-iki aydan beri olumsuzluklann ya§anmamasi konusunda gayretlerinden dolayi 
gerek i§verenlerimize gerek cah§anlanmiza, mufetti§lerimize, Bakanhk cahsanlanna ve tiim emegi 
gecenlere tesekkur ediyor; umuyor, diliyorum ki o olumsuzluklan Tuzla'da da diger cahsma hayati
mizda da ya§amayiz. 

Bakanhk olarak uzerinde hassasiyetle durdugumuz ikinci konu, egitim cahsmalan. Burada degerli 
arkadaslanmiz degerlendirmeler yapiyorlar. Tabii, cahsma hayati bir biitun, Hukumet bir biitiin. Benim 
israria burada ifade edecegim konu sudur: Bakimz, birinci olarak teftislerden bahsettik. Ben Bakan ol-
dugumun haftasinda -tabii bakanhk gibi onemli bir goreve gelen milletvekilinin yapmasi gereken on
celikle secim bolgesine gitmektir- secim bolgesine degil Tuzla'ya gittim. Ashnda Tuzla'da olum filan 
da yoktu ama Tuzla'yla ilgili aldigimiz bilgiler neticesinde, Bakan olur olmaz Tuzla'ya gitmememizin 
daha dogru olacagi diisiincesiyle Tuzla'da olduk ve Tuzla'da gdrdiiklerimiz cercevesinde de orasimn 
rehabilite edilmesi konusunda yogun bir cahsma gerceklestirdik. ilk haftadan itibaren hicbir hafta, 
hicbir giin, hicbir ay oradan mufetti§lerimizi eksik etmedik. Neydi mufettislerimizin amaci: (gahsma 
hayatini ve Tuzla'daki gelisen, parlayan bu sektorii, bu yildizi koreltmek degil, oradaki is saghgi ve 
giivenligiyle ilgili alinmasi gereken onlemlerin, eksiklerin giderilmesine doniik teftislerimiz idi ve bu 
tefti§ler belli bir siire verimliligini ortaya koymaya ba?ladi. Gercekten belirlenen eksiklikler bir bir 
giderilmeye ba§landi ve §u anda bir sukunet, bir huzur ortaminin Tuzla'da oldugunu rahatlikla ifade 
edebilirim. Aynca, ilave olarak su anda i§ Saghgi ve Guvenligi Merkezinin de yalniz Tuzla bolgesinde 
olmak iizere bu hafta tabelasim takacagiz. Gerek teknik gerek sosyal gerekse uzman arkadaslanmiz 
-orada- bizzat Tuzla'nin icerisinde, o yerle§ke icerisinde hizmetlerini sunacaklar. Anhk olarak gerek is 
yerlerini ziyaret ederek, tersaneleri ziyaret ederek gerekse kendilerine bilgi talebinde bulunan isveren-
lerimize, iscilerimize, sommlulara, taseronlara, alt isverenlere, asil isverenlere kimin ne talebi varsa 
hizmet bizzat o merkezden sunulmaya baslanacak. 

Bu arada, yine Tuzla cercevesinde yillardir yasanan olaylar -ashnda 1969, 1977, 1982 tarihleri 
son derece onemlidir- ki, az once Milliyetci Hareket Partisi Grubu adina veya sahsi adina konusan De
gerli Milletvekili Mithat Bey'in de ifade ettigi gibi, Turkiye'de bu ve benzeri yapilanmalarda kamu, 
olaylann hep arkasinda kalmistir. Ashnda sehirlerimizin sehirle§mesine baktigimz zaman once car-
pik yapila§ma, arkasindan plan gelmistir. $imdi Tuzla ornegi de boyle. Once tersaneler irili ufakh ku
rulmus, arkasindan buralara bir cekidiizen verme cabasi icerisindeyiz. Bu, Turkiye'nin yalniz Tuzla 
tersaneleri boyutuyla degil, tiim sektorlerinde yasadigi bir yanhstir. Kamuyu ne yapip yapip mutlaka 
olaylann oniine koymamiz gerekiyor ki su anda Tuzla'da yapilan cahsmalar bu anlamda onemli se
kilde meyvelerini vermeye baslamistir. 

Egitim cahsmalari: 8 Subat 2008 tarihinde isveren (GISBiR) ve yetkili-yetkisiz sendika temsil-
cilerini Bakanhk biinyesinde bir araya getirdik ve giizel bir cahsma gerceklesti, bazi kararlar aldik. 
O kararlardan bir tanesi suydu: Ashnda Bakanhgimizin direkt gorevi olmamasina ragmen, once Tuzla 
bolgesindeki teknik elemanlann, isverenlerin, alt i$verenlerin egitimi konusunu gundeme getirdik 
ve haziran ayina kadar, okullar tatil oluncaya kadar 600 kisinin egitimini gerceklestirdik. Okullar 
tatil olunca, buradaki iscilerimizin cok yogun ve seri bir sekilde is saghgi ve guvenligi egitimini al-
malan gerekir idi. Bu konuyla ilgili de, okullar tatil olunca, yaz doneminde, Milli Egitim Bakanligi 
tarafindan tahsis edilen bir okulda 17.945 iscimizin is saghgi ve guvenligi acisindan egitimini ger-
ceklestirmis olduk. Dolayisiyla, egitim cahsmalanmizi da bu donem icerisinde tamamlamis olduk. 
inaniyorum ki bunun da buradaki huzur ve huzurun kahci olmasi konusunda ciddi katkisi olmustur. 
Aynca, isverenlerimizin duyarhhgi daha da artmistir. Sendikalanmizm Tuzla'daki olaylar karsisinda 
mtumlan daha bir anlam kazanmistir. Onlar da iscilerimiz uzerinde daha etkin hale gelmislerdir. 
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Isgi, isveren ve Bakanlik olarak birlikte yaptigimiz tiim bu galismalar, bugiin, Tuzla'da alan 
daralmasi, alanin oiumsuz sartlanna ragmen ve diger oiumsuz unsurlara ragmen, o olumsuzluklan 
nispeten ortadan kaldinci bir noktaya gelmi§tir ama bunun, tekrar ediyorum, yeterli olmadigim, 
sorunun yapisal durumdan kaynaklandigini da her zaman bilmemiz gerekiyor. Umuyor, diliyorum ki 
yine tekliflerimizde olan, komisyon tekliflerinde olan, mutlaka Tuzla'mn tahliyesi, mutlaka 
Tuzla'nm rahatlatilmasi konusunda sektor temsilcileriyle g6ru?melerimiz var. Tuzla'da tersanesi 
bulunan bazi isletme sahipleri Yalova'da, baska yerlerde de alternatif giki§ yollan arayisi icindeler; 
yer alanlar var, yeni yere tasinma gabasi igerisinde olanlar var. Bu sektorii korumak, bu sektorii 
geli§tirmek, destek vermek hepimizin gorevidir fakat gergekten insan onurunu kiracak sekilde olum-
suzluklann ya§anmasina da goz yummamiz soz konusu degildir. Bu denge igerisinde bu sektoriin 
geli§mesi, buyiimesi gerekmektedir. 

Yine, gok uzun seyler soylenebilir ama kisaca §unu ifade etmek istiyorum: 35 tersanede 
solunabilir toz, gaz, guriiltii, titresim ve agir metal olgumleri olmak uzere 954 adet olgum yapilmistir. 
24 tersaneden alinan numunelerin analizi yapilmis ve raporlanmistir, diger tersanelerden alinan 
numunelerin ise laboratuvar analizleri halen devam etmektedir. Bu anlamda da gali§malanmiz 
siirmekte. Onemli gordiigum husus su: Bir sektorde, bir i§ yerinde veya gahsma hayatmin bir alaninda 
bir huzursuzluk, bir sikinti yasaniyor. Turkiye'de bu arzulamr, denir ki "Bununla ilgili mevzuat 
degisikligini yapahm." "Yapahm" denir, o sorunlar ya§anir ama uzunca sure mevzuat degisikligi 
gergeklestirilemez. Biz, Tuzla'da gordiigumuz veya agir ve tehlikeli i§ kollarinda gordugiimuz 
sikintilann goziimuyle ilgili aninda Parlamento olarak mudahalemizi yaptik ve duzenlemelerimizi 
hemen gergeklestirdik. iste, mevzuat gahsmalanmiz gergevesinde alt i§veren-ust isveren iliskisiyle, 
asil isveren ve alt isveren iliskisiyle ilgili bir duzenleme getirdik, bir yonetmelik yayinlandi. Bu 
yonetmeligin uygulamalarini ciddi bir §ekilde takip ediyoruz. Burada meydana gelebilecek olan 
muhtemel sikintilarla ilgili de olayin, sikintinin nereden kaynaklandigini dikkatle takip edip onunla 
ilgili diizenlemeleri, duzeltmeleri de her an yapma imkammiz var. 

Ayrica, yine istihdam paketinde, dikkat ederseniz agir ve tehlikeli islerde gahsacak olan i?gile-
rimize, gah§anlanmiza mutlak surette mesleki egitim zorunlulugu getirdik, bu da 1/1/2009'da 
yururluge girecek. Yani artik, Tuzla'da gahstiracaginiz isci mutlaka bir mesleki formasyona sahip 
olmah, hangi isi yapiyorsa, rastgele gahstiramayacaksimz. 

Bunlan sunun igin ifade ediyorum: Bir sorun yasaniyor, bu sorunun gozumii de aninda Parla
mentoda yerini buluyor ve sorun goziiluyor. Umuyor, diliyorum ki yeni yilla birlikte Tuzla'da ve agir 
ve tehlikeli islerde artik bir mesleki yeterlilik, mesleki formasyon ve bir sertifika aranacagindan bu 
is kollarinda daha bilingli bir uretim gergeklesecek diye rahat bir sekilde ifade edebilirim. 

Son olarak, vaktimiz de doldugu igin, sunu ifade edeyim: Rapor elimizde, gok guzel bir rapor, 
Sayin Baskan ve butun gah§an arkadasjara tesekkur ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Buyurun Sayin Bakamm. 

CALI§MA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANI FARUK GELIK (Devamla) - Ama, dogrusunu 
ifade etmek gerekirse bu rapordaki oneriler, tarafimizdan henuz komisyon kurulmadan once tespit 
edilmis onerilerdir, farki bu. Oneri sayisi 42, Bakanhgimizi ilgilendiren 19. 19'un 17'si gergekles-
mistir yani 19 onerinin 17'sini biz uygulamaya koymus bulunuyoruz. 2 oneri komisyon tarafindan 
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bize yapilmis. Mesela, bir tanesi su: is saghgi guvenligi elemanlannm ucretlerini isverenden Ba
kanlik alsin, bunlarin ucretlerini, ayhklarim Bakanlik odesin gibi oneri var. Tabii, bunun degerlen
dirilmesi, tartisilmasi gerekiyor. Bunun disindaki turn onerilerin, Bakanhgimizi ilgilendiren dnerilerin 
yerine getirildigini 90k rahat bir sekilde burada ifade ediyorum. 

Son olarak, umuyor, diliyor, temenni ediyorum ki bir daha tiim i§ yerlerimizde bu ve benzer 
oiumsuz olaylar ya§anmaz ve bununla ilgili gerek i§verenlerimiz gerek Bakanhgimizin yetkilileri 
gerek bizler gerekse him gahsanlar gerekli hassasiyeti gosterirler diyorum. 

Beni dinleme nezaketinde bulundugunuz igin hepinize gok tesekkur ediyor, hepinizi saygiyla 
selamhyorum. (AK PARTi ve MHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ediyorum Sayin Bakan. 

Son konusmaci istanbul Milletvekili Sayin Durmu§ Ali Torlak. 

Sayin Torlak, buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 

D. ALi TORLAK (istanbul) - Sayin Baskan, gok degerli milletvekilleri; goriisulmekte olan 
Tuzla tersaneleriyle ilgili 295 sayih rapor hakkinda sahsim adina soz almi§ bulunuyorum. Bu vesileyle 
yiice heyetinizi saygilanmla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, komisyon raporundaki degerlendirmeler, gemi insa sektorundeki hali-
hazir durumun tespitidir. Ahnmasi gereken onlemler olarak siralananlar ise zaten mevzuatla belir
lenmis hususlardir. Bununla beraber, yol gostermesi ve konunun tarafsiz olarak yorumlanmasi 
agisindan da topluma yol gosterecek nitelikte oldugu degerlendirilmektedir. 

Raporda belirtildigi gibi dunya denizcilik sektorii ulkelerin dunyaya agihmmi saglayan en onemli 
sektorlerden biridir. Dunya deniz ticaret hacmindeki artislar ve uluslararasi kurallarda getirilen 
yenilikler nedeniyle dunya gemi in§a sanayisinde buyuk bir canhhk ya§anmaktadir. Dunya gemi insa 
piyasasindaki geli§melere paralel olarak ulkemiz ve tersanelerimiz kaliteli isgilik, Avrupa'ya yakinhk 
gibi nedenlerden dolayi cazibe merkezi olmu§tur. 

Turk tersanelerindeki biiyiimenin tek sebebi, kuresel gelismeleri yakmdan takip eden ve yatinmmi 
ona gore duzenleyen girisjmciler, yani tersanecilerdir. On sene oncesine kadar sadece ig piyasaya 
gemi yapan bu sektor son alti yedi senedir dunyaya entegre olmus ve yabanci armatdrden siparis 
almistir. 

Bu Hukiimetin "Turk gemi in§a sektorunu destekledim." diyebilecegi tek konu muhtelif bolgelerde 
yer tahsisi yapmasidir. Kisaca, gecekondu mantigiyla tersane yeri belirleme anlayisi devam etmek
tedir. Daha once de dile getirdigim gibi, ulkemizde ug bolgede, biiyiik alanlarda, arkasinda yan 
sanayiyi, lojmanlari ve sosyal tesisleri de igeren tersaneler bolgeleri belirlenmelidir. Hedef bu olmah 
ve biiyiik dusuniilmelidir. 

Uygulanmakta olan politikalar nedeniyle, raporda da belirtildigi gibi, yerli armatdriimiiz yurt 
disi tersanelere yonelmistir. Bu armatorlerimizin yurt disina verdikleri sipari§ler Nisan 2008 itibanyla 
300 adet gemi ve toplamda 15 milyon 700 bin DWT'a ulasmistir. Bu rakam Turk gemi insa sanayi-
sinden asgari 10 kat buyuktiir. 

14 Ocak 1982 tarihli, 2581 sayih Deniz Ticaret Filosunun Gelistirilmesi Hakkinda Kanun ile ye-
nilenen filomuz artik yasjanmistir. Sayin Bakamn, tersaneleri kapatma soylemi yerine, yaslanan 
filomuzun yenilenmesi igin Turk tersanelerini adres gostermesi gerekirdi. Tersanelerde alt isveren 
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olmadan kisa zamanda uretim yapilmasimn ve diinyayla rekabet edilmesinin mumkun olmadigini 
herkesin bilmesinde biiyiik yarar vardir. Alt isverenlik uygulamasina olan gereklilik konusunda tiim 
kesimler hemfikirdir ancak Cah§ma V e Sosyal Guvenlik Bakanligi, kendisini sorumluluktan kurtarmak 
adma, 27 Eyliil 2008 tarihinde Alt isverenlik Yonetmeligi hazirlami§tir. Bu ydnetmelikle "Asil is 
ta§erona verilmeyecektir." hiikmii getirilmistir. Yani tersanelerde asil is olan sac i§leme taserona 
verilemeyecektir. Soz konusu yonetmelik hazirlamrken, asil isi cop toplama ve temizlik olan bele
diyelerin cop toplama ve temizlik hizmetlerini alt isverenlere, yani ta§eronlara devretmesi goz ardi 
edilmi§, sanki tersaneler hedef alinmistir. Hukumet olarak, belediyelerin, asil islerini taseronlara dev-
retmesini hos gormek, tersanelerin taseron cahstirmasini engellemek ve yasaklamak hangi akla, hangi 
hukuka uygun bir davramstir bunu anlamak miimkiin degildir ve bu uygulamadan vazgecilmelidir. 

Degerli milletvekilleri, diinyadaki mali kriz, kiiresel gelismeler ve ardindan da Sayin Bakan 
tarafindan yapilan "tersaneler kapatilmah" sdylemi sebebiyle sektor maalesef bitirilme noktasina 
gelmistir. Sayin Bakanin bu soyleminden sonra Turk tersanelerine gelen siparis sayisi sadece on ikidir. 
Baska bir deyisle bu durum, en gee bir sene icerisinde Turkiye'de batan tersaneler olacaginm isaretidir. 

Simdi, Sayin Bakanimiza sormak lazim: Tuzla tersaneler bolgesi kalktiginda yeni kurulacak ter
sane alanlannda kaza olmayacagini taahhiit edebilir mi? Tuzla'daki tersanelerin kapatilmasiyla issiz 
kalacak isciler igin Hiikumetin ve Saym Bakanin alternatif istihdam projesi var midir? Yoksa, bu in-
sanlanmiz da issizler ordusuna dahil mi edileceklerdir? 

Degerli milletvekilleri, elektrige yiizde 60 zam, dogal gaza yiizde 50 zam yapilan bir iilkede is
tihdam saglayarak sanayicilik yapanlara devletin sahip cikmasi, desteklemesi gerekmektedir. Bu sek
tor, arkasinda devlet destegi olmadan kendini tek basina diinyaya kabul ettiren, Avrupa Birligine 
ulkesinden once giren bir sektdrdiir. Tiirk gemi insa sektorunun asil yonlendireni veya asil sorumlusu 
Ulastirma Bakanhgidir. Sektdrle dolayh iyi iliskisi olan tiim bakanlar olumlu veya olumsuz yorum 
yaparken, Sayin Ulastirma Bakaninca gerekli aciklamalar yapilmamis, sektor sahipsiz birakilmistir. 

Sayin Bakanim, Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Tuzla'da bu tip hadiselerin yasanmasini 
gercekten istemiyorsak ve bunlara onemli bir coziim bulmak gibi bir gayemiz varsa, bana gore bu
rada yapilmasi gereken tek sey vardir: Tuzla'da bulunan mevcut havuzlann ve tamir-onanm ihti-
yaclannin bir baska bolgede yeniden bir alan tahsis edilmek suretiyle -tamir ve onanmi, havuzlan 
disanya cikardigimz takdirde bu olaylann hicbir tanesi olmayacaktir- sadece ve sadece Tuzla tersa
neler bolgesinde yeni gemi insa ettiginiz takdirde bu problemler yasanmayacaktir. Bunlan da goz 
ardi etmemenin dogru oldugu kanaatindeyim. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; sekli ve nedeni ne olursa olsun is kazalanndaki olumleri 
kabullenmek mumkiin degildir. Ancak unurulmamahdir ki her tiirlii tedbiri alsaniz, her cahsanin ba-
Sina bir is guvenlikci koysamz da kaza olmayacak anlamina gelmez. Elbette dilegimiz sifir is kaza-
sidir, cahsmalar bu dogrultuda yapilmahdir. 

Bu rapordan kamunun ve ozel sektoriin onemli dersler cikaracagi kanaatindeyim. Bu raporun 
Tiirk gemi insa sektdriine, ekonomimize ve biiyuk Tiirk milletine hayirh, ugurlu olmasini diliyor, 
yiice heyetinizi saygilanmla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Torlak. 
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Sayin milletvekilleri, gemi insa sanayisindeki is guvenligi ve cah§ma §artlan sorunlarinin aras
tinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu 
Raporu uzerindeki genel gorusme tamamlanmistir. 

$imdi, 2'nci sirada yer alan, Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman ve 29 milletvekilinin, Aydin 
Milletvekili Ahmet Erturk ve 20 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 milletvekilinin, 
Bahkesir Milletvekili Ahmet Edip Ugur ve 23 milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Gurol Ergin ve 
24 milletvekilinin onergeleri uzerine, zeytin ye zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann uretiminde ve 
ticaretinde yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasa'nin 98'inci, Ic Tiizuk'iin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca kurulan (10/27, 34, 37,40, 102) 
esas numarali Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu uzerindeki genel gorusmeye bashyoruz. 

2.- Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet Erturk 
ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, Bahkesir Milletvekili 
A. Edip Ugur ve 23 Milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Gurol Ergin ve 24 Milletvekilinin, Zeytin 
ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan Sorunlann Arastinlarak 
Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Meclis Arastirmasi Acilmasina Iliskin Oner
geleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) (S. Sayisi: 296) (x) 

BA$KAN - Komisyon ve Hukumet? Yerinde. 

Komisyon raporu 296 sira sayisiyla bastinhp dagitilmi§tir. 

Ic Tuzuk'umuze gore, Meclis arastirmasi komisyonunun raporu uzerindeki genel goriismede ilk 
soz hakki onerge sahibine aittir. Daha sonra, ic Tuzuk'umuzun 72'nci maddesine gore siyasi parti 
gruplan adina birer iiyeye, §ahislan adma iki uyeye soz verilecektir. Ayrica, istemleri halinde Ko
misyon ve Hiikumete de soz verilecek, bu suretle Meclis arastirmasi komisyonu raporu uzerindeki 
genel gorii§me tamamlanmi§ olacaktir. 

Konu§ma sureleri, Komisyon, Hukumet ve siyasi parti gruplan igin yirmi§er dakika, onerge sa
hipleri ve sahislar igin onar dakikadir. 

Rapor uzerinde soz alan sayin milletvekillerin isimlerini okuyorum: Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel, Aydin Milletvekili Ahmet Erturk, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bahkesir Milletvekili 
Ismail Ozgiin, Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak. 

Gruplar adina su ana kadar intikal eden talepler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Bahkesir 
Milletvekili Ergun Aydogan, Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Bursa Milletvekili ismet Buyiikataman. 

Komisyon ve Hukumetten soz talebi henuz intikal etmemi§tir. 

Sahislan adina: Manisa Milletvekili Mustafa Endz, Hatay Milletvekili Izzettin Yilmaz. 

Bu milletvekillerimiz bulunamaz ise, §anhurfa Milletvekili Ramazan Basak, Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sefer Ustun konusacaklardir. 

Evet, ilk soz onerge sahibi olarak Sayin Kemal Demirel'e aittir. 

Sayin Demirel, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkistar) 

KEMAL DEMIREL (Bursa) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hepinizi en igten sevgi ve 
saygiyla selamhyorum. 

(x) 296 S. Sayih Basmayazi Tutanaga eklidir. 
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Zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann uretiminde ve ticaretinde yasanan sorunlarin aras
tirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasa'mn 98 ve ic Tuzuk'iin 104 ve 
105'inci maddeleri uyannca acilmis olan Meclis Arastirmasi Komisyonu cahsmalarini tamamlamis 
ve raporunu Meclise sunmu§tur. Ben de bu Komisyonun iiyesi olarak ve onergeye imza atan bir 
milletvekili olarak huzurlannizdayim. 

Degerli arkadaslar, bu Komisyonumuz iic dort ayhk bir cah§ma sonucu hazirladigi Rapor'u 
Meclise sundu ve bu Rapor bugiin de konusulacak ve kabul edilecek, onu biliyoruz. Ama onemli 
olan, bu Komisyonun oncelikli olarak kurulma amaci zeytin ve zeytinyagiyla olmasi lazimdi fakat 
diger yaglar da girdi ve boyle bir tablo ortaya cikti. Ciinkii her iki yag grubunun birbirinden farkh 
oldugunu, farkh ozellikler tasidigim bilerek bu konuya girmek istiyorum. 

Zeytinyagi, ozellikle iilkemiz acisindan stratejik dzelligi olan bir uriin. Boyle bir uriiniin hak 
ettigi yere gelmesi noktasinda herkes iizerine diiseni layikiyla yapmah diye dusuniiyorum. Ciinkii 
zeytin, ayni zamanda insan vucudu icin de ila? dzelligi tasiyan onemli bir hammadde. Bu noktada, 
zeytin ve zeytinyagimn ulkemizde hak ettigi yere gelmesi noktasinda kurulan komisyonlar ciddi 
gahsmalar yapiyorlar. Gecen donem de komisyon bir rapor hazirlamis, ne yazik ki secimler geldigi 
i?in bu raporlar Mecliste gdriisulememis ve raflarda kalmisti ama bu donem komisyon gorevini yapti, 
raporlan hazirladi ve Meclise getirdi. inaniyorum ki Meclis de bu Komisyon Raporu'nun ortaya 
koymus oldugu gercekleri, ortaya koymus oldugu tabloyu hayata gecirmesi noktasinda Hiikumetin 
ve Bakanhgin -bakanliklann diyecegim ciinkii sadece bir bakanligi ilgilendirmiyor, Tanm Bakanhgim, 
Maliye Bakanhgim, Sanayi Bakanhgim, Saghk Bakanhgim ilgilendiren bir konuda- gerekli 
hassasiyeti gostermesini istiyorum. 

Bu Meclis donemi acildigi zaman Sayin Basbakana soru onergesi vermistim. Bizzat da Basba
kanin bu i$in icerisinde olmasini ve gereken hassasiyeti gostermesini beklemistim. Giinkii zeytin ve 
zeytinyagi konusu da ve diger yaglar konusu da sadece bakanhklan degil Hiikiimeti de direkt 
ilgilendiren onemli bir konu. 

Degerli arkadaslar, bizim, iilke olarak ham yag ithalatinda verdigimiz, disanya odedigimiz para 
2007 yihnda 1,7 milyar dolar. Yani disanya verdigimiz para 1,7 milyar dolar. Eger biz cok ciddi, 
gecerli, tutarh tanm politikalanmizi olusturabilmis olsaydik, milli, ulusal politikalanmizi hayata 
gecirebilmis olsaydik biz yag konusunda disanya 1,7 milyar dolar odemeyecektik. Kaldi ki bu seneki 
rakamlarla, dolann da yiikselisini goz oniine ahrsak, 2 milyar dolan askin bir para disanya gidecek. 
Eger bu para disanya gitmemis olsaydi, bugun ektigi uriiniin karsihgim alamayan -evine, asma, 
Coluguna cocuguna- hak ettigi parayi kazanmak icin mucadele veren ciftcilerimiz o 2 milyar dolan 
kendi ceplerinde gdrmus olacaklardi. Yani cok ciddi, tutarh, gecerli mill! tanm politikasi olusturu-
lamamasinin faturasi 2 milyar dolar disanya giden para olarak karsmuzda. 

Onun icin, bu komisyonlar ciddi arastirmalar yapiyorlar, ciddi raporlar hazirhyorlar; biirokrasi 
katkisini saghyor; iste giineydogusu, Marmara'si, Ege'si dolasihyor, tarlalara gidiliyor; toplantilar 
yapiliyor ve kitap halinde buraya getiriliyor ve burada kabul edildikten sonra eger bu raporlar hayata 
gecirilmezse, bu raporlardaki gerceklerin hayata gecirilmesi icin mucadele verilmezse emekler ne olacak? 

O kadar insan konustu, o kadar ciftci konustu, sanayici konustu, uretici konustu. O insanlar, 
Meclisten, umutla yapilan cahsmamn neticesinin ahnmasini bekliyorlar. Parlamentonun gorevi de bu 
degil mi? Yani Parlamentonun gorevi, kendisine aktanlan sorunlarin cozulmesi icin mucadele etmek 
degil mi? Eger bunlan yapmiyorsak, o zaman bizim milletvekili olarak gdrevimizi yapmamis gibi bir 
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tablo ortaya gikiyor. Milletvekilinin gorevi halkin vermis oldugu oyun geregini yerine getirmektir. O 
da nedir? Aglayan giftginin yuzunii guldiirmektir, umutla bekleyen koyluye sahip gikmaktir. Onun da 
yolu gok basit: Aglayani gormektir, aglayani dinlemektir, aglayamn sesine kulak tikamak degil, 
kulagini ve goziinu, yuregini agmak demektir. Komisyonlar bunun igin kuruluyor, sorunlar bunun igin 
var ve bu sorunlan gozmek igin de Parlamentonun da gorevi bu. 

Ben buradan konusurken... Milletvekillerimizle beraber Komisyon olarak dola§tik. Koyluler 
bu kursuye gelip konusamiyor, giftgi bu kursiiye gikip konusamiyor; koylu Ahmet aga, Mehmet aga, 
Hatice anamiz, Ahmet dedemiz burada konusamiyor. Kim konu§uyor? Onun vekili konusuyor. O 
zaman, vekil, koylu gibi konu§acak ve koyluniin derdini buradan anlatacak. O zaman koylu "I§te 
benim vekilim kursude, ben yokum ama benim vekilim kiirsude." diyecek. Onun igin, bu kiirsiiden 
biz konusurken, bu kursuden onlann dertlerini dile getirirken siyasi parti aynmi yapmaksizin, 
komisyonun tespit etmis oldugu konulann bu Parlamentoda konusulup, sonug ahnmasini bekliyor. 
Birgok rakamlar var, o rakamlan konusabiliriz, anlatabiliriz ama koylu sunu sdyluyor: "O rakamlan 
bir kenara birakin. Benim iirettigim iiriin, kara zeytinim, benim karabasanim mi olacak, yoksa benim 
umudum mu olacak? Benim ektigim iiriin para edecek mi, etmeyecek mi? Giibre fiyatlan artiyor, 
ilag fiyatlan artiyor, mazot artiyor, yevmiye artiyor, ama benim ektigim, yetistirdigim zeytinin fiyati 
artmiyor, tarn tersine, geriye gidiyor. Bu ne yaman geliski?" Bu ne yaman geliski? Evet, boyle bir 
geliskili tabloyla karsi karsiyayiz ve o insanlar bizden umut bekliyorlar. 

Bugiin, yine, aldigimiz bilgiler, Bursa bolgesinde, Marmara Bolgesi'nde 100 bin ton civarinda 
rekoltenin olabilecegi yonunde. Marmara Birlik'in alabilecegi kapasite belli, 35 bin ton civannda. 
Eger, tiiccar da gereken hassasiyeti gosterip buralara girmezse uriin ne olacak? Ciftcinin topladigi 
uriin ne olacak? O uriinii kim alacak? Burada Toprak Mahsulleri Ofisi findikta devreye girebiliyor 
ama zeytinde girebilecek mi? Yani zeytini kaderiyle bas ba§a mi birakacagiz? Marmara Birlik'in kar
sisinda, tiiccar karsisinda kaderiyle bas basa mi birakacagiz? Hayir. Devletin gorevi giftgiyi kaderiyle 
bas basa birakmak degil. Devletin gorevi uretenin yaninda yer almaktir, hukumetin gorevi iiretenin 
yaninda yer tutmaktir. Onun da yolu giftginin sahipsiz olmadigim ortaya koyan politikalardan geger. 

Giftgilerimizin borglanni anlatmaya gerek yok, sdyluyorlar: "Biz borcumuzu borgla kapatiyo-
ruz. Bir bankadan ahyoruz, odeyemiyoruz, diger bankadan ahyoruz, o aldigimizla diger bankamn bor
cunu oduyoruz." O anlamda, ziraat odalanmn bana aktardigj bilgiler, bu konuda gerekli girisimlerde 
bulunup, bir yil, ana paralann degil de faizlerin odenmesinin yolunu agabilmek. Bu bir yil ana para
lann otelenmesini bekliyorlar. Yani ziraat odalanmn gdriisjeri o, o gergevede. 

Birkag rakam verirsem... Bakin gok ilging tablolar var. Yani gegen sene Ekim 2007'de yuzde 
33'luk amonyum nitratin fiyati 386 lira iken bu sene 845 lira. Yani yiizde 119 zam var. Cok rakam 
var ama ben rakamlarla mesgul etmek istemiyorum. Yani burada giftginin tarlasinda kullandigi gubre 
yuzde 100'leri asacak ama iirettigi uriin yiizde 100'leri asamayacak, tarn tersine geriye gidecek! 
Ondan sonra diyecegiz ki giftgimize: "Sen giiler misin." Nasil gulecek? Hani giftgimiz Turk milletinin 
efendisiydi, Ataturk'un dedigi gibi. Efendiye gereken onemi vermenin yolu ektigi uriine sahip gikmaktir. 

Bugun bizim giftgimiz Avrupa'daki giftgiyle kar§ilastinldigi zaman en az destegi alan giftgidir. 
Avrupah, Amerikah kendi giftgisine sahip gikiyor. Biz bunu yapamiyorsak, ondan sonra... Biraz 
ewel Sayin Tanm Bakani konusuyordu: "Bizdeki gubre artislan 4 misli oluyor ama Avrupa'da 7 
misli, 10 misli artiyor." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Saym Demirel, konusmamzi tamamlayiniz. 
Buyurun efendim. 
KEMAL DEMIREL (Devamla) - Ama Sayin Bakana sormak lazim: Bizde 4 misli artti, orada 

7 misli, Avrupa'daki ciftci ne kadar destek ahyor? Onlan da soylemek lazim. Onlar gereken her tiirlii 
destegi ahyorlar. O yiizden, Turkiye'nin ayaga kalkmasimn yolu iiretime sahip cikmaktir. Tiirkiye'yi 
giildiirmenin yolu aglayan koyliiye sahip cikmaktan gecer. Eger aglayan koyluyii giildiiremezseniz 
inamn Tiirkiye'yi guldtiremezsiniz. 

Bu noktada ben hazirlanan bu Komisyon Raporu'nun hayata gegmesi igin bu Komisyon 
Raporu'nun da yaptirim giicumin olmasini istiyorum. Ustiine basa basa soylemek istiyorum. Eger 
Komisyonun almis oldugu gdriislerin yaptirim giicii yoksa o zaman komisyonlan kurmaya da gerek 
yok arkadaslar. Niye komisyonlan kuruyoruz? O komisyonlann almis oldugu kararlar uygulansm 
diye. Bu noktada Turkiye'nin zeytin ve zeytinyagi konusunda ciddi, tutarh, ulusal bir politikasi 
olmadan bu sorunlann cozumlenemeyecegini biliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
KEMAL DEMIREL (Devamla) - Tesekkur icin... Baglayacagim. 
O yiizden, bu raporun mutlaka hayata gecirilmesi ve umutla bekleyen -su anda bu iilkede eko

nomik kriz var ama yillardan beri koyliimiiziin ekonomik krizi var- bu koylumiiziin ekonomik krizinin 
ortadan kalkmasi noktasinda Komisyona ve Meclise diisen gorevi layikiyla yerine getirirsek inani
yorum ki o insanlar da bize tesekkiir edeceklerdir diyorum. 

Hepinize sevgi, saygi ve selamlanmi sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Demirel. 
Onerge sahipleri adina ikinci konusmaci Aydin Milletvekili Ahmet Ertiirk. 
Sayin Ertiirk, buyurun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
AHMET ERTURK (Aydin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; zeytin ve zeytinyagi konu

sunda bazi milletvekili arkadaslanmizla beraber biz de onerge vermistik. Bu giizel uriiniin, gergek
ten bu kutsal meyvenin sorunlarinin arastirilarak goziim yollannin ortaya konulmasi yonunde daha 
pek gok milletvekilimizin verdigi dnergeler birlestirilerek Mecliste bir arastirma komisyonumuz ku-
ruldu ve bu Arastirma Komisyonumuzun kurulmasindan sonra gergekten giizel gahsmalar yapildi 
ve bu gahsmalarla, insallah, iirettigi bu giizel iiriinle bu toplumu besleyen ve doyuran degerli zeytin 
ureticilerimiz hak ettikleri beklentilerine kavusacaklar ve bu urunu daha fazla alanda iiretmeye devam 
edecekler. 

Degerli milletvekilleri, biliyorsunuz, zeytin, daha gok Akdeniz Bdlgesi'nin klasik iiriinlerinden 
birisi ve ulkemizde de Akdeniz Bolgesi seridinde, iste Bursa, Canakkale illerimizden, yukandan baslayip 
Marmara'dan Ege'ye dogru devam eden ve Akdeniz Bolgemizden de Giineydogu Anadolu'muza 
dogru olan arazi bolgesinde, iklim bolgesinde yetisen, gesitli tiirleri olan, pek gok yerde yaghk, pek 
gok yerde de sofrahk olarak yetistirilebilen giizel bir iiriin. 

Simdi, bu urunumiiziin oncelikle pek gok sorunu var. En giizeli de bu sorunlan asma konusunda 
oncelikle bir reklam veya bu urunu tamtma konusunda pek gok eksikligimizin oldugunu bu Komis
yonda gordiik. Belki zeytin iireten bolgelerdeki insanlar giinde 20 kilo yag tuketirken Turkiye orta
lamasina baktigimizda ancak 1 kilogram yag tuketildigini gdriiyoruz. Dernek ki daha Anadolu'muzun 
pek gok yerinde zeytinyagi tuketiminde beklenen rakama ulasilamamis. Pek gok yerlerde var yih-yok 
yihm tespit ettik. Tabii, var yih-yok yih artik olmamasi lazim. Butiin dunyada bir yil yiizde 60, bir 
yil yiizde 40 nispetinde, ama her sene var olan bir iiriin. 
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Degerli milletvekilleri, Sayin Baskamm; oncelikle Meclisimizden gikan Uretici Birlikleri Ka
nunu gergevesinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyagi Konseyimiz kuruldu ve su anda bu konseyimiz ga-
h§malanna devam ediyor ve ilgili Bakanhklara onerilerini ve projelerini sunuyor. Ama bunun yaninda 
bu Komisyon daha kapsamh gahsti; daha farkli alanlarda, fidanmdan uretiminin son asamasina kadar 
biitiin konulan takip etti. 

Simdi beklentiler var, mevcut talepler var, bir de olanlar var. §imdi, memleketimizde a§agi yu
kan 140 milyona yakla§an bir zeytin agaci varligini goruyoruz. Bizim Hukumetimiz iktidara geldi
ginde mevcut zeytin agacimiz yakla§ik 100 milyon adet civanndaydi, uzun yillardan beri 100 milyon 
adet, ama AK PARTFnin iktidar oldugu bu bes yilhk zaman diliminde 40 milyon adet. Bu neden 
kaynaklandi? Oncelikle Hukumetimiz fidan destegini ortaya koydu. Fidan destegi marifetiyle bu 
zeytin yetisen bolgelerimizde 40 milyon adet zeytin fidam dikildi ve bu fidanlar yava§ yava§ artik 
onumiizdeki yildan itibaren uriin vermeye, bu agaglanmiz da mahsuldar olmaya ba§hyorlar. Bunun 
dismda, kirsal kalkinma desteklerimizle gene Tanm Bakanligimiz bu uriinii desteklemeye devam 
ediyor. 

Tabii, beklentiler de var, ama §unlar yapilmisti: Mesela, damlama sulama projeleriyle, yiizde 50 
hibeyle, sulanamayan zeytin bolgelerindeki zeytin agaglarimizin sulandigini gorduk. Boylece verim 
neredeyse iki katina yukseliyor. Tabii, sulanmayan bir agagtan beklenen verim ile sulanan bir agag-
tan... Hele damlama sulamayla, artik, ileri teknolojiyle ve bilimsel yontemlerle ve masraflann da, ya
pilan maliyetin yiizde 50'sini de hibe olarak veren Hukumetin katkilanyla, agaglanmiz daha verimli 
ve her yd da mahsul veren hale gelebiliyor. 

Ayrica, paketleme ve ambalajlama destekleri, gene kirsal kalkinmada, zeytinyagim ureten veya 
sofrahk zeytini mamul hale getiren insanlanmiz, giftgilerimiz, tticcarlarimiz, tacirlerimiz, ihracatgi-
lanmiz, is adamlanmiz yaptiklari tesislerin yiizde 50'sini gene hibe olarak alabiliyorlar. Boylece, 
paketleme ve ambalajlama, markah hale getirilmi§ iiriinlerle, uriinlerimizi hem ig piyasada hem de 
diinya pazarlannda daha iyi fiyatlarla satma imkani ve firsati buluyoruz. 

Ayrica bunun yaninda, eski teknolojiyle uretim yapan, mesela iig fazh iiretimle imalatim yapan 
zeytinyagi fabrikalan teknoloji yenileme... Mesela su anda, sadece benim ilimde, Aydin'da otuz 
sekiz tane zeytinyagi fabrikamiz kirsal kalkmmaya muracaat etmi§ durumda, teknoloji yenileme 
konusunda, burada da yuzde 50 hibe destekler var. 

Gene uriinun ihracatinda navlun ve depo destekleri, aynca ambalajh urun destekleri, Tanm Ba
kanligimiz ve ihracatla ilgili Bakanligimiz, Hazinemiz tarafindan destekleniyor. Turk mah amba
lajh, "Turkiye'de iiretilmistir" ve belli bir patent almis, lisans almis markamiz yazddigi takdirde 
uriine, zeytinyaginda 1 tonda 500 dolar, zeytinde de 225 dolar -sofrahk zeytinde de- ihracat destegi 
verilmektedir. Bunun yaninda, zeytinyagina 200 bin lirahk veya simdiki YTL'mizle 20 yeni kurusluk 
prim destegi, 3 lira 35 kurusjuk da mazot ve gubre destegi odenmektedir. 

Bu tespitlerimiz, yaptigimiz galismalar sonunda, giftgilerimiz tarafindan, artan giibre ve mazot 
fiyatlanna gore biraz daha artinlmasi, prim desteginin, ornegin 50 yeni kuru§a gikanlmasi gibi ve 
kirsal kalkinma desteklerinin de surduriilmesi yonunde pek gok talep almi§ bulunmaktayiz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bir de en onemli tespit ettigimiz sorunlardan birisi de 
karasu meselesiydi. Zeytin sikildiktan sonra, ug fazh sistemlerde, fazin birisinden zeytinyagi gikiyor, 
birinden karasu gikiyor, birinden de pirina, yani kiispe dedigimiz pirina gikiyor. Bu pirina tekrar 
degerlendiriliyor, yakacak olarak da kullamlabiliyor, iginden pirina yagi gikanhyor. Ama karasu §u 
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anda bir sorun olarak onumiizde duruyor. Komisyonumuz bu konuda pek 90k uzmani dinledi, pek 90k 
bilimsel kurum ve kurulusun teknik adamlanni, universitelerin degerli elemanlanni dinledi. Bun-
larla ilgili gerekli galismalanmizi raporlanmiza yazdik ve sunu gordiik ki ispanya'da -dunyada en 
biiyiik zeytin iireten iilke ispanya- ?u anda yiizde 95'e varan nispette artik iki fazli sistem kullanih
yor yani zeytin sikildiktan sonra bir taraftan zeytinyagi gikiyor bir taraftan da iginde karasu olan pi-
rina gikiyor. Simdi bizim bunu yapmamiz lazim. 

Bilimsel ara§tirmalara gore pek gok yerde aritma tesisleri var, pek gok yerde de yavas yavas iki 
fazh sisteme doniis var. ispanya yiizde 95 nispetinde iki fazh sisteme ddnmiis. Yunanistan ve italya 
-bunlar bizden daha onde olan, daha gok zeytin agaci olan ulkeler. Tiirkiye'miz ddrdiincii sirada §u 
anda- da yavas yavas yiizde 50 nispetinde iki fazh sisteme ddnmiis durumda. Simdi, bizler de bu 
Komisyon Raporumuzda bu konuyu iyice irdeledik ve iilkemiz igin gergekten en dogru yontemin, Hii-
kumetimizin verdigi kirsal kalkinma destekleri... Teknolojilerin, zeytinyagi fabrikalanndaki tekno-
lojinin yenilenerek iki fazh sisteme ddniilmesi yoniinde dneri ve du?uncelerimizi ortaya koyduk. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; tabii burada ekstraksiyon islemi yapilmasi lazim, bir de de-
kantor degisikligi ile bu sistem gok fazla ve biiyuk, a§in maliyetlere gereksinim kalmadan yapilabi-
liyor. Ancak pirinayi i§leyecek ve degerlendirecek olan tesislerin kurulmasi lazim. Bu tesisler de 
ulkemizde gok fazla degil. 

Bir baska gahsma, ARGE gahsmalannin yeterli olmadigini gordiik. Lisansh depoculuk 
yoniinde Hukumetimizin baslattigi gahsmalann daha da gelistirilmesi ve mutlaka zeytinyagimn iiriinun 
hasat zamaninda degil butiin yila yayilabilecek bir sekilde gahsmalann surdiiriilmesi gerektigi 
konusunda bilhassa tanm birliklerine verilen desteklemelerin artik daha fazla birliklerin gayretli 
gahsmalanyla lisansh depoculugun hayata gegirilerek uriin zamaninda giftgilerimizin urunlerinin bir 
anda pazarda bol, arz talep dengesine gore fazla arz edilen iiriinlerin fiyatlannin diismesine mani 
olunmasi gerekiyor. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri, aynca bu Komisyonumuzda bir de biz kanun teklifi 
hazirladik. Beraberce Komisyonu olusturdugumuz diger partilerden olan, iktidar ve muhalefet 
partilerinden olan milletvekili arkadaslanmizla ve Komisyon Baskanimizla beraber -uzmanlanmizla 
gene- giizel bir gahsma yaptik. Bu gahsmada bozuk baltahk orman alanlannda, piynar, kayithk, 
gahhk gibi alanlarda delicesi yetisen ancak asilandigi zaman mahsuldar hale gelebilen, iste, zeytin 
gibi, gitlembik gibi, kegiboynuzu gibi pek gok meyveli agacin da bu alanlara dikilebilmesi yonunde 
kanun teklifimiz Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgimiza verildi ve insallah... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Ertiirk, konusmanizi tamamlayiniz. 
AHMET ERTURK (Devamla) - ...kisa zamanda Meclisimizin huzuruna gelerek bu kanun 

teklifimizin yasalasmasim... 
Aynca, gene bir ikinci maddede de "tagsis" dedigimiz kanstirma ydntemiyle yani hile hurda 

isinin de artik ortadan kaldinlmasi ve agir mueyyidelerle, cezalarla, bu i$i yapan, zeytini, zeytinyagini 
baska yaglarla kanstiran insanlann da bu konuda cezalandirilmasi ve bu caydinci bir unsur olmasi 
yoniinde gahsmalanmizi bir kanun teklifiyle de ortaya koyduk. 

Aynca, havza destekleri yonunde de agigini gdrdugumuz ve gergekten 1,7 milyar dolarlik bir 
ithalata sebep olan yagli tohumlar agiginda da mutlaka havza desteklerinin gelistirilerek pamuk bol
gelerinde pamugun daha fazla desteklenmesi, aygigegi bolgelerinde aygigeginin daha fazla destek
lenmesi, misir bolgelerinde de misir iiriinuniin daha fazla desteklenmesi yoniinde -giinkii 
Hukumetimiz hem pamugu hem aygigegini hem de misin primle destekliyor- bu primlerin havzalara 
gore farkhlastinlmasi yonunde pek gok gahsmalar yaptik. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

AHMET ERTURK (Devamla) - Bu gahsmalann hayirh olmasini diliyorum ve bu cahsmamizin 
sonucunda ortaya gikan raporumuzun, urettigi iirunlerle bu toplumu besleyen ve doyuran degerli cift-
gilerimize yararh gahsmalara vesile olmasi temennisiyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. (AK 
PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Erturk. 

Onerge sahipleri adina uguncu konusmaci Bursa Milletvekili Ali Koyuncu. 

Sayin Koyuncu, buyurun efendim. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

ALI KOYUNCU (Bursa) - Sayin Baskan, gok degerli milletvekili arkadaslanm; zeytin, 
zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann uretiminde ve ticaretinde yasanan sorunlann arastirilmasi igin 
kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu ve hazirlami§ oldugu 296 sira sayih Rapor'u uzerine soz 
almis bulunmaktayim. Konusmama gegmeden once Genel Kurulu saygiyla selamhyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekili arkadaslanm; tanm ve giftgi bizim dnceliklerimizdendir. On
lann meselesi bizim meselemizdir, onlann mutlulugu bizim mutlulugumuzdur. Bu gergeve igerisinde 
giftgi kardeslerimizin mutlu olmasi igin iste bu sektorde kanunu olmayan bir kanunu, Tanm Kanu-
nu'nu da bu donemde bu giftgi kardeslerimizin mutlulugu igin gikarmi§ bulunuyoruz. 

Ayrica, yine, 2,7 milyar dolar civarinda, yuzde 180'lerle, yiizde 190'larla temerriit faizleriyle 
karsj karsiya kalan giftgilerimizin 1,7 katrilyon liranin silinmesi, geri kalan borglannin da ug yila 
taksitler halinde bolunmesi, bunun akabinde de, tabii ki, toprak reformunun yapilmasi, daha sonra da 
birim alandan hem zeytin ureticilerimizin daha fazla iiriin elde etmesi, uriin maliyetlerinin du§iirul-
mesi, karhhklarin artinlmasi noktasinda da be§ yd sifir faizli kredilerin verilmesi de "Tanm ve giftgi 
bizim onceliklerimizdendir." dedigimizin kamtidir. 

Sayin Basbakanimizin da dedigi gibi, tanmi kalkindirmadan ulkeyi kalkindiramayiz. Bizler de 
bu hedef dogrultusunda gahsjyoruz, hangi bolgede giftgilerimizin hangi sorunu var hepsini biliyoruz. 
Bu sikintilan gozmek igin de gahsjyor, goziim uretiyor, ortak akil anyoruz. iste bu amaglarla komis
yonlar kurulmasi igin de onergelerimizi veriyoruz, gahsmalanmizi yapiyoruz. Sorunlann tespit edilmesi, 
sorunlann goziilmesi noktasinda da gayretli bir gahsma igerisindeyiz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekili arkadasjanm; 1,7 milyar dolarlik ithalatla, petrolden sonra en 
gok doviz harcadigimiz yagh tohum ve bitkisel yaglardir. Bu nedenle, hem doviz kaybini azaltmak 
hem zeytin ve zeytinyagmdaki uretim ve kalite miktanm artirmak igin Komisyonun hazirladigi rapor 
gok biiyiik onem arz etmektedir. 

Zeytinciligin ulkemizdeki mevcut durumu ile dunyadaki yerini tespit ettigimizde bu alanda dun
yada soz sahibi ulkelerden biri oldugumuz ortaya gikmaktadir. Ulkemizde uretilen toplam zeytinin 
yaklasjk yiizde 30'u sofrahk zeytin olarak isjenmektedir. Ulkemizde 640 bin hektar alanda yaklasik 
150 milyon zeytin agaci vardir. Turn tanm alam igerisinde de zeytin alam yiizde 2,3'luk bir alana sa
hiptir. Ulkemizde yaklasik 400 bin uretici dogrudan, 1,2 milyon tanm isgisi ve 2 milyon kisi dolayh 
olarak zeytin sektorunden gegimini saglamaktadir. 800 bin ton zeytini isleyen 1.100 zeytinyagi iire
tim isjetmesi de bulunmaktadir. 
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Dunya sofrahk zeytin uretimi 1,8 milyon ton, zeytinyagi uretimi ise 2,6 milyon ton seviyesindedir. 
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Ulkemizde zeytinyagi tuketimi kisi basina 1 kilogram iken Yunanistan'da 21 kilogram, ispanya 
ve italya'da da 10 ila 12 kilogramdir. Mutlaka ve mutlaka zeytinyagi tiiketimini artirmamiz gerekiyor 
degerli arkadaslar. 

Ulkemiz, ispanya, italya ve Yunanistan gibi dnde gelen zeytin ve zeytinyagi ureten ulkelerden 
birisidir. 400 bin ton sofrahk zeytin uretimiyle dunya ikincisi, 800 bin ton yaghk zeytin iiretimiyle 
dunya ddrdiinciisudur. 145 bin ton zeytinyagi uretimiyle de dunya besjncisidir. Ulkemiz, toplam 
zeytinyagi uretiminin yiizde 5'ini, ihracatin ise yaklasik yuzde 10'unu karsdamaktadir. Toplam 
zeytinyagi iiretimimiz 145 bin ton seviyelerindedir. Zeytinyagi ihracatimiz yilhk ortalama 70 bin ton 
civarmdadir. 2006-2007 sezonunda 92 milyon dolarlik zeytinyagi ihracatimiz yapilmistir. 

Degerli milletvekili arkadaslanm, ulkemizde zeytin ve zeytinyagma yapilan destekler nelerdir 
diye de bir bakmamiz gerekiyor. Hukumetlerimiz doneminde bu alanda neler yapilmistir, bunlara 
deginmekte de fayda vardir. 2005 yilmdan itibaren sertifikah zeytin fidanina destek verilmeye bas
lanmistir. Dekara verilen destek miktan 2005 yihnda 30 YTL iken, 2006 yilmda 250 YTL'ye cikar-
tilmistir. 2001-2002 yillannda 3,4 milyon sertifikah fidan uretiminin 755 bin adedi zeytin iken, 
2006-2007 yillannda ise 46 milyon sertifikah fidan uretiminin 26 milyonu zeytin olmustur. 

Degerli dostlar, sofrahk zeytin icin "Made in Turkey", "Turk Mali" yazan uriinlerde ise ayrica 
yine Hukumetimiz doneminde 2 ila 5 kilogram ambalajlarda ihrag edildiginde ton basina 125 Ame-
rikan dolan, 1-2 kilogramhk ambalajlarda ihrag edildiginde ton basina 160 Amerikan dolan, 1 kilo-
gramhk ambalajlarda ihrag edildiginde ton basina 225 Amerikan dolan destek verilmektedir. Ayrica 
18 kilograma kadar kutulu ambalajlarda ihrag edildiginde de ton basina 75 Amerikan dolan ihracat 
iadesi odemesi yapilmaktadir. 

Yine ayni sekilde bizim hukumetlerimiz doneminde zeytinyagma da destek verildi. Yine "Turk 
Mali" yazan ambalajlarda, 2 ve 5 kilogramhk ambalajlarda ihrag edildiginde ton basina 175 Amerikan 
dolan, 1-2 kilogramhk ambalajlarda ihrag edildiginde ton basma 300 Amerikan dolan, 1 kilogramhk 
ambalajlarda ihrag edildiginde ton ba§ina 500 Amerikan dolan ihracat odemesi yapilmaktadir. 

Ulkemiz zeytinciligindeki sorunlann acilen gozume kavusturulmasi igin sektoriin giiglii orgut-
lenmeye ihtiyaci vardir. 2006 yihnda Hukumetimiz doneminde gikanlan 5488 sayih Tanm Kanunu 
gergevesinde iiriin konseylerinin kurulmasina izin verilmis, bu gergevede zeytinyagiyla ilgili olarak 
2007 yihnda da Zeytinyagi Konseyi kurulmustur. 

Degerli milletvekilleri, Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu neler dngoriiyor? Her seyden 
once Komisyon olarak gok iyi bir rapor hazirladigimiz inancindayim. Bu gergevede her seyden once 
zeytin stratejik iiriin olarak kabul edilmelidir. Gen gahsmalan siiratli ve etkin bir sekilde gelistiril-
melidir. Zeytin uretiminin yaygin oldugu bolgelerde egitim kuruluslarinin agilmasi tesvik edilmeli
dir. Zeytin ve zeytinyagi sektorunde faaliyet gosteren isletmelere ustalik egitimi verilmelidir. Giftgi 
kayit sistemi devam etmelidir. Alan bazinda zeytin varligi belirlenmelidir. Zeytin ve zeytinyagi sek
torundeki isletmelerin envanteri TUIK'te toplanmahdir. Ozellikle guneydogu bolgesindeki yabani 
zeytinliklerin islah edilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliginde oldugu gibi ulkemizde de cografi isa
retlerin denetlenmesi standartlara uygunlugu onaylanmis kuruluslar tarafindan yapilrnalidir. Gida 
kontrolu ve denetimi etkinligi de artinlmahdir. Tanm ve Koyisleri Bakanligina bagh laboratuvarlar 
arasinda online koordinasyon saglanarak analiz ve metot farkhliklan da giderilmelidir. Taklit ve 
tagsis belirlemeye yonelik analiz laboratuvarlarimn yaptiabilirligi de saglanmahdir. 
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Zeytinyagina diger yaglann kanstmlarak satisinin engellenmesi igin yapilan denetimler artinlmah 
ve etkin olmalan saglanmahdir. Denetimler agisindan tanm il miidurliikleri arasinda standartlar da 
belirlenmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

KADIR URAL (Mersin) - Ali Bey, bir de 2000 yihndaki desteklere gelirseniz, iyi olur. 2000 
yihnda 28 sent destek vermisiz. 

BASKAN - Sayin Koyuncu, konusmanizi tamamlayiniz. 

Buyurun efendim. 

ALi KOYUNCU (Devamla) - Komisyonumuz kooperatif ve uretici birlikleriyle ilgili goziim 
onerileri de sunmuslardir. Desteklerin iiretici orgutleri aracihgiyla verilmesi saglanarak hem kayit 
disihk onlenecek hem de birliklere uyelik tesvik edilecektir. Uretici orgiitlerine saglanan muafiyet ve 
istisnalann genisletilmesiyle iireticilerimizin drgiitlenmesi te§vik edilecektir. Uretici-iiniversite 
iliskileri gelistirilmelidir diyonim. 

Konusmami tamamlarken, Komisyon Raporu'nun basta zeytin, zeytinyagi ureticilerine olmak 
iizere bu sektorde faaliyet gosteren herkese hayirh olmasini diliyor, bu Komisyon Raporu'nun 
hazirlanmasinda ve Genel Kurul gundemine ahnmasinda emegi gegen herkese tesekkiirlerimi sunuyor, 
Genel Kurula da saygilanmi sunuyorum. (AK PARTi siralanndan alki§lar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Koyuncu. 

Saygideger milletvekili arkadaslanm, gahsma suremizin dolmasina gok az bir zaman kalmistir. 
Dolayisiyla, bir diger onerge sahibinin konusmasina imkan yoktur. 

Sozlii soru onergeleri ile kanun tasan ve tekliflerini sirasiyla gdriismek igin 22 Ekim 2008 
Garsamba giinii, ahnan karar geregince, saat 11.00'de toplanmak iizere birlesimi kapatiyorum. 

Hayirh aksamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.57 
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V I I . - Y A Z I L I S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

1. - Istanbul Milletvekili Cetin Soysal 'in, Karabiik Belediye Baskamnin festivaldeki tutumuna iliskin 
ve Icisleri Bakani Besir Atalay 'in cevabi (7/4393) 

TURKIYE BUYUK M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I G I N A 

Asagida yer alan so ru lann i c i s l e r i Bakani Sn. Besir A T A L A Y t a r a f i n d a n 
yazi l i o larak yanit lanmasi icin gereg in i saygi lanmla a rz eder im.30 .06 .2008 

Cet in S p y S A L 
i s t a n b u l M i l l e t vek i l i 

UWsal basinda ye r alan habe r l e re gore; yazar L a t i f e T E K i N , Karabuk ' te 
konusurken AKP'yi e les t i r i nce Karabuk Belediye Baskani t a r a f i n d a n 
sus tu ru lmus tu r . AKP'nin ener j i po l i t i ka lann i e les t i ren yazan "Benim paramla 
yapt ig im senl ik ic in buradasin iz , e les t i remezs in iz , boyle devam edersen iz basmiza 
is a l i rs in iz " sekl inde soz ler le t e h d i t eden Karabuk Belediye Baskani Huseyin 
ERER, once m ik ro fonu k a p a t t i r m i s , daha sonra da kamera lann kaydini 
du rdu rmus tu r . 

A y d m l a n n , sanatg i lann , popi i ler is imler in , halkla bulusmasini saglayan, 
ken t l e r , i lge ler ve be lde ler igin ha reke t l i l i k ge t i r en , senl ik ler i le f e s t i v a l l e r 
i k t i d a r pa r t i s ine mensup be led iye baskanlannca pa r t i propagandas) ya da mi t ing i 
o larak a lg i lanmaktadi r . Oysa bu t i p organizasyonlar f a r k l i siyasi go'rusler in i f a d e 
ed i ld ig i , demok ra t i k o r t am la r o lmahdir . Karabiik Belediye Baskani'nin t a v n 
demokras iye , f a r k h du'sunce ve k u l t u r l e r e tahammulU olmayan b i r z ihn iye t in 
yansimasid i r . Farkh d i jsuncelere tahammul e tme gel ismisl igin gds te rges id i r . 
E les t i r i y i kabul e tmeyen , t e k sesl i l ig i tems i l eden b i r anlayism gds te rges i o lan, bu 
g i rk in t av i r kabul edi lemez. 

"Yazan gagi rd ik , parasini da v e r d i k , o da b iz im is ted ig imtz soz ler i sdy ler " 
sekl indeki t a v i r da uzer inde t a r t i s i lmas i gereken vahim b i r durumdur . Yazar la r 
"kdle pazan"ndan alman k is i le r deg i l , dzgun dusunceler i , f a r k h gdr i i s le r i ve 
dzgur l i ik yak las imlan i le f e s t i v a l l e r e s e r e f veren sahs iye t le rd i r . Karabuk 
Belediye Baskani, bu tu tumuy la edeb iya tg i la ra ve sanatgi lara buyi ik b i r saygis izhk 
yapmis, du'sunce tizgurlugu konusundaki sig yaklasimmi o r taya koymustur . 

Bu, AKP'nin sanata, sanatgiya, di isi ince dzgi i r l i igune yak las immm 
gds te rges id i r . 

Bu cergevede; 

l )Karab i ik Belediyesi 'nin d i i zen led ig i , Karabiik Kultur Sanat ve Sanayi Fest ival i 'n in 
mal iye t i ne kadard i r? 

2)Karabuk Belediye Baskani Huseyin Erer ' in "Benim paramla yap t ig im senl ik igin 
buradas in iz" sekl indeki sozu d i k k a t gekmekted i r . Fest iva l , Huseyin Erer ' i n kisisel 
hesabindan mi kars i lanmis t i r? Eger degi lse segimle i§ basina gelen E r e r , ne 
zamandan be r i be lediyenin sahib i o lmustur? 

-646-
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3 ) i k t i d a r par t is ine mensup be led iye baskanlan be led iye ler i kendi s i r k e t l e r i ya da 
kuru lus lan olarak mi g d r m e k t e d i r l e r ? 

4 )Par t i n i ze mensup be led i ye le rde duzenlenen fes t i va l l e rde , d i is i inceler in i d i le 
g e t i r e n aydinlar pa r t i n i ze e l e s t i r i yapilmamasi konusunda uyan lmak ta mid i r? 

5)Fest iva l in konusu gergevesinde kendi di is i inceler ini sdyleyen yazar L a t i f e 
T E K I N ' e yapilan mudahaleyi dogru buluyor musunuz? 

6 ) H a k a r e t e varan soz le r l e i f a d e ve dusunce dzgur l i igunden b ihaber olan 
tahammulsuz Karabuk Beled iye Baskani uyanlacak mid i r? 

7 ) A y d i n l a r m , sana tc i l ann , popi i ler is imler in , halkla bulusmasini saglayan ken t le r , 
i lge ler ve be lde ler igin ha reke t l i l i k g e t i r e n senl ik ler i le f e s t i v a l l e r i k t i da r 
pa r t i s i ne mensup be led iye baskanlar inca pa r t i propagandasi ya da mi t ing i o larak 
mi a lg i lanmaktadi r? Beled iye h i zme t l e r i sadece Belediye Baskamm secen k is i lere 
on lann dusunce ve sanat anlayisina yonel ik f aa l i ye t l e r mid i r? 

8 ) i k t i d a r par t i s ine mensup be led iye baskanlarinca duzenlenen fes t i va l ve 
sen l i k le re konuk o la rak cag in lan ses sanatgi lar ina hangi sa rk i l an 
sdy leyeb i lecek ler in i , yaza r ve sa i r l e re hangi dusi inceler i d i le ge t i r eb i l e cek l e r i , 
t i y a t r o g rup lanna, hangi ese r l e r i sahneleyebi lecekler i konusunda b i r smir lama 
g e t i r i l m e k t e mid i r? 

ILGI TBMM Baskanligmin 17/07/2008 tarih ve KAN.KAR.MD. A 01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4393-7748/16216 sayili yazisi. 

Istanbul Milletvekili Sayin Qetin SOYSAL'in 7/4393 sayih yazih som onergesi ile 
ilgili olarak; 

Karabuk Valiliginden ahnan bilgiye gore; Karabuk Belediyesince duzenlenen 3. Uluslar 
arasi Karabuk Kultur Sanat ve Sanayi festivalinin organizasyon isleri 169.540 YTL(+KDV) 
bedelle ihale edilmis, ihale bedeli belediye biitcesinden karsjlanmistir. 

Aynca, sozkonusu festivalin amacinin Karabuk ilini uluslararasi boyutta tanitmak, ilin 
ekonomik, sosyal, kulturel ve sanatsal gelisimi ile turizm ve sanayisine katki saglamak oldugu, 
siyasi propaganda amaci gutmedigi bildirilmi§tir. 

Bilgilerinize arz ederim 

T.C 
iCi$LERi BAKANLIGI 

Mahalli idareler Genel Muduriugu 

SAYI : B050MAH065000/26278 
KONU: 7/4393 Yazih soru onergesi 14/10/2008 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Besir ATALAY 
Bakan 
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2- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz 'in, Bakanhk calisanlarinin ozliik haklanna iliskin so
rusu ve Icisleri Bakani Besir Atalay 'in cevabi (7/4396) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECUSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulann igisjeri Bakani Saym Besir ATALAY tarafindan yazih olarak 
cevaplandinlmasini saygilanmla arz ederim.01.07.2008 

igisleri Bakanligi gali§anlanmiz, merkez ve tasra teskilati olarak Devletimiz igin gok 
onemli olan Nufus ve Vatandasjik, Sivil Savunma, Valilik ve kaymakamlik hizmetleri vb. 
gorevleri ifa etmekte ve bir anlamda devletin vitrini konumunda bulunmaktadir. 

Bugune kadar gegmis, hukumetler doneminde birgok Kamu Kurum ve kuruluslarina ek 
odeme ve ozliik haklarinda iyile§tirmeler yapilmis, fakat Genel idare hizmetleri smifmdaki igisjeri 
Bakanligi gahsanlan hep iivey evlat muamelesi gormu§, ozliik haklarinda ve ek odemelerinde 
herhangi bir iyilesjrme yapilmamisjir. Bundan dolayi da igisleri gah§anlannda gah§ma sevk ve 
heyecam giderek kaybolmakta ve gahsma bansj bozulmaktadir. 

Buna gore; 

1-igisJeri Bakanligi gali§anlan ozliik haklan biran ewel diger kurumlarda, galisanlann 
diizeyine getirmeyi dusjinuyor musunuz? 

2-Bir onceki AKP hukumeti doneminde bir yillik acil eylem planmda kamudaki ucret 
adaletsizligini ortadan kaldirmak igin esit i§e esit ucret verilmesiyle ilgili taahhut yerine 
getirilmemistir. Bunu duzeltmeyi dusunuyor musunuz? 
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T.C. 
igiSLERi BAKANLIGI 

Personel Genel Mudurlugu 
Sayi :B.050.PGM.730001/|8©# )5/fO2008 

Konu:7/4396 Sayili Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

ilgi: 17.07.2008 tarihli ve A.O 1.0.GNS.0.10.00.02-7750 sayili yazimz. 

Isparta Milletvekili Sayin S.Nevzat KORKMAZ'in tarafimdan yazili olarak 
cevaplandinlmasim istedigi 7/4396 sayili yazili soru dnergesine ait cevaplar asagiya cikartilmistir. 

Bakanligimiz Genel idare galisanlan ile diger kamu kurum ve kuruluslannda cahsan emsal 
personel arasmda son zamanlarda onemli maas farklan olusmustur. Bazi kurum ve kuruluslarda 
galisan personele cesitli adlar altmda ek odeme yapildigi bilinmektedir. Bu nedenle emsal gorevleri 
yapanlar arasmda Ucret adaietsizliginin giderilmesi amaciyla Bakanligimizca galismalar yapilmistir. 

Bu kapsamda yapilan gali§malar neticesinde 06/08/2008 tarih ve 26959 sayili Resmi 
Gazetede yayimlanan 5793 sayih "Bazi Kanun ve Kanun Hukmiinde Kararnamelerde Degisiklik 
Yapilmasina Dair" yetki kanununa bagli olarak 2008/14012 sayili Bakanlar Kurulu Karan 
cikanlarak 16/08/2008 tarihli ve 26969 sayili mukerrer Resmi Gazetede yayinlanmistir. 

Buna gSre Bakanligimiz personeline daha once ddenen 136 YTL denge tazminatina ilave 
olarak merkez ve tasrada bulunan mudur ve uzmanlara 123 YTL, seflere 118 YTL, memurlara 113 
YTL, teknisyenlere 196 YTL ve yardimci hizmetler simfi personeline 103 YTL ek odeme 
getirilmistir. 

Ocret adaietsizliginin. giderilmesiyle ilgili galismalar onttmuzdeki ddnemde de 
sfrduTulecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Besir ATALAY 
Bakan 
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3.- Istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, galisanlann iicretlerinin ve is ortamlannin iyilesti
rilmesine iliskin sorusu ve Igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4601) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLJSi BASKANLI& 'NA 

Asagidaki somlanmin, igisleri Bakani Sayin Prof. Dr. Besir Atalay 
tarafindan yazih olarak yanitlanmasi istegimi bilgilerinize sunanm. 

igisleri Bakanligi'nin merkez ve tasra cahsanlan, bugunun kosullanna 
gore yoksulluk sinin altinda iicret almaktadir. Bununla birlikte ayni unvanla ayni 
isi yapan calif anlar arasindaki ucret farki son yillarda alabildigine agilmistir. Bu 
durum Anayasa'mn esitlik ilkesini zedeledigi gibi, calisanlar arasmda calisma 
istegini azaltici yonde olmak uzere moral bakimindan da olumsuz etkide 
yaratmaktadir. Qalisanlann moralini bozan calisma bansina darbe vuran bu 
olumsuzluklar, calisanlar tarafinda da sik sik dile getirilmektedir. 

Bu baglamda sormak istiyorum: 

1- Bakanhginizin merkez ve tasra cahsanlan ile Maliye Bakanligi, Calisma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanligi ile Saglik Bakanligi gibi diger bakanliklarda 
calisan ve ayni unvana sahip memurlar arasinda aynmciliga yol agan 
maas dengesinin kurulmasi ve galisanlanmzin iicretlerinin iyilestirilmesi igin 
bir calismaniz var midir? 

2- Calisanlannizin; Ozel hizmet tazminati, ek gosterge, fazla mesai ve ek 
odemeden kaynaklanan, dolayisiyla galisanlannizdan bazi Ian aleyhine 
esitsizlige ve adaletsizlige yol agan gok ciddi sorunlan bulunmaktadir. Bu 
sorunlarin goziimu igin duzenleme yapacak misiniz? 

3- Maas azligi ve ucret adaletsizliginin korukledigi personel yetersizsizliginin 
cozumu igin personel ahmi yapmayi dusunuyor musunuz? 

4- MERNIS ve Adrese Dayali Nufus Kayit Sistemi'nin yurutiilmesi igin ihdas 
edilen yeni kadrolarin atamasinin yapilmasi ve gerekli fiziki alanlann tahsis 
edilerek kullanima hazir hale getirilmesi yolundaki calismalarmiz hangi 
asamadadir? 

5- Nufus muduriuklerinin kullandigi her turlu teknolojik arag ve gerecin, gGnun 
sartlarma gore ve ilgili personelin calisma ortamindaki sagligmi koruyucu 
Onlemler de dikkate alinarak yenilenmesi dOsOnulmekte midir? 

Saygilanmla. 18 Temmuz 2008 

Siileyman Yagiz 
DSP Istanbul Milletvekili 

- 6 5 0 -



TBMM B: 8 21 . 10.2008 

T.C. 
iCISLERi BAKANLIGI 

Personel Genel Mudurlugu 
Sayi :B.050.PGM.730001/|8©'i? 15/102008 

Konu:7/4601 Sayili Soru Onergesi 

T U R K I Y E B U Y U K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L K J I N A 

Ilgi: 30.07.2008 tarihli ve A.O 1.0.GNS.0.10.00.02-8107 sayili yaziniz. 

istanbul Milletvekili Sayin Suleyman YAGIZ'in tarafimdan yazih olarak cevaplandinlmasini 
istedigi 7/4601 sayih yazili soru onergesine ait cevaplar asagiya cikartilmistir. 

Bakanligimiz Genel Idare galisanlan ile diger kamu kurum ve kuruluslannda galisan emsal 
personel arasinda son zamanlarda onemli maas farklan olusmustur. Bazi kurum ve kuruluslarda galisan 
personele gesitli adlar altinda ek odeme yapildigi bilinmektedir. Bu nedenle emsal gorevleri yapanlar 
arasinda iicret adaietsizliginin giderilmesi amaciyla Bakanligimizca gah§malar yapilmistir. 

Bu kapsamda yapilan galismalar neticesinde 06/08/2008 tarih ve 26959 sayili Resmi Gazetede 
yayimlanan 5793 sayih "Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina 
Dair" yetki kanununa bagli olarak 2008/14012 sayih Bakanlar Kurulu Karan gikanlarak 16/08/2008 
tarihli ve 26969 sayih mukerrer Resmi Gazete de yayinlanmistir. 

Buna gore Bakanligimiz personeline daha once odenen 136 YTL denge tazminatina ilave olarak 
merkez ve tasrada bulunan miidiir ve uzmanlara 123 YTL, seflere 118 YTL, memurlara 113 YTL, 
teknisyenlere 196 YTL ve yardimci hizmetler sinifi personeline 103 YTL ek odeme getirilmistir. 

Personel yetersizligi nedeniyle KPSS sonucuna gore merkez ve tasra teskilatimiza 2007 yihnda 
1750, 2008 yihnda 750 personel olmak iizere toplam 2500 atama yapilmishr. Ayrica 5490 sayih Nufus 
Hizmetleri Kanunu ile ihdas edilen 4000 kadrodan 2007 yilinda 2000 adet personel ahmi yapilmis, 
2008 yihnda da 1000 adet personel ahmi planlanmis olup, fiilen 568 adet personelin atamasi 
gergeklestirilmistir. Mevcut bos kadrolar igin personel ahmi gahsmalan devam etmektedir. 

Bakanligimiz MERNIS ve Adres Kayit Sisteminin yuriitiilmesi igin ihdas edilen yeni kadrolara 
atama yapilmasiyla birlikte ihtiyag duyulan gerekli fiziki alanlarla ilgili, illerden gelen talepler 
hassasiyetle degerlendirilmekte olup, gerekli goriilen yerler igin yeni hizmet alanlan kiralanmaktadir. 

Niifus Miidiirluklerimizin kullandigi her tiirlu teknolojik arag ve gereg giiniin sartlanna gore 
biitge imkanlan da goz onunde bulundurularak yenilenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. \ <-> 

Besjr ATALAY 
Bakan 
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4.- Bahkesir Milletvekili Ergun Ay dogan 'in, Kozak Yaylasinda siyaniirle altin aranmasina iliskin 
Basbakandan sorusu ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi (7/4638) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Basbakan Sayin Recep Tayyip ERDOGAN tarafindan yazih 
olarak cevaplandinlmasini saygiyla talep ederim. 22.07.2008 / O f ? / / 

1-Kozak Yaylasinda bulunan 17 koyiin muhtan Bergama KaymakamligYna muracaat 
ederek, Bergama dan aynlip Ayvahga baglanmak istediklerini iletmisjerdir. Koy 
muhtarlannin bu talebi yerine getirilecek midir? 

2- Kozak yaylasinda siyanurlu altin arama cahsmalan, yillik 40-50 milyon dolar 
civannda ihracati olan 9am fistigina ve gecimini bundan saglayan koylulerimize zarar verdigi, 
siyanurlu altin aramak igin yer alti su kaynaklannin kullanilmasinin hem 9am fistigi uretimine 
hem de dogal dengeyi tahrip ettigi ortada iken, bu bolgede siyaniirle altin aramaya izin 
vermenin gerekcesi nedir? 

3- Bu bolgede siyaniirle altin aramamn Turkiye ekonomisine katkisi ile zararlan 
konusunda bir cahsma yapilmis midir? Yapilmis, ise fayda ve zarar hesaplamalan ne 
yondedir? 
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T.C. 
CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI 

Basin ve Halkla iliskiler Miisavirligi - Bilgi Edinme Birimi 

Sayi :B.18.0.BHl.0.00.00/610.01-915 20/10/2008 
Konu : Yazih Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi) 

Ilgi : Basbakanligin 14.08.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.3615 sayili yazisi. 

Ilgi yazi ekinde ahnan, Bahkesir Milletvekili Sayin Ergiin AYDOGAN' in, 7/4638 
esas sayih yaziji soru onergesi Bakanligimizca incelenmis. olup, cevabi yazimiz ilisikte 
gonderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. DrTTeysel EROGLU 

EK 
Cevabi yazi 
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B A L I K E S l R M l L L E T V E K I L i S A Y I N E R G U N A Y D O G A N ' I N 
7/4638 E S A S N U M A R A L I Y A Z I L I S O R U O N E R G E S t H A K K I N D A 

C E V R E V E O R M A N B A K A N L I G F N I N C E V A B I 

S O R U 1. Kozak Yaylasinda bulunan 17 koyiin muhtari Bergama Kaymakamligtna 
muracaat ederek, Bergama 'dan ayrihp Ayvaliga bagianmak istediklerini iletmislerdir. Koy 
muhtarlarimn bu talebi yerine getirilecek midir? 

C E V A P 1. Kozak Yaylasinda bulunan 17 koyun, Ayvalik Kaymakamhgina baglanma 
talebiyle ilgili olarak; miilki amirliklere veya igisleri Bakanligina yapilmis herhangi bir 
muracaat bulunmamaktadir. 

S O R U 2. Kozak Yaylasinda siyaniirlii altin arama cahsmalari, yilhk 40-50 milyon 
dolar civannda ihracati olan gam ftstigina ve gegimini bundan saglayan kbylUlerimize zarar 
verdigi, siyaniirlii' altin aramak igin yeralti su kaynaklarimn kullanilmasinin hem gam fistigi 
iiretimine hem de dogal dengeyi tahrip ettigi ortada iken, bu bolgede siyaniirlii altin 
aranmaya izin verilmenin gerekgesi nedir? 

S O R U 3. Bu Bolgede siyaniirlii altin madeni aramamn Turkiye ekonomisine kathsi ile 
zararlari konusunda bir gahsma yapilmis midir? Yapilmis ise fayda ve zarar hesaplamalari 
ne ydndedir? 

C E V A P 2,3. Altin ve benzeri metalik madenlerin arama faaliyetleri, sahada yapilan 
jeolojik prospeksiyon, jeofizik etutler ve sondaj gahsmalan ile yapilmaktadi& SiyanUrle altin 
aranmasi gibi bir yontem bulunmamaktadir. 

Guniimuzde altin madenciliginde siyaniir, ocaktan cikartilan tilvenan cevherden alunin 
kazammi igin kapali tesislerde QED izinleri kapsaminda ve her turlu guvenlik tedbirleri 
alinarak kullanilmaktadir. Bu nedenle, kullamlan siyanurttn doga ve insanla temasi 
olmamaktadir. Bugune kadar altin maden isletmeciliginde insan ve canli varhgi acisindan 
tehlikeli bir durumla karsilasilmamistir. Aynca, Diinyadaki altin uretiminin %85'i siyanurlu 
yOntemle elde edilmektedir. 

5.- Kars Milletvekili Giircan Dagdas'in, Kars'ta komiir dagitimina ve dogalgaz kullanimma 
iliskin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Mehmet Hilmi Giiler'in cevabi (7/4720) 

T U R K i Y E B U Y U K M I L L E T M E C L i S i B A S K A N L I G I N A 

Asagidaki sorularimin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Sayin M.Hilmi 
GULER tarafindan yazili olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 29.07.2008 

Yaklasan kis mevsimi ve segim gevrem olan Kars'ta hava kirliligi, 
ekonomik ko§ullar, halkimizin yasadigi gegim sikintisi dikkate alinarak; 

1. Kars'ta kis mevsiminde komiir dagitimi yapilacak midir? Yapilacaksa 
hangi kamu kurumlan tarafindan yapilacaktir? 

2. Komur fiyatlannda fahis, yukselme olmamasi igin ne tur onlemler 
ahnmaktadir? 

Gurcan DAGDAS 
Kars Milletvekili 
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3. Kars'ta dogalgaz'in yasam alanlan olan mesken ve i§yerlerinde 
kullanilmasina hangi tarihte baslanacaktir? 

4. Dogalgaz'in kullanilmaya baslanmasi ile uzun suren ve agir kis 
kosullannin yasandigi Kars'ta hava kirliliginin onlenmesine goziim 
olacaktir. Ancak dogalgaz'in mesken ve is,yerlerine baglanmasi 
ilimizde yasanan issizlik, ekonomik gugliikler dikkate alindiginda 
insanimiz igin gok biiyiik bir mali yiik getirmektedir. Bu husus dikkate 
alinarak dogalgaz'in mesken ve isyerlerine baglanmasinda katki 
saglanmasi yonunde herhangi bir dtisunceniz ya da gahsmaniz mevcut 
mudur? 

T.C. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanhgi 

Sayi :B.15.0.SGB.02.610- 1487 - 132 85 

Konu :Yazih Soru Onergesi 15 EKiM 2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M Baskanligi'nm 02.09.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
8348 sayili yazisi. 

Kars Milletvekili Sayin Gurcan DAGDAS'in tarafima tevcih ettigi, 7/4720 esas nolu yazili 
soru onergesi T.B.M.M. ig Tuzugu'niin 99 uncu maddesi geregi, Tiirkiye Komiir isletmeleri 
Kurumu Genel Mudurlugu ve Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumundan alinan yazili bilgiler 
dogrultusunda cevaplandinlarak ekte gdnderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GULER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Onerge Cevabi 
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K A R S M I L L E T V E K i L i S A Y I N G U R C A N D A G D A S ' I N 
Y A Z I L I S O R U O N E R G E S i V E C E V A P L A R I 

( 7 / 4 7 2 0 ) 

Soru 1 : 
Yaklasan kis mevsimi ve segim gevrem olan Kars'ta hava kirliligi, ekonomik kosullar, 
halkimizin yasadigi gegim sikintisi dikkate ahnarak; 

-Kars'ta kis mevsiminde komiir dagitimi yapilacak midir? Yapilacaksa hangi kamu kurumlan 
tarafindan yapilacaktir? 

C e v a p 1 : 
2007/13048 sayih Bakanlar Kurulu karan kapsaminda Kars iline 2008 yihnda dagitimi yapilacak 
kSmiirler Tiirkiye K6mur isletmeleri Kurumu tarafindan temin edilmis; ve 23.350 ton komurun 
sevkiyati tamamlanmisUr. 

Soru 2 : 

Komiir fiyatlannda fahis yukselme olmamasi igin ne tiir Onlemler alinmaktadir? 

C e v a p 2 : 

Son yillarda hizla artan petrol fiyatlanna bagh olarak artan taleplerle birlikte diinya 
piyasalanndaki komur fiyatlan da hizla yilkselmektedir. Bu nedenle, Ulkemizdeki 
ithal komtir fiyatlannda artis olmasi kaginilmaz gdriinmektedir. Turkiye Komiir isletmeleri 
Kurumu Genel Mudurlugu, iirettigi komurleri yurt sathinda daha genis alanlara sevk ederek 
kOmur piyasasindaki fiyatlan dengelemek uzere, 2004 yilmdan bu yana isinma amagh iiretmi? 
oldugu kaliteli komurleri bayilik sistemiyle satmaktadir. Gelinen noktada, ozellikle bayilerimizin 
bulundugu yerlerde ithal komiir fiyatlannm daha du§iik kaldigi gozlenmektedir. 
Soru 3 . 4 : 
-Kars'ta dogalgaz'in ya?am alanlan olan mesken ve i§yerlerinde kullanilmasina hangi tarihte 
baslanacaktir? 

-Dogalgaz'in kullandmaya baslanmasi ile uzun suren ve agir ki§ ko§ullannin yasandigi Kars'ta 
hava kirliliginin onlenmesine gozum olacaktir. Ancak dogalgaz'in mesken ve isyerlerine 
baglanmasi ilimizde yasanan issizlik, ekonomik gugliikler dikkate alindiginda insanimiz igin gok 
biiyuk bir mali yiik getirmektedir. Bu husus dikkate ahnarak dogalgaz'in mesken ve isyerlerine 
baglanmasinda katki saglanmasi yonunde herhangi bir du§tinceniz ya da gah§maniz mevcut 
mudur? 

C e v a p 3 , 4 : 

Kars, Ardahan ve Sarikamis sehirlerinden olusan dagitim bolgesinde dogal gaz dagitim ve satis 
yetkisine sahip KARGAZ Kars Ardahan Dogal Gaz Dagitim Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Stt.'ne 
dogal gaz dagitim lisansi 06.07.2006 tarihinde verilmistir. 

Kars sehrinde 30.03.2007 tarihinde fiili olarak yatirimina baslayan KARGAZ Kars Ardahan 
Dogal Gaz Dagitim Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. §ti., Kredi ve Yurtlar Kurumu ile abonelik 
sozlesmesi imzalayarak 18.06.2008 tarihi itibariyle dogal gaz arzina basjamistir. Sirketten alinan 
bilgilerde, 15.09.2008 tarihi itibariyle 50 abonesi bulunan sirketin abone ahmlarinin devam ettigi 
belirtilmektedir. 
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T u r k i y e B u y u k M i l l e t M e c l i s I 

GUNDEMI 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

8 INCI BIRLE^LM 
21 EKIM 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

8 

B A S K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U S L A R I 

O Z E L G U N D E M D E Y E R A L A C A K I S L E R 

S E C I M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K I S L E R 

M E C L I S S O R U S T U R M A S I R A P O R L A R I 

G E N E L G O R U S M E V E M E C L I S A R A S T I R M A S I 
Y A P I L M A S I N A D A I R O N G O R U S M E L E R 

S O Z L U S O R U L A R 

K A N U N T A S A R I V E T E K L J E L E R I I L E 
K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I G E R I S L E R 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z S A R T S I Z M i L L E T i N D i R 



D A N I S M A K U R U L U O N E R I L E R I 

L- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sail giiniiniin denetim konulanna (Anayasanin siireye 
bagladigi konular harig), Gar§amba ve Persembe giinlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger islerin gorii§ulmesine aynlmasi, Sah ve Garsamba giinlerinde birle§imin ba-
§inda bir saat siire ile sozlii sorulann goriisulmesi, "Sunu§lar" ve isaret oyu ile yapilacak segimle-
rin her gun yapilmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 iincii birlesiminde kabul edilmistir.) 

2.- Genel Kurulun; 14.10.2008 tarihinde dagitilan, 295 sira sayih gemi insa sanayisindeki is 
giivenligi konusundaki (10/121, 129, 132, 134) esas numarah 296 sira sayili zeytin ve zeytinyagi 
ile diger bitkisel yaglar konusundaki (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarah Meclis arastirmasi 
komisyonlan raporlannin Gundemin "Ozel Gundemde Yer Alacak isler" kismina alinmasi ve 
raporlar uzerindeki genel gorusmelerin Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinkii birlesiminde yapil
masi, 

Genel Kurulun 21.10.2008 Sah gunku birlesiminde gahsmalanni saat 15.00 - 20.00 arasinda 
surdiirmesi, 22.10.2008 G a r ? a m h a gunii ve 23.10.2008 Persembe giinii yapilacak birle§imlerde 
gahsmalanni saat 11.00 - 13.00 ile 14.00 - 20.00 arasinda siirdiirmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 14.10.2008 tarihli 5 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

G R U P O N E R I L E R i 

L- 90 Sira Sayih Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansinm; igtiiziigun 91 inci maddesine gore 
Temel Kanun olarak goriisulmesi ve birinci bolumunun 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci bolumii-
nun iki gegici madde dahil olmak uzere 23 ila 49 uncu maddelerden olusmasi, 

dnerilmi§tir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

2.- 96 Sira Sayih Tiirk Ticaret Kanunu Tasansinm igtuzugiin 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak gdriisiilmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birlesiminde kabul edilmistir.) 

K O M i S Y O N T O P L A N T I L A R I 

* Kamu iktisadi Tesebbiisleri Komisyonu 
22.10.2008 Garsamba - Saat: 10.30 
23.10.2008 Persembe - Saat: 10.30 

* (10/6, 19,36, 39,41, 51, 103) Esas Numarah 
(Uyusturucu ve Madde Bagimhhgi) Meclis 
Arastirmasi Komisyonu 
21.10.2008 Sah-Saat: 17.00 



T u r k i y e B u y u k M i l l e t M e c l i s i G u n d e m i 
8 I N C I B i R L E S I M 2 1 E K I M 2 0 0 8 S A L I S A A T : 1 5 . 0 0 

1 _ BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in; Ticari Taksilerde, Taksi Dolmu? ve Dolmu§larda 
Yenileme Yapdmasi ve/veya Araglann Bir Kereye Mahsus Olarak Degistirilmesi Sirasinda Arag 
Sahiplerinden OTV ve KDV Alinmamasina Dair Kanun Teklifinin (2/202), Igtuzugun 37 nci mad
desine gore dogrudan Gundeme alinmasina iliskin onergesi 

2 - O Z E L GUNDEMDE Y E R ALACAK I§LER 

1.- Istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Gurcan Dagda? 
ve 23 Milletvekilinin, istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci ve 26 Milletvekilinin ve 
istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, Gemi insa Sanayisindeki i? Guvenligi 
ve Cahsma Sartlari Sorunlarinin Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi 
Amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis 
Arastirmasi Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/121, 129, 
132, 134) (S. Sayisi: 295) (Dagitma tarihi: 14.10.2008) 

2.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet 
Erturk ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, Bahkesir 
Milletvekili A. Edip Ugur ve 23 Milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Gurol Ergin ve 24 
Milletvekilinin, Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde 
Yasanan Sorunlann Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi 
Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) 
(S. Sayisi: 296) (Dagitma tarihi: 14.10.2008) 

3 - SECIM 

>Ctk 

4 - OYLAMASI YAPILACAK I§LER 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 
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(*) Hukumet bulunmadigindan goriismesi ertelenmistir. 
(**) Goriismesi yanm kalmistir. 
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1. - Istanbul Milletvekili Algan Hacaloglu ve 19 Milletvekilinin, issizlik sorunu ve issizlik 
Sigortasi Fonunun daha etkin kullanimi konulanmn arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci ve igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 27 Milletvekilinin, basin-siyaset iliskileri ve basin 
dzgurlugii konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 102 ve 103 iincii maddeleri uyannca bir 
genel goriisme agilmasina iliskin onergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
saglanan mali kaynaklar konusundaki farkh uygulamalann arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/18) 

4. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri; izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in ABD Temsilciler Meclisindeki sdzde Ermeni 
soykinmiyla ilgili karar tasansi ile Ermeni iddialanni inkann sug sayilmasi ve Avrupa'da faaliyet 
gosteren Tiirkler uzerinde baski kurulma gabalan konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 102 ve 
103 iincu maddeleri uyannca bir genel goriisme agilmasina iliskin onergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 35 Milletvekilinin, universite dgrencilerinin 
bannma sorununun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 35 Milletvekilinin, ogretmenlerin sorunlarinin ve 
okullardaki yetersizliklerin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludag'in dogal 
zenginliklerinin korunmasi, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingdl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonlan ile ilgili iddialarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis ara§tirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/23) 

9. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektdriiniin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulasim sistemindeki 
sorunlarin arastirilarak altyapi ve isletmeciliginin gelistirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muhanem ince ve 21 Milletvekilinin, Balkan gdgmenlerinin sorun
larinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/26) 
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12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarmdaki ve 
yardimci kitaplardaki cinsiyete dayah aynmcilik ogelerinin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/29) 

13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ulkemizin uluslararasi 
alanda kar§ila§tigi sdzde Ermeni iddialari konusunda Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 102 ve 
103 uncu maddeleri uyarmca bir genel gbriisnie agilmasina iliskin onergesi (8/3) 

14. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yanginlannin nedenleri 
ve olusturdugu zararlarin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, rayh sistem ve demir yolu 
ula§imindaki sorunlann arastinlarak gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/32) 

16. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarinm dzellestirilmesinin etkilerinin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/44) 

17. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 27 Milletvekilinin, tanm satis 
kooperatifleri ve birlikleri ile uriin piyasalarmdaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/45) 

18. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, 5eb.it yakmlan ve gazilerin sorunlarinin 
arastinlarak gozum yollanmn belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz ve 20 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Tiirkmenoglu ve 28 Milletvekilinin, bolgesel gelisniislik 
farklannin arastinlarak dengeli gelisnie igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diger an uriinlerinin 
uretiminde ve pazarlanmasinda ya§anan sorunlann arastinlarak ancihgin gelistirilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/52) 

22. - Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapi, kati 
atik ve atik su ydnetimindeki sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina ili§kin onergesi (10/53) 

http://5eb.it
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23. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, rayh sistem ve demir 
yolu ulasimindaki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili ismet Biiyiikataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan gdgmenlerinin 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/55) 

25. - Aydin Milletvekili Ahmet Ertiirk ve 21 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/57) 

26. - Mugla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektoriindeki sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/58) 

27. - istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, istanbul'da depreme yonelik 
gahsmalann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/60) (**) 

28. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balikgihk sektdriinun sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alinmasi 
gereken onlemlerin arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/63) (**) 

30. - istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 25 Milletvekilinin, istanbul'daki trafik sorununun 
arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kogal ve 26 Milletvekilinin, taskdmiirii uretimindeki 
sorunlarin ve Turkiye Taskdmiirii Kurumunun durumunun arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/67) 

32. - izmir Milletvekili Canan Antman ve 25 Milletvekilinin, sehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/69) 

33. - Aydin Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, egitim kurumlannda 
tarikat drgiitlenmesi iddialannin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Ozensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlannm yer 
segimindeki sorunlarin ve halk saghgina etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/73) 
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35. - Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina ilisjcin onergesi 
(10/74) 

36. - Mugla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/75) 

37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdogan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dagi Milli 
Parkindaki sorunlann arastinlarak tarihi eserlerin korunmasi ve turizmde etkin degerlendirilmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/76) 

38. - Izmir Milletvekili Bulent Baratah ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayinevinde gergeklestirilen cinayetlerin arastirilmasi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/77) 

39. - istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, Istanbul'daki imar 
uygulamalan ve plan tadilatlanmn arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/78) 

40. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 20 Milletvekilinin, findik tanmi ve piyasasindaki 
sorunlann arastinlarak uriiniin verimli degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/79) 

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 21 Milletvekilinin, spor kuluplerinin 
mali sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektdriinun sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/81) 

43. - istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altin madenciliginin 
butun yonleriyle arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/82) 

44. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ucretliler ile ozellikle kamu 
kurumlannda hizmet ahm ihaleleriyle galistinlan personelin sorunlarinin arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/83) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ucretin belirlenme 
yontemi ve yeterliligi konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/85) 
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46. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 20 Milletvekilinin, Giineydogu Anadolu 
Projesi'nin durumunun arastirilarak tamamlanmasi icin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/86) 

47. - Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazi Tubitak ve Aselsan 
gahsanlarinin siiphe uyandiran oliim olaylannin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, gocuk suglulugu 
sorununun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/90) 

49. - Aydin Milletvekili Ali Uzumrmak ve 25 Milletvekilinin, Tiirk spor sektorii ve 
alanindaki sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/92) 

51. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, bahkgilik sektdriiniin 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, milli egitimdeki 
sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/94) 

53. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kagakgihgi ve yasa disi 
gdgmen hareketlerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan ve 28 Milletvekilinin, hayvancilik 
sektoriindeki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/96) 

55. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, aricilik sektdriinde yasanan 
sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili ismet Biiyiikataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve gevresinde 
yasanacak muhtemel bir deprem felaketine yonelik almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/99) (**) 
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57. - Malatya Milletvekili Mehmet Sahin ve 26 Milletvekilinin, kayisi uretimi ve 
pazarlamasinda yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, iiziim ve bagcihk sektorunde 
ya§anan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/104) 

59. - Nigde Milletvekili Miimin inan ve 23 Milletvekilinin, patates uretimi ve 
pazarlamasinda yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akgay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarlann 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/106) 

61. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 23 Milletvekilinin, seker pancari tarimindaki 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal orgiitlenme ve 
faaliyetlerde yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/108) 

63. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaslarin inang ve 
kiiltiirlerini yasamalannda karsilastiklan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 21 Milletvekilinin, ig gdgiin nedenlerinin ve 
sonuglannin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogut ve 21 Milletvekilinin, kis §artlan nedeniyle Dogu 
Anadolu Bolgesinde hayvancilik ve altyapida yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/111) 

66. - izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bolgelerinin 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/112) 

67. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapi malzemesi ve yapi denetimi 
konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/113) 
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68. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 23 Milletvekilinin, enerji uretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklannin kullamminda karsilasilan sorunlann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 22 Milletvekilinin, kirmizi palmiye bocegi zararhsi 
ile etkin mucadele igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/115) 

70. - istanbul Milletvekili Sukru Mustafa Elekdag ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamlari ile bazi gayrimiislimlere yonelik saldinlarin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/116) 

71. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektorunde 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/117) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Gal1? ve 39 Milletvekilinin, kayip ve kagak elektrik 
sorununun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/118) 

73. - Kirklareli Milletvekili Tansel Bans v e 20 Milletvekilinin, basta Kutahya'da olmak 
uzere meydana gelen tren kazalanmn arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/120) 

74. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciligindeki 
sorunlann arastinlarak bor kaynaklannin etkin ve verimli degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz ve 58 Milletvekilinin, kapatilmasi soz konusu olan 
belediyeler basta olmak uzere il ve ilge merkezi olmayan belediyelerin sorunlarinin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/123) 

76. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 22 Milletvekilinin, Turkiye Kizilay 
Dernegine yonelik gesitli iddialarm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 28 Milletvekilinin, CUKOBiRLiK'in sorunlarinin 
arastinlarak guglendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki 
Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
niifus kayit sistemleri ile secmen kutiikleri verileri arasindaki farkhliklann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi karti ve bireysel kredi 
borglulannin sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 23 Milletvekilinin, tutun sektorundeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/128) 

81. - $irnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Tiirkiye'den Suriye'ye gog 
etmis. ve vatansiz durumuna diismu§ insanlann sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, ozel dershanelerin 
egitim sistemindeki yerinin arastinlarak firsat esitsizligine yol agmamasi igin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/131) 

83. - izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarlann sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/133) 

84. - istanbul Milletvekili $ukrii Mustafa Elekdag ve 27 Milletvekilinin, basta Almanya 
olmak uzere Avrupa ulkelerinde vatandaslanmiza yonelik saldinlann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/135) 

85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingol ve 19 Milletvekilinin, ozel dershanelerin egitim 
sistemindeki yerinin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/136) 

86. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartlan ve bireysel krediler 
alanlarindaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/137) 

87. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim 
sektorundeki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/138) 

88. - Mus Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Mus Ovasindaki tanmsal 
uretimin arastinlarak verimliligin saglanmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/139) 
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89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabas ve 19 Milletvekilinin, kredi karti ve bireysel 
kredi alaninda yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, ictiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Caldag nikel 
yataginin isletilmesi konusunun arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Ozdal Uger ve 19 Milletvekilinin, Van ilindeki enerji sorununun 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim 
sektoriindeki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/143) 

93. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, istanbul'daki kayit disi 
istihdam, taseronlasma ve is guvenligi sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/144) 

94. - istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL dzellestirmesinin 
doguracagi sosyal ve ekonomik sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yas sebze ve meyve 
sektortinde yasanan sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/148) 

96. - Mugla Milletvekili Giirol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal uretimi ve pazarlamasinda 
ya?anan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/149) 

97. - Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Teror ve Terorle Mucadeleden 
Dogan Zararlann Karsilanmasi Hakkinda Kanunun uygulanmasinda yasanan sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sivacioglu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu basta 
olmak uzere tarihi ve kulturel varliklanmizin arastirilarak etkin korunmasi igin alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/151) 

99. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meghul cinayetlerin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/152) 

100. - Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
istanbul-Gazi Mahallesi olaylannin arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/153) 
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101.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcik'ta 
kurulmasi planlanan Kati Atik Depolama Tesisinin gevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/154) 

102. - Mersin Milletvekili Vahap Seger ve 28 Milletvekilinin, tahil uretimi ve tuketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunlann arastinlarak, ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Turkmenoglu ve 19 Milletvekilinin, seracihgin gelistirilmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/156) 

104.- Artvin Milletvekili Ertekin Colak ve 19 Milletvekilinin, Artvin ili ve Coruh 
Vadisindeki bitki ortusunun korunmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fistigi iiretimi ve 
ticaretinde yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafm sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/159) 

107. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 22 Milletvekilinin, Bogazigi'ndeki 
kagak ve garpik yapilasmanm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 28 Milletvekilinin, kayit disj istihdamin onlenmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/161) 

109. - Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 25 Milletvekilinin, pamuk tanmindaki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/162) 

110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamalan 
basta olmak uzere bazi olaylara yapilan mudahalelerle ilgili iddialarm arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/163) 

111.- Bursa Milletvekili Necati Ozensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklannin 
arastinlarak stratejik enerji politikasi izlenmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/164) 
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112.- Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalannda yasanan olaylann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabas ve 19 Milletvekilinin, Dogu ve Giineydogu 
Anadolu Bolgelerinde yasayan gdgebelerin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin, gida fiyatlanndaki 
artis ve sektordeki yeterliligin arastirilarak tanm politikalannda alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis ara$tirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarlann sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Serafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapilmasi planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 21 Milletvekilinin, tanm sektortinde yasanan krizin 
nedenlerinin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/171) 

119. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 21 Milletvekilinin, tahil sektortinde yasanan 
krizin ve TMO'nun sorumlulugunun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/172) 

120. - istanbul Milletvekili £etin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tanm sektorunde yasanan 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili isa Gok ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulmasi planlanan balik 
giftliklerinin gevreye ve turizme etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/174) 

122. - Mersin Milletvekili isa Gok ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulmasi planlanan 
nukleer enerji santrallerinin gevreye ve turizme etkilerinin arastirilarak almmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/175) 
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123. - Istanbul Milletvekili G e tin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHCEK'e bagh yerlerde 
yasanan sorunlann arastinlarak bakim, koruma ve yetistirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/176) 

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 20 Milletvekilinin, SHCEK'e bagh yerlerde 
yasanan sorunlann arastinlarak bakim, koruma ve yetistirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/177) 

125.- istanbul Milletvekili C e tin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tanm isgilerinin 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/178) 

126.- Tunceli Milletvekili $erafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de olumle 
sonuglanan bazi olaylarla ilgili iddialarm arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/179) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Gdktas ve 24 Milletvekilinin, petrol arama gahsmalan 
konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
arastirmasi agilmasina iliskin onergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakir Milletvekili Akm Birdal ve 19 Milletvekilinin, ozellikle Dogu ve 
Guneydogu Anadolu Bolgelerindeki kurakhgin hayvancilik ve tanm uzerindeki etkilerinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/181) 

129.- Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 21 Milletvekilinin, ulkemizde yasayan Ahiska 
Turklerinin sorunlan ile anavatana donmek isteyenlerin karsilastiklan problemlerin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Ozdal Uger ve 19 Milletvekilinin, Van ilinde tanm ve hayvancilikta 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/183) 

131. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Baraji'nin tarihi ve 
kulturel degerlerin bulundugu Hasankeyf e etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis Arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/184) 

132. - Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, demir-gelik fiyatlanndaki 
artisin insaat ve imalat sektdrlerine etkisinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/185) 

133.- Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, Ergene Cevre Duzeni 
Havza Plani gergevesinde yasanan gelismelerin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/186) 
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134.- Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 20 Milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarinin 
arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tanm Sigortalan Kanununun 
uygulanmasindaki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/188) 

136.- Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kiyilann korunmasi ve 
kullanilmasinda yasanan sorunlarin arastirilarak surdiiriilebilir kiyi yonetimi igin alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/189) 

137.- Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tanm isgiligi 
nedeniyle egitim alamayan gocuklarin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/190) 

138.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardimlasma ve 
Dayanisma Vakiflan gahsanlarinin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/191) 

139: - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Kdrfezinde 
dzellestirilen limanlann ve ozel iskelelerin hukuki durumlarinin ve neden olduklan sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/192) 

140. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Ozkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektdriiniin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/193) 

141.- Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 24 Milletvekilinin, hayvancihk sektoriindeki 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/194) 

142. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Baskani 
Ekrem C etin ve oglunun dldiiriilmesi olayinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/195) 

143.- izmir Milletvekili Canan Antman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/196) 

144. - Nigde Milletvekili Mumin inan ve 24 Milletvekilinin, tanm ve hayvancihkta yasanan 
sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/197) 

145. - Nigde Milletvekili Mumin inan ve 24 Milletvekilinin, issizlik sorununun arastirilarak 
alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/198) 

- 16 - 8 iNCi BiRLESiM 
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146. - Nigde Milletvekili Miimin inan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gubre fiyatlanndaki 
artisin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman ve 28 Milletvekilinin, insaat sektorundeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/202) 

150. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, yasa disi dinleme ve takip iddialanmn 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliligin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/205) 

152. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun ilinin ulasim 
sistemlerindeki sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 19 Milletvekilinin, seker pancan tarimindaki ve 
Seker piyasasindaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/207) 

154.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/208) 

155.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 39 Milletvekilinin, Koye Ddnus Projesinin 
uygulanmasinda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/209) 

156.- izmir Milletvekili Canan Antman ve 39 Milletvekilinin, gocuklara yonelik cinsel 
istismann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/210) 

157.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz ve 39 Milletvekilinin, doktorlann ve diger saglik 
personelinin guvenlik sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/211) 

158.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, saglik hizmeti ahmmda 
yasanan bazi sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/212) 
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159. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetgi 
anlayis ve uygulamalann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/213) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin, kurakhk nedeniyle 
ureticilerin yasadiklan sorunlar konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 102 ve 103 iincii 
maddeleri uyannca bir genel gorusme agilmasina iliskin onergesi (8/5) 

161. - Mersin Milletvekili Mehmet §andir ve 22 Milletvekilinin, Mersin ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/214) 

162. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin, gida urunleri 
uretiminde insan saghgini etkileyen uygulamalann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/215) 

163. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, tas ocaklarimn gevreye 
etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/216) 

164. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kizihrmak 
suyu ile ilgili iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kizihrmak suyuyla ilgili iddialarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Ozer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kagak kum gekilmesinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/219) 

167. - istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 34 Milletvekilinin, istanbul'daki su havzalannin 
durumunun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/220) 

168. - Edirne Milletvekili Rasim C a k j r v e 35 Milletvekilinin, Saros Kbrfezi'ndeki doga 
tahribatinin arastirilarak surdiiriilebilir koruma igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/221) 

169. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates v e 34 Milletvekilinin, insaat sektoriindeki durgunluk 
ve daralmanin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/222) 

170. - Bilecik Milletvekili Yasar Tuziin ve 21 Milletvekilinin, TOKI'nin kurumsal yapisi ve 
faaliyetleri ile bazi iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/223) 
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171. - Adana Milletvekili Kursat Atdgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
Ihalesi ile ilgili iddialarm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina i l iskin onergesi (10/224) 

172. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coskun ve 23 Milletvekilinin, yas sebze ve meyve basta 
olmak uzere tanm uriinlerindeki gida guvenligi konusunun arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi (10/225) 

173.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaras ilinin sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina i l iskin onergesi (10/226) 

174. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi (10/227) 

175. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Kdrfezi'nin dogal 
yapisim tehdit eden sorunlann arastinlarak korunmasi ve degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi (10/228) 

176. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi 
(10/229) 

177. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde isleme rejimi basta olmak uzere gumriiklerdeki yolsuzluk iddialannin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulusi Giivel ve 30 Milletvekilinin, orman yanginlan konusunun 
arastinlarak onlenmesi ve etkin mucadele igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina i l iskin onergesi (10/231) 

179. - Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 34 Milletvekilinin, Kinm Kongo kanamali atesi 
hastaligi konusunun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin 
onergesi (10/232) 

180. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi (10/233) 

181. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz ve 23 Milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin onergesi (10/234) 

182. - Nigde Milletvekili Miimin inan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yasayan ve galisan 
gocuklar sorununun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina i l iskin 
onergesi (10/235) 
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183. - Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalcinkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartin ilinin su 
kaynagina yonelik risklerin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/236) 

184. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tanm isgilerinin 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/237) 

185.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylul mudahalesinin 
nedenlerinin, boyutlannin ve etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/238) 

186. - Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki giil 
uretimi ve bu sektorde yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/239) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/240) 

188. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Giiven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Goliindeki gevre 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/241) 

189. - Yalova Milletvekili ilhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin arastirilarak 
deprem yonetiminde almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/242)(**) 

190. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustiin ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
arastirilarak deprem yonetiminde alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/243) (**) 

191.- istanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, ozellikle istanbul ve 
Marmara Bolgesindeki deprem riskinin arastirilarak deprem yonetiminde alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/244) (**) 

192. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, deprem riskinin arastirilarak 
deprem yonetiminde alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/245)(**) 

193. - istanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, basta istanbul olmak iizere 
ulkemizdeki deprem riskinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/246) (**) 
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194. - Istanbul Milletvekili Birgen Keles ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi'nde hazirlanan Turkiye ile ilgili raporlar ve Tiirk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanin 98 inci, ictiiziigiin 102 ve 103 iincii maddeleri uyannca bir genel gorusme 
agilmasina iliskin onergesi (8/6) 

195. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker iliskileri ve 
bazi iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/247) 

196. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/248) 

197. - Samsun Milletvekili Osman Cakir ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki issizlik sorununun 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/249) 

198.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektoriindeki sorunlarin arastinlarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/250) 

199. - Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk ve 23 Milletvekilinin, Mersin ili Gulnar ilgesinde 
meydana gelen orman yangmimn arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/251) 

200. - Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartin ilindeki 
turizmin arastirilarak gelistirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/252) 

201. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektdriinde yasanan 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/253) 

202. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, izmir'deki deprem riskinin 
arastirilarak deprem yonetiminde alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/254) (**) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§ Ve 20 Milletvekilinin, ozel saglik kurumlannin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/255) 

204. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Bastopgu ve 30 Milletvekilinin, ulkemizdeki deprem 
riskinin arastirilarak deprem yonetiminde almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/256) (**) 

205. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Usak ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/257) 

206. - Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adina Grup Baskanvekilleri izmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay ve istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun 
Ergenekon Sorusturmasinda tutuklanan Kuddusi Okkir'in oliimu konusunda Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina ili§kin onergesi (10/258) 

- 21 - 8 iNCi BiRLE$iM 
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207.- Istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialannin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/259) 

208. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve istanbul 
Buyuksehir Belediyelerinin dogalgaz ve su sayaci ihaleleri ile ilgili iddialarm arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/260) 

209. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya'da kayisi piyasasmda 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/261) 

210. - Yozgat Milletvekili Osman Co$kun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastahklan sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/262) 

211.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 22 Milletvekilinin, hayvancilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/263) 

212.- istanbul Milletvekili G e t i n Soysal ve 21 Milletvekilinin, buyuksehirlerin igme ve 
kullanma sulanmn kalitesinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/264) 

213. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan ve 21 Milletvekilinin, sicak su kaynaklannin 
kullanimimn arastinlarak etkin degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/265) 

214. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
gegici personelin sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 nci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/266) 

215. - $irnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarinda alinan 
sonuglann nedenlerinin arastinlarak spor politikasinda ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/267) 

216.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikasi konusunda 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/268) 

217.- Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak ve 20 Milletvekilinin, Dogu ve Guneydogu 
Anadolu Bolgelerinde ortaya gikan orman yanginlariyla ilgili iddialarm arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/269) 

218.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yonelik olarak 
2000 yihnda gergeklestirilen Hayata Doniis operasyonu konusunun arastirilmasi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/270) 



7 - S O Z L U S O R U L A R 

1. - Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, izmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
saglanmasina ve maden firmalarma iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkus/un, sebze ve meyve ihracatindaki ila? kahntisi 
analizine iliskin Devlet Bakanindan (Kur§ad Tiizmen) sozlu soru onergesi (6/266) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Akseki Kutiiphanesinden Konya'ya gonderilen 
yazma eserlere iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/292) 

4. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kepi yeti§tiricilerinin desteklenmesine iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/310) 

5. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Sanveliler ilgesinin banka §ubesi ihtiyacina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/312) 

6. - Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'in, Ordu'ya havaalam, liman ve gevre yollan yapimina 
ili§kin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/315) 

7. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, Ulusal Bor Arastirma Enstitusune ve Eti Bor 
Genel Mudurlugune iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/316) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, issizlik oranina ve issizlikle mucadeleye iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/318) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§*ffi, banka kredilerini odeyemeyenlerin 
magduriyetine iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru 
onergesi (6/323) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, satin alma gucune iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/325) 

11. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya-Yamansaz bolgesinin korunmasina 
iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/326) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kent aydinlatmasina ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/338) 

13. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, petrol kagakgihgi kapsaminda dagitilan ikramiyeye 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/341) 

14. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, yurt di§i gezilerinin harcirahma iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/351) 

15. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Guzelce Baraji insaatma iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/353) 

16. - Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sinir guvenlik sistemlerine ve kapatilan sinir 
karakollanna iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/366) 

17. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kamu kurum ve kuruluslarinin 
eczacilara olan borglanna iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/368) 

18. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan'm, faili meghul cinayetlere iliskin Igisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/370) 

(1) Bir birlesimde cevaplandirilmamistir. 
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19. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliligine iliskin Gevre 

ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/374) 
20. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Ziraat Bankasinca 

kullandirilan tanmsal kredilere iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) 
sozlii soru onergesi (6/379) 

21. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ziraat Bankasinca kullandinlan tanmsal kredilere 
ili§kin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/380) 

22. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatiflerince kullandinlan 
kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/382) 

23. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Tanm Kredi 
Kooperatiflerince kullandinlan kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii soru 
onergesi (6/383) 

24. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'daki isletmelerin gida guvenligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/386) 

25. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, meyve iireticilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/388) 

26. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, orman kdyliilerinin bazi sorunlanna iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/389) 

27. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, dogrudan gelir destegine ve alternatif desteklere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/391) 

28. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, Merkez Bankasinin Istanbul'a 
tasinmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/394) 

29. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Karatas yoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/396) 

30. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, artan giibre fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/397) 

31. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozanti-
Ulukisla ve Pozanti- Kemerhisar kisimlanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/398) 

32. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Guneydogu Anadolu Bolgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazi iddialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/399) 

33. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki bir hastaneye iliskin Saglik 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/400) 

34. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'e kultur ve kongre merkezi 
yapihp yapilmayacagma iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/401) 

35. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, karkas et fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/403) 

36. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir ansiklopedide Turkiye haritasinin 
yanhs gdsterilmesine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/404) 

37. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, koyunculuk projelerine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/406) 
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38. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, orman yanginlanna iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/407) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kale diregi kazalanna iliskin Devlet Bakanindan 
(Murat Basesgioglu) sozlu soru onergesi (6/408) 

40. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, ATV-Sabah grubunun satim ihalesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/409) 

41. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, TBMM eski baskanlan igin Koruma Muduriugu 
memurlanmn gorevlendirilip gorevlendirilmedigine iliskin Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 
Baskanindan sozlii soru onergesi (6/411) 

42. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, Dogu ve Giineydogu Anadolu bolgelerinde 
yakildigi iddia edilen orman alanlanna iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/412) 

43. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'de yeni bir devlet hastanesi yapihp 
yapilmayacagina iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/413) 

44. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir koydeki siddet olaylanna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/414) 

45. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, turizmle ilgili bir konusmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/415) 

46. - Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak'in, Diyarbakir il Genel Meclisinin okul 
yapimiyla ilgili karanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/416) 

47. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, ogretmen maa§lan ile ilgili agiklamalara 
iliskin Milli Egitim Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/417) 

48. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, girisimcilerin engellendigine yonelik bir 
beyanina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/418) 

49. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, bir siyasi partinin basin agiklamasi sirasinda 
yasanan olaylara iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/419) 

50. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida iiretim yerlerinin denetimine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/420) 

51. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
odenmesi gereken prime iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/421) 

52. - Karaman Milletvekili Hasan C ah§'in, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/423) 

53. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Sehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
saghk kampusu yapimina iliskin Saghk Bakanindan sozlii som onergesi (6/424) 

54. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Gazipasa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavsaklara iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/425) 

55. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, huzurevlerinin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlii soru onergesi (6/426) 

56. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru gigek 
iiretimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/427) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, gida bankacihgi amaciyla kurulan deraeklere 
iliskin igi§leri Bakanindan sozlii som onergesi (6/429) 

- 2 5 - 8 iNCi BiRLESiM 
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58. - Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'niin, Kepez Giilveren Mahallesinin sebeke suyunun 
kirliligi iddiasina iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/430) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kayisida gigek doneminin sigorta 
kapsami dismda tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/432) 

60. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un Turk Telekom'da personelin guvenlik 
soru§turmalarinin yapilip yapilmadigina ve haberlesme guvenligine iliskin Ulastirma Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/434) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/435) 

62. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ogretmen maa§lannin iyile§tirilmesine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/436) 

63. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/437) 

64. - Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, ozel sektdrce kurulan saglik merkezlerine iliskin 
Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/438) 

65. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yuksekogretim kurumlannda ba§drtusii nedeniyle 
disiplin islemi uygulanan ogrencilere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/439) 

66. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'ta gdgun engellenmesine yonelik projelere 
iliskin Devlet Bakani ve Ba§bakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/441) 

67. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, hayvansal ve bitkisel uretimdeki tesvik 
primlerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/442) 

68. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Tiirk Telekom ihale §artnamesi taahhutlerinin 
yerine getirilip getirilmedigine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/443) 

69. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, vize ahminda yasanan sorunlara 
iliskin Di§isleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/444) 

70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, nufusu ikibinin altinda olan 
belediyelerin kapatilmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/446) 

71. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, istanbul'daki ruhsatsiz isyerlerine iliskin 
igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/448) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, bazi belediyelerin kapatdarak 
Malatya Belediyesi sinirlan igine alinmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/450) 

73. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, usta dgreticilerin dzluk haklarma iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/451) 

74. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, TCDD'de galisan mevsimlik isgilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/453) 

75. - Karaman Milletvekili Hasan Call?'in, il mudiirluklerine gonderilen bir yaziya iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/455) 

76. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, ilkogretim okullarmdaki ve bir lisedeki ogretmen 
agigina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/457) 

77. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, transgenik tohum gahsmalanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/459) 
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78. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Bologna surecinde universitelerdeki cahsmalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/460) 

79. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Resadiye ilcesindeki ogretmen acigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/461) 

80. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yurt disindan satin alman ve satilan elektrige 
ili§kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/464) 

81. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ilgaz Daginda turizmin gelis
tirilmesine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/465) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Anayasa degisikligi sirasinda Meclis 
cevresinde gorevlendirilen emniyet personeline iliskin igisleri Bakanindan sozlu som onergesi 
(6/468) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Katar Emirinin Tiirk heyetine hediye verip 
vermedigine iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/469) 

84. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollanndaki gahsmalara iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/470) 

85. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu il Genel Meclisi Baskani ile ilgili iddialara 
iliskin igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/472) 

86. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Manisa'daki bolunmiis yol gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/473) 

87. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nin, Batman'da verilen yesil kartlara iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/474) 

88. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, YOK bursu ile yurt disina gbnderilenlere iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/475) 

89. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ogretim iiyesi ihtiyacinin karsilanmasi igin burslu 
olarak yurt disina gbnderilenlere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/476) 

90. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, C e ki r g e G o c u k Hastaliklan Hastanesine 
iliskin Saglik Bakanindan sozlii som onergesi (6/480) 

91. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ucreti karsihginda gahsan 
ogretmenlerin sorunlanna ve Hakkari'nin egitim sorunlanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii 
soru onergesi (6/481) 

92. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, bugday ithalatina ve gumriik vergisine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/482) 

93. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, gegici isgilerin sorunlanna iliskin Gahsma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanindan sozlii som onergesi (6/483) 

94. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, yesil kart verilen kisilere iliskin Saglik 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/485) 

95. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, cezaevlerinin doluluk oranina ve yolsuzluk 
yapan biirokratlara iliskin Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/486) 

96. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, halk egitim usta dgreticilerinin ozliik haklanna 
iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/487) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Sanveliler ilgesindeki ogretmen agigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/489) 
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98. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, 5582 sayih Kanun kapsaminda konut kredisi 
kullananlara iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru 
onergesi (6/491) 

99. - Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak'm, kendisinden haber ahnamayan bir 
ustegmene iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/493) 

100. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Duzlergami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi 
disina gikanlan alana iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/494) 

101. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da kagak akaryakit kullanimina iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/495) 

102. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, bazi ydneticilerin dzluk haklarma iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/497) 

103. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, kredi karti borglulanna ilisjcin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/501) 

104.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, polislerin ozliik haklarma iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/502) 

105. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nin, II Genel Meclisi uyelerinin sosyal ve ozliik 
haklarma iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/504) 

106. - Istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, ogretmen atamalanndaki kontenjanlara iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/505) 

107. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep'teki bazi belediyelerin 
kapatilmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/506) 

108.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, adrese dayah nufus kayit sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/508) 

109.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Turhal-Tokat demiryolu gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/511) 

110.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ozellestirilen kuruluslann degerlerine iliskin 
Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/512) 

111. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, istanbul-Mus seferini yapan ugaktaki bir anzaya 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/513) 

112.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, YOK Baskani hakkinda sorusturaia izni 
verilmeyecegine yonelik agiklamasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/514) 

113.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, tasfiye halindeki bir finans kurumuna iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/515) 

114.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, ozellestirilen Kutahya $eker Fabrikasina ait 
arsayla ilgili iddialara iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/516) 

115. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, TPAO Genel Mudurunun bir enerji sirketinde 
gahsmasina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/517) 

116.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma 
Hastanesi Bashekimi hakkindaki iddialara iliskin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/518) 

117.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, dovizli askerlik hizmeti 
uygulamasina iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/520) 
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118. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sozlesmeli personel istihdamma 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/522) 

119.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sehit ve gazi yakinlannin 
istihdamma iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/523) 

120. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tuketicilerin yaygin sikayetlerine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/524) 

121.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, riizgar enerjisi santrallerine iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/525) 

122. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina insaatina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/526) 

123. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Manisa'daki saglik personeli acigina iliskin 
Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/527) 

124. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet AJtif Paksoy'un, kredi karti faiz oranlanna iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/528) 

125.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, bir agiklamasina iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/529) 

126. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatinda uygulanan vergi 
oranlanna iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) sozlii soru onergesi 
(6/530) 

127. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kirklareli Tanm II 
Mudurlugunde gahsan ziraat miihendislerinin sinava tabi tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/531) 

128. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Plani 
kapsammdaki yatinmlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii 
soru onergesi (6/532) 

129. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, findik ithalat iznine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/534) 

130. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, SHCEK yurtlannda yasanan bazi olaylara iliskin 
Devlet Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlii soru onergesi (6/536) 

131.- Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, bal ithalatina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/537) 

132. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, bashekim yardimcilannin sayilanna iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/538) 

133. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bagh bolge mudurliigu 
olup olmadigina ve bir kadroya iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/539) 

134. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO gahsanlarinin saghk 
sorunlanna iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/540) 

135. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, esdeger ilaglara iliskin Saghk Bakanindan sozlu 
som onergesi (6/541) 

136. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, teshis ve tedavide kullamlan ilaglara iliskin Saglik 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/542) 
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137.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Merkezi Uzla§ma Komisyonuna yapilan 
miiracaatlara iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/544) 

138. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ankara'daki dilencilere iliskin Icisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/545) 

139.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TCDD arazilerindeki imar degi§ikliklerine 
ili?kin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/546) 

140.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Ankara Gar Onu Kavsak Projesine iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/547) 

141. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, dane misir destekleme primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/548) 

142. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, istanbul Buyuksehir Belediyesince bastinlan 
istanbul Bultenine iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/549) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bugday stoku ve un fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/550) 

144. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapilacak tunellere 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/551) 

145.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Akseki ilgesinin su sorununa iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/552) 

146.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, izmir-Ankara hizh tren projesine ve tren 
kazalanna yonelik gahsmalara iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/553) 

147. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki okul ve ogretmen agigma iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/554) 

148. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'ye yeni bir devlet hastanesi yapimina iliskin 
Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/556) 

149. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki bir karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/557) 

150.- Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki bir karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/558) 

151.- Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki bir karayolunun bolunmus yol 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/559) 

152. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde Universitesine ek odenek verilmesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/560) 

153.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, bazi belediye ve koylerin Ciftlik Belediyesine 
katilim siirecine iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/561) 

154. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki yatinmlara, yesil karthlara ve yapilan 
yardimlara iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/562) 

155.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, ogretmen atamalarina iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/566) 

156. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, hayvansal uretimin desteklenmesine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/567) 

157.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, seker ithalatina ve kagakgihgina iliskin Devlet 
Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlii soru onergesi (6/568) 
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158.- Antalya Milletvekili Mehmet Giinal'in, Iller Bankasi Genel Mtidiir Yardimcilarmin 
atama sartlarma uyup uymadigina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/569) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Istanbul II Milli Egitim Mudiiriine iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/570) 

160.- Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, karayolu yiik tasimacihgi belgelerinden dolayi 
kesilen cezalara iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/571) 

161.- Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, universite mezunlanndan polis ahmina iliskin 
Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/572) 

162. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Karayolu Tasima Ydnetmeligindeki bir 
duzenlemeye iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/573) 

163. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'da bir ustgegitteki bufelerin 
kiralanmasma iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/574) 

164. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, doktorlann aldiklan iicrete iliskin Basbakandan 
sozlu soru onergesi (6/575) 

165. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, engellilerin agiz ve dis saghgi sorunlanna iliskin 
Devlet Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlii soru onergesi (6/576) 

166.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, Q\\ril Devlet Hastanesindeki bir oliim olayina 
iliskin Saghk Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/577) 

167. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bir ydrenin kultur ve turizm koruma ve geli?im 
bolgesi yapilmasina iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii som onergesi (6/578) 

168.-Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, cep telefonu kullanimindaki vergilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/580) 

169. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, kdylerdeki bos okullann degerlendirilmesine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/584) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, TRT'nin ydnetimine iliskin Basbakandan sozlii 
som onergesi (6/585) 

171. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacina iliskin Adalet 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/587) 

172. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Zile'deki okul miidurlerine ve OSS'deki basan 
dummuna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/589) 

173. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Rehberlik ve Arastirma Merkezine iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/590) 

174. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van'daki bir ilkogretim okulunda miidur yardimcisi 
olan kardesi hakkindaki bazi iddialara iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/591) 

175. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Karagoban Yatih Bolge ilkogretim Okulunda bir 
ogrencinin hayatini kaybetmesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/592) 

176. - Mersin Milletvekili isa Gok'iin, bir ilkogretim okulunda 10 Kasim tdreni yapilmadigi 
iddiasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/593) 

177. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, giftgilerin tanmsal sulama elektrik borglanna 
iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/594) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, giftgilerin tanmsal sulama elektrik borglanna 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/595) 
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179.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Ankara Buyuksehir Belediyesinin Kibns'a 
duzenledigi geziye iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/596) 

180. - istanbul Milletvekili Necla Arat'm, AB raporlannda Turk yargisma yonelik ifadelere 
iliskin Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/597) 

181.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, teknik ogretmen atamalanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/598) 

182. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, bir turbenin durumuna iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/600) 

183. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, okullann internet sitelerindeki bazi bilgilere iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/601) 

184.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir televizyonun yayinimn kesilmesine iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/602) 

185.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, misir destekleme primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/603) 

186. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, eylemlere yapilan mudahalelere iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/604) 

187. - Mersin Milletvekili isa Gdk'iin, bazi belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandirdigi 
iddiasina iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/605) 

188. - Mersin Milletvekili isa Gok'un, okullann ddeneklerine ve su sorunlanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/606) 

189. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, sorusturma izni verilmeyen belediye baskanlanna 
iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/607) 

190. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, ozellestirilen Turk Telekom'un ismine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/609) 

191. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, malvarhgina iliskin Basbakandan sozlii soru 
onergesi (6/610) 

192. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bazi yoneticilerin maaslanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/611) 

193.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bazi yonetici kadrolanna yapilan atamalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/612) 

194. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bazi yoneticilik gorevleri igin sinav agilmamasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/613) 

195. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bazi yonetici gdrevlerine atamalara iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/614) 

196. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bazi yoneticilerin ucretlerine iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/615) 

197. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray'in su plan ve projesine iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/616) 

198.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, TRT programlarina iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlu soru onergesi (6/618) 

199. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, bazi kamu kurumlannin internet sitelerindeki bazi 
Sahislarla ilgili tanitici bilgilere iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/619) 
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200. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, bir ogretmen atamasina iliskin Milli Egitim Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/620) 

201. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takim Teknik Direktdriinun ucretinin 
vergilendirilmesine iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlii soru onergesi (6/621) 

202. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, demir fiyatlanndaki artisa ve insaat sektdriine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/622) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, bir kredi degerlendirme kurulusunun notuna 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/623) 

204. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, temel gida urunleri fiyatlanndaki artisa iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/624) 

205. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tanm politikasma iliskin Basbakandan sozlii som 
onergesi (6/625) 

206. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, kardelen gigeklerinin komnmasina iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/627) 

207. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, infaz ve komma memurlannin ozliik haklanna 
iliskin Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/628) 

208. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, misir prim fiyatlanna ve misir ithalatina iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/629) 

209. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, arazi toplulastirmasindaki tapu somnuna iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii som onergesi (6/630) 

210. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, biiyiikbas hayvan destegine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/631) 

211. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YOK Baskanina tahsis edilen zirhh araca iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/632) 

212. - Mersin Milletvekili Isa Gok'iin, TRT'nin teskilat yapisi ve yayinlanyla ilgili iddiasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/633) 

213. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, insaat sektoriindeki durgunluga iliskin Bayindirlik 
ve Iskan Bakanindan sozlii som onergesi (6/634) 

214. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, fiyat artislan karsisinda piyasa denetimine iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/635) 

215. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun bugday ithalatina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/636) 

216. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun bugday ithalatimn 
etkilerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/637) 

217. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bugday ve geltik iiretiminin 
artirilmasma iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/638) 

218. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun geltik satislanna 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/639) 

219. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun piring satisina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/640) 

220. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kirsal Kaikmma Programi 
projelerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/641) 
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221. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/642) 

222. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dunya zenginleri listesindeki kisilerin vergi borcu 
olup olmadigina iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/646) 

223. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dunya zenginleri listesindeki kisilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadigina ve kamu bankalannda kredi kullanip kullanmadiklarina iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/647) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, giftgilerin ekonomik durumuna iliskin Tanm ve 
K6yi§leri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/649) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dolu ve don olaylanna karsi tanm sigortasmda 
yasanan sorunlara iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/650) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§'m, dogrudan gelir destegine ve urun destek
lemelerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/651) 

227. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, urun desteklemelerinin agiklanmasma iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/652) 

228. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da ozel bir saghk kurulusunda yasanan bir 
olaya iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/653) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, tekstil sektorundeki sorunlara iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/654) 

230. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/656) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, Karaman-Konya Kalkinma Ajansimn kurulmasina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/657) 

232. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Avrupa'dan Konya'ya direkt ugak seferleri 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/658) 

233. - Mersin Milletvekili Isa Gok'un, bir dernege iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru 
onergesi(6/659) 

234. - Mersin Milletvekili Isa Gok'un, TRT'deki personel alimina iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlu soru onergesi (6/660) 

235. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir okulda yasanan bir olaya iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/661) 

236. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyulanna iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/662) 

237. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, giftgilere verilen desteklemelere iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/663) 

238. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kapah sistem sulamaya iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/664) 

239. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun yapimi ile ilgili bir 
iddiaya iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/666) 

240. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun programdan 
gikartdmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/667) 
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2 4 1 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun yapilacagi koyun 
secimine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/669) 

242. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, sulama kanallannin bakimina iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/670) 

243. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, mevsimlik isgilerin tasinmasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/671) 

244. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, ozel guvenlik kurumlannin gorev ve 
yetkilerine iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/672) 

245. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir holdingin kredi kullanimma iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/673) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in> sulama birliklerinin elektrik borglanna iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii som onergesi (6/674) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, an yetistiricilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/675) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, elma iireticilerinin kayit usuliine iliskin Tanm ve 
Kbyi?leri Bakanindan sozlii som onergesi (6/676) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, siit inekgiliginin desteklenmesine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/677) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Gal1?'"1, muz fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/678) 

251. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Serik ilgesinde orman alaninda tas ocagi 
kurulacagi iddiasina iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/679) 

252. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/680) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Ermenistan'da resmi torende Tiirk Bayragina 
yapilan saldmya iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/681) 

254. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, okullarm guvenligine iliskin igisleri Bakanindan 
sozlii som onergesi (6/682) 

255. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, bir ders kitabinda Agn Daginin farkh bir adla yer 
aldigi iddiasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/683) 

256. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, bir gruba iki kamu bankasindan verilen krediye 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/686) 

257. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'iin, Ardahan ilinin igme suyu sorunlanna iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/687) 

258. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, kayisi iireticilerinin zarannin tanm 
sigortasindan karsilanmamasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/688) 

259. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ermenistan'da duzenlenen torende 
Tiirk Bayragina yapilan saldmya iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/690) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Kuzey hak ydnetimiyle iliskiler konusundaki 
iddialara iliskin Disisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/691) 

261. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, CEAS'in kiiguk hissedarlarina 
dagitilmayan temettiilere iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/696) 
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262. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, 1 Mayis kutlamalanna ve DISK'e karsi tutuma 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/697) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Taksim'de 1 Mayis kutlamalanna izin 
verilmemesine iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/698) 

264. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu'da dondan zarar goren findik ureticilerine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/699) 

265. - Karaman Milletvekili Hasan C ah?' i n> TMO'nun celtik sati§lanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/700) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kuguk isletmelerin ekonomik sikintilanna iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/701) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Gab?'in, tanm iirunlerindeki fiyat artisjarina iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/702) 

268. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, alkol ve madde bagimhhgi tedavi merkezlerine 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/703) 

269. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, liselerde madde bagimhhgi ve uyusturucu 
arastirmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/705) 

270. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, piring ithalati kontrol belgelerine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/707) 

271. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, kurakliktan etkilenen ureticilerin 
desteklenmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/708) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, ucuz giibre teminine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/709) 

273. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GEA$'in kiigiik hissedarlanna 
kar dagitimina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/710) 

274. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz'iin, zarar goren giftgilerin desteklenmesine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/711) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ekonomik sikintilara yonelik gahsmalara iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/712) 

276. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Sof Daglarmda agilan tas ocaklanna iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/713) 

277. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van F Tipi Cezaevinde bazi televizyon kanallanmn 
izlenmesine izin verilmedigi iddiasina iliskin Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/714) 

278. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, tasimah egitim goren ogrencilerin ayn simflara 
alinmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/715) 

279. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kiitahya'da karayolu agmdan gikanlan bazi yollara 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/716) 

280. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Eskisehir-Kutahya hizh tren projesine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/717) 

281. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Bursa-Simav-Selendi karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/718) 

282. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Ankara-izmir otoyolu projesine iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/719) 
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283. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kiitahya'daki bazi karayolu gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/720) 

284. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya'yi komsu illere baglayan karayolu 
gahsmalanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/721) 

285. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya baglantih bdliinmiis yol gahsmalanna 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/722) 

286. - Kutahya Milletvekili Alim I?ik'm, Dumlupinar ilgesine tren ulasiminm saglanmasina 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/723) 

287. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kiitahya-Merkezdeki bir iist gegit ihtiyacina iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/724) 

288. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gdnen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/725) 

289. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gdnen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii som onergesi (6/726) 

290. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gdnen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/728) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, internet kullanimindaki fiyatlann yiiksekligine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/729) 

292. - Karaman Milletvekili Hasan C ah?'in, resmi enflasyon rakamlanna iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/730) 

293. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, beden egitimi ogretmenlerinin istihdamma iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/732) 

294. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Turkge ogretmenlerinin hizmet igi egitimlerine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/733) 

295. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, demir basta olmak iizere insaat girdilerindeki 
fiyat artisina iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/734) 

296. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Alanya'daki yunus gosteri merkezinin yer 
segimine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii som onergesi (6/735) 

297. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, elektrik ve dogalgaz zamlarma iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/739) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, mazot fiyatlanndaki artisa iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/740) 

299. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, insaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltilmasina iliskin Maliye Bakanindan sozlii som onergesi (6/741) 

300. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Tavsanh-Tungbilek-Domanig Karayoluna iliskin 
Ula?tirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/743) 

301. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatifine borcu olan giftgilere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/744) 

302. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Kalkinma Ajansinm kurulusuna iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/746) 

303. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gubre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/747) 
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304. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yashhk ayhgina iliskin Basbakandan sozlii soru 
onergesi (6/748) 

305. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ozurlu ayhklanna ilisjcin Basbakandan sozlu soru 
onergesi (6/749) 

306. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Manisa'da meyve ureticilerinin desteklenmesine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/750) 

307. - Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak'in, Gazprom'dan alinan dogalgaza iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/751) 

308. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, rekolte dususlerine karsi alinacak dnlemlere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/752) 

309. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, lise son simf ogrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/756) 

310. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Organize Sanayi Bolgesindeki yatinmlara 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/757) 

311. - Karaman Milletvekili Hasan C^alis'in, ozellestirme kapsaminda gelen yabanci 
sermayeye iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/758) 

312. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kayisidaki zarann tanm sigortasindan 
karsilanmamasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/759) 

313. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacin ahm ihalelerine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/760) 

314. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Arastirma 
Enstitusundeki ilac kontrollerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/761) 

315. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Karadeniz Bolgesinde kanser hastahginin 
cogalmasma iliskin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/764) 

316. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, hazir gidalarin saghga etkisine iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/765) 

317. - Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak'in, yardim olarak dagitilan komurlerin bedeline 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/767) 

318. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, belediyelerin sigara yasagina yonelik 
hazirhklanna iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/768) 

319.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, akaryakittaki vergilerin azaltilmasina iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/769) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, TMO'nun ithal ettigi ekmeklik bugdaya iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/770) 

321. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Belediyesine Iller Bankasindan kredi verilmesine 
iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlu soru onergesi (6/771) 

322. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Orhaneli'deki bir mermer ocaginin gevreye 
etkisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/776) 

323. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Bursa ve Bilecik'teki bazi koylerin su 
sorununa iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/777) 

324. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, Gonen'de yapilmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/778) 
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325. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Doganyurt ileesinin ortaogretim 
kurumu ihtiyacina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/779) 

326. - Mersin Milletvekili isa Gok'iin, "Simrlar Arasinda" Programinin sonlandinlmasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/780) 

327. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, "Simrlar Arasinda" programinin yayindan 
kaldinlmasina iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/781) 

328. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'te Kiiltiir Parki alanindaki 
uygulamalara iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/782) 

329. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, sabit gelirlilerin maaslannin iyilestirilmesine 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/783) 

330. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, yeni bir Nato Ussii kurulup kurulmayacagina 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/784) 

331. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, giftgilerin elektrik ve banka borglanna iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/785) 

332. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Bolu Valisinin gorevden ahnmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/786) 

333. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Disisleri Bakaninm bir konusmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/787) 

334. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, galisanlann iicretlerinin artinlmasina iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/788) 

335. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, gocuk ndrologu olmayan ilimize iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/789) 

336. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, dogalgaz zamminin etkisine iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/796) 

337. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, muhtemel su sikintisina iliskin Gevre ve Orman 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/797) 

338. - Karaman Milletvekili Hasan Calls'm, elektrik kesintisine ve kayip-kagak elektrik 
kullanimma iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/798) 

339. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dini dzgurliiklerle ilgili konusmasina iliskin 
Disisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/799) 

340. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, enerji yatinmlanyla ilgili bazi hususlara iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/800) 

341.- Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatinmlannin kredilendirilmesine ve 
esgiidiim sorunlarinin gdziimiine iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/801) 

342. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatinmlanndaki imalat ve miihendislige 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/802) 

343. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, kurakhga yonelik dnlemlere iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/803) 

344. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, BOTAS eski Genel Mudiirii'min bir iddiasina 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/804) 

345. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir kaymakamm sdzlerine iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/805) 

346. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, bazi yerlerdeki yatinmlara iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/806) 
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347. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Taskdpru Organize Sanayi Bolgesine 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/807) 

348. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Erbaa'ya gegici findik ahm merkezi agilmasina 
ili?kin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/808) 

349. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, patates ureticiligine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/809) 

350. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, gubredeki KDV oranlanna iliskin Maliye 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/810) 

351. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, iletisimin izlendigi iddialanna iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/812) 

352. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollannda hiz sinirlannin 
artinlmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/813) 

353. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, sosyal guvenlik prim borglulanna kredi 
saglanmasina iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som 
onergesi(6/814) 

354. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Erzumm'da OKS sinavinda yasanan bir aksakhga 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/815) 

355. -Aydin Milletvekili Ertugrul Kumcuoglu'nun, ingiltere ve Guney Kibns Rum Yonetimi 
arasinda imzalanan mutabakat metnine iliskin Disisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/816) 

356. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, Van Valisi ve Emniyet Mudiiriiniin bazi 
olaylardaki miidahalelerine iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/817) 

357. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, uygulama imkam kalmayan kanunlann 
yuriirliikten kaldinlmasina iliskin Adalet Bakanindan sozlii soru onergesi (6/819) 

358. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, yabanci bir firmamn tesvikten yararlanarak 
yatinm yapmasina iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/820) 

359. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, faiz oranlanndaki artisin etkilerine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/821) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ihale ilanlannin yerel gazetelerde yayimina iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/822) 

361 . - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, bazi televizyon programlanna iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/823) 

362. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, ithalatta komma dnlemlerine iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii soru onergesi (6/824) 

363. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, yerel gazetelerde ilan yayimina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/825) 

364. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, kutlamalarda silah kullanimma yonelik yaptirimlara 
iliskin Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/827) 

365. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Oyak Sigortanin yabanci bir sigorta sirketine satisina 
iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii som onergesi (6/828) 

366. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, motorlu araglarda farkh yaglar kullanimma iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/829) 

367. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, yabanci bankalardan ipotek karsiligi zirai kredi 
kullanilmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/830) 
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368. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, giibrelerin denetimine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/831) 

369. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida katki maddelerinin men§einin belirtilmesine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/832) 

370. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, girdi desteklemelerine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/833) 

371.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, halkin beslenme bicim ve ahskanhklannm 
arastinlmasina iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/834) 

372. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, agilan hipermarket ve supermarket sayisina ilisjcin 
Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/835) 

373. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ankara Buyuksehir Belediyesinin halk konserleri 
harcamalanna ilisjcin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/836) 

374. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Cankaya Belediyesinin bahar senlikleri 
harcamalanna iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/837) 

375. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yeme-igme yerlerinin denetimlerine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/839) 

376. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, kumes hayvancihgmda dezenfektan madde 
segimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/840) 

377. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Resadiye'deki uzman doktor agigina iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/843) 

378. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, hayvancilikta kaba yem sikintisi riskine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/844) 

379. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, kenelere karsi ilach miicadeleye iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/846) 

380. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ihalelere iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru 
onergesi(6/847) 

381.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ihalelere iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/848) 

382. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, KIT'lerin ihalelerine iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Cemil Cicek) sozlu soru onergesi (6/849) 

383. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, ihrag edilmek uzere ithal edilen gay in ig piyasaya 
suriildugii iddiasina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/850) 

384. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, giftgilerin kredi kullanimina iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/851) 

385. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, yiiksekokul mezunu geng issizlere iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/852) 

386. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kirmizi et tuketimine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/853) 

387. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, TMO yonetiminin odullendirilmesine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/854) 

388. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray Olimpik Yuzme Havuzu insaatma 
iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlu soru onergesi (6/855) 
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389. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Dumlupinar Anit Parki projesine iliskin Kultur ve 
Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/856) 

390. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, ucretsiz fidan yardimina iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/857) 

391. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, infaz koruma memurlannin ozluk haklarma iliskin 
Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/858) 

392. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, alternatif enerji kaynaklanna iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/859) 

393. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, TMO'nun findik alimina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/860) 

394. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, yurt disi seyahatlerine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/861) 

395. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazi odemelerine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/862) 

396. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, milletvekillerinin Hukumet uyeleri ile birlikte 
katildigi yurt disi seyahatlere iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/863) 

397. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, elektrik zammina iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/864) 

398. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, 2 Temmuz Sivas olaylan davasina iliskin 
Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/865) 

399. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa iliskin Sanayi ve 
Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/866) 

400. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, DSi'nin ozel baraj ve golet insaatlanm denetimine 
iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/868) 

401. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Soma Termik Santralindeki fdtre sorununa iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/869) 

402. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, belediyelerin elektrik borglanna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/871) 

403. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgindan hayatini 
kaybedenlere iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/872) 

404. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgina karsi 
bilinglendirmeye iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/873) 

405. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgina karsi 
uluslararasi gahsmalara iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/874) 

406. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgina karsi a$i 
gelistirilmesine iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/875) 

407. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, TEDA$'in vadesi gegmis alacaklanna iliskin 
Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/876) 

408. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, tanmsal proje hibelerinin kullanimina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/877) 

409. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, veteriner hekimlerin mali haklannin 
iyilestirilmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/878) 

410. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, sektorlerdeki is guvenligine iliskin Basbakandan 
sozlu soru onergesi (6/879) 

- 42 - 8 iNCi BiRLE$iM 
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411. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, vergi borcu nedeniyle yurt disina ciki§ tahdidi 
uygulamasina iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/880) 

412. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da sivrisinekle mucadeleye iliskin Icisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/881) 

413. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Gazipa§a'daki bir derenin lslahina iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/882) 

414. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da toplu ta?imadaki Antkart 
uygulamasina iliskin icisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/883) 

415. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, standart disi mallara karsi alinan ithalat tedbirlerine 
iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/884) 

416. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, elektrik zammi ile ilgili aciklamasina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Simsek) sozlu soru onergesi (6/885) 

417. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, ozellestirme gelirlerine ve istihdama yonelik 
yatinmlara iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/886) 

418.- Nigde Milletvekili Mumin inan'in, kayit disi ekonomiye iliskin Maliye Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/887) 

419. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, dis borg la edinilen kaynagin kullamm alanlanna 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet $imsek) sozlu soru onergesi (6/888) 

420. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde-Kayseri demiryolundan OSB'lere baglanti 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/889) 

421.-Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde Havaalam insaatma iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/890) 

422. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde Universitesinde Tip Fakultesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/891) 

423. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde Universitesinde Ziraat Fakultesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/892) 

424. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde Universitesinde Hukuk Fakultesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/893) 

425. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, ikili ticaret anlasmasi yapilan ulkelere iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/894) 

426. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, tuketiciyi magdur eden ithal mallara karsi tedbir 
alinmasina iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/895) 

427. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, dahilde isleme rejiminin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/896) 

428. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, ihracatgilann karsilastiklan burokratik islemlere 
iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/897) 

429. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, tesvik uygulamalarina iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/898) 

430. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, hakkinda sorusturma agilan belediye 
baskanlanna iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/899) 

431. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Tunceli Universitesinin kurulus islemlerine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/900) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Gal1?'11*, kurakliktan etkilenen iliere mazot ve giibre 
destegine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/901) 
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433. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, enflasyondaki dustise ve esnafin sikmtilanna 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/902) 

434. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, islam Konferansi Orgutu ile imzalanan bir 
anlasmaya iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/903) 

435. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tanm sektoriindeki olumsuz geli§melere iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/904) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, beyaz esya fiyatlanndaki artisin evliliklere 
etkisine iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/905) 

437. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kredi karti borclularina iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/906) 

438. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§'in, Merkez Bankasinin kara listesine giren esnafa 
ili§kin Basbakandan sozlii som onergesi (6/907) 

439. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, emeklilerin sorunlanna iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/908) 

440. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kagak kol saatlerine iliskin Basbakandan sozlii 
som onergesi (6/909) 

441.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, polis ndbet kuliibelerinin guvenlik sorununa 
iliskin igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/910) 

442. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, Mersin'in Gulnar ilgesindeki orman yanginina 
iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/911) 

443. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Mersin'e havaalani yapimina ve Adana 
Havaalanina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/912) 

444. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, saghk kummlanndaki yolsuzluk iddialanna 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/913) 

445. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, RTUK'e ahnan personele iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/914) 

446. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, cemevlerinin aydinlatma giderlerinin ddenmesine 
iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/915) 

447. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, Aydinspor hakkinda verilen cezanin zamanlamasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlii som onergesi (6/916) 

448. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Kayisi Festivalindeki yemek duasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/917) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Kayisi Festivalindeki yemek duasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mustafa Said Yazicioglu) sozlu soru onergesi (6/918) 

450. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli komiir rezervlerinin 
kullanilmasina iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/919) 

451. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Tiirk bayraginin indirildigi bazi olaylara iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/920) 

452. - Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, bazi yol yapimi projelerine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/921) 

453. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'iin, giftgilerin sulama suyunda kullandiklan 
elektrik borglanna iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/922) 

454. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, RTUK'un radyo ve televizyon yayin izni 
verdigi bir kurulusa iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlu som onergesi (6/923) 
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455. - Karaman Milletvekili Hasan Call?'in, Ankara Buyuk?ehir Belediyesi ve ODTU 
arasindaki kacak yapi sorununa iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/924) 

456. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kecilerin ormandan uzakla?tinlmasinin 
sonuclanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/925) 

457. - Karaman Milletvekili Hasan C ah?'in, kagak etlere iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/926) 

458. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karsi bazi onlemlere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/927) 

459. - Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, havaya ates a 9 a n bazi koruculara iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/928) 

460. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, sehit aileleri yardimlasma derneklerine yapilan 
yardimlara iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/929) 

461. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, esnaf ve KOBFlerin kredi kullamminda sicil afiina 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/930) 

462. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, kurakliktan etkilenen giftgilerin kredi borglannin 
ertelenmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/932) 

463. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/933) 

464. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/934) 

465. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/935) 

466. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir saglik ocaginin personel ihtiyacina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/936) 

467. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir koye jandarma karakolu agihp 
agilmayacagina iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/937) 

468. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, bir cenaze merasimine katilanlann 
kihk kiyafetine iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/938) 

469. - Karaman Milletvekili Hasan C ahs'm, Gungoren'deki teror olayina iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/939) 

470. - Karaman Milletvekili Hasan C ahs'm, TRT'nin Gungoren'deki teror olayiyla ilgili 
yayinina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/940) 

471. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep'in egitimdeki basari diizeyine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/941) 

472. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TOKi hakkinda duzenlenen YDK raporlanna 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/942) 

473. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, ozel miilkiyette olduguna karar verilen bir 
orman arazisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/943) 

474. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TOKi ihalelerine iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/944) 

475. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, iade edilen ve cevaplandirilmayan soru onergelerine 
iliskin Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanindan sozlii soru onergesi (6/972) 



8 - K A N U N T A S A R I V E TEKLiFLERi I L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I G E R IS L E R 

(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(*) Goriismeleri yanm kalan Kanun Tasari ve Tekliflerini gosterir. 
(**) Igtuzugun 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak goriisulmesi kabul edilmistir. 

- 4 6 - 8 iNCi BiRLESiM 

1. - Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve izmir Milletvekili 
Oktay Vural ile izmir Milletvekili Senol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir 
Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 Milletvekilinin; 
4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonlan Raporlan (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) (Dagitma tarihi: 2.5.2008) (*) 

2. X - Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumruk Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ve Avmpa Birligi Uyum ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/605) 
(S. Sayisi: 275) (Dagitma tarihi: 25.7.2008) 

3. - Sanayi ve Ticaret Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, Devlet 
Memurlan Kanunu ve Genel Kadro ve Usulu Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Rapom (1/537) 
(S. Sayisr. 236) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

4. - Kultur ve Tabiat Varliklanm Koruma Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ile Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayisi: 266) 
(Dagitma tarihi: 8.7.2008) 

5. - 1.8.2008 tarihli ve 5803 Sayih Elektronik Haberlesme Kanunu ve Anayasanin 89 uncu 
ve 104 iincii Maddeleri Geregince Cumhurbaskamnca Bir Daha Gdriisiilmek Uzere Geri 
Gbnderme Tezkeresi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/638) 
(S. Sayisi: 297) (Dagitma tarihi: 13.10.2008) 

6. - Posta Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Baymdirlik, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/491) (S. Sayisi: 230) (Dagitma tarihi: 16.5.2008) 

7. X - istanbul Milletvekili Mehmet Domag ile Antalya Milletvekili Hiisnii CdUii ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Miistesarhgimn Kurulus v e Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde 
Kararnamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Biitge 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

8. - Turkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasindaki Kara 
Smin Boyunca Yapilacak Mayin Temizleme Faaliyetleri ile ihale islemleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlari (1/543) 
(S. Sayisi: 263) (Dagitma tarihi: 26.6.2008) 

9. X - Tapu Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile 
Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Rapom (1/526) (S. Sayisi: 218) (Dagitma tarihi: 
28.4.2008) 

10. - Erisme Kontrollii Karayollan Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayisi: 
239) (Dagitma tarihi: 5.6.2008) 
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11. X - Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokolune Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Gevre v e Avrupa Birligi 
Uyum ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/597) (S. Sayisi: 268) (Dagitma tarihi: 11.7.2008) 

12. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayih Denizcilik Mustesarhginm Kurulus v e 

Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmiinde Karamamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

13. - Turk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) (**) 

14. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol'un; Gocuklann Ugucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Cah§ma V e Sosyal isler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayisi: 89) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

15. - Adiyaman Milletvekili Mehmet Erdogan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kurulus v e Gorevleri 
Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum 
Komisyonu ile Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporlan (2/224, 1/545) (S. Sayisi: 229) 
(Dagitma tarihi: 20.5.2008) 

16. X - Turk Vatandashgi Kanunu Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

17. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

18. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Savunma Sanayii isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayisi: 19) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

19. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hiikumeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda ikili is Birligi Suresince Miibadele Edilen veya Olusturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karsilikh Korunmasi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayisi: 21) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

20. X - Turkiye Cumhuriyeti Kugiik ve Orta Olgekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
idaresi Baskanhgi ile Romanya KOBi'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 
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21. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Denizcilik Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayisi: 20) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

22. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kore Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda iktisadi 
Kalkinma isbirligi Fonu Kredilerine iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disi§leri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayisi: 22) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

23. X - Asya Karayollan Agi Hukumetlerarasi Anlasmasina Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Uluslararasi Karayolu Tasimacihgi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayisi: 24) (Dagitma tarihi: 
11.10.2007) 

25. X - Uluslararasi Karayolu Yolcu ve Esya Tasimacihgina iliskin Turkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasinda Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayisi: 26) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

26. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Tasimacihga iliskin Belirli Kurallann Birlestirilmesine 
Dair Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Rapom (1/327) (S. Sayisi: 28) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

27. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Turizm Alaninda isbirligine iliskin Mutabakat Zaptmin 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

28. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

29. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlannda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Turk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanligi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokolunun 
Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom 
(1/284) (S. Sayisi: 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - Tiirkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgutu Genel Sekreterligi Arasinda 
Cergeve isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 
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32. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda isbirligi 
Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisjeri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

33. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Guney Afrika Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Gumriik idarelerinin Karsihkh Yardimla§masina iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisjeri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

34. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Bilimsel ve Teknolojik Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayisi: 42) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

35. X - Gocuklarla Kisisel ilisjti Kurulmasina Dair Avrupa Sozlesmesinin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disjsjeri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Terorizm, Organize Suglar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlarin Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kagakgihgi ve Diger Tiplerdeki Suglarla Mucadelede isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

37. X - Milletlerarasi Mal Satimina iliskin Sozlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antlasmasina Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - Avrupa Konseyi Terdrizmin Onlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

39. X - Guneydogu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulmasi Hakkinda 
Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

40. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda iki 
Tarafli Askeri Teknik isbirligi Gergevesinde Kullanilan ve Elde Edilen Fikri ve Sinai Mulkiyet 
Haklannin Karsdikh Korunmasina iliskin Musterek Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

41. X - Turkiye Cumhuriyeti ve Korfez Arap Ulkeleri isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik isbirligine iliskin Cergeve Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

42. X - Irak'a Komsu Devletler Hukumetleri ile Irak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Terorizm, Sinirlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgutlu Suglarla Mucadele Konulannda Guvenlik 
isbirligine iliskin Protokolun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayisi: 73) (Dagitma tarihi: 7.12.2007) 
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43. X - Kahci Organik Kirleticilere iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile G e v r e v e Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

44. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kacakcihgina Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasma iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kacakcihkla 
Mucadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

45. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

46. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hukumeti 
Arasinda Gumruk Konulannda isbirligi ve Karsihkh Yardimlasma Anlasmasimn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayisi: 80) 
(Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

47. X - Turkiye Cumhuriyeti Disjsleri Bakanligi ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterligi 
Arasinda Mutabakat Muhtirasinm Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayisr. 82) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

48. X - Ekonomik isbirligi Teskilati (EfT) Kacakcihk ve Gumriik Suclari Veri Bankasinin 
Kurulmasi ve isletilmesine Dair Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayisi: 83) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

49. - Malatya Milletvekili Mahmut Miicahit Findikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastinlmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydin'in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastinlmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayisi: 86) (Dagitma tarihi: 
27.12.2007) 

50. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sdzlesmeye Ait 2005 Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 

51. X - Turkiye Cumhuriyeti Saghk Bakanligi ve Diinya Saglik Orgutu Avrupa Bolge Ofisi 
Arasinda iki Yillik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayisi: 88) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

52. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttinlmasina ve Sosyal Guvenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve igtiiziigun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/42) (S. Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 
10.1.2008) 
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53. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Icisleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

54. - Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve C°cuk Esirgerne Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genglik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayisi: 100) (Dagitma tarihi: 4.2.2008) 

55. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtuzugiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 
11.2.2008) 

56. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in; Turkiye Buyiik Millet Meclisi igtuzugiiniin 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda igtiiziik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

57. X - Asya-Pasifik Uzay isbirligi Orgutu (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 

58. - Genel Kadro ve Usulu Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Genglik ve Spor Genel Mudiirliigiine Ait Bdliimunde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Butge Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayisi: 121) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

59. - istanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), igtuziigun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (S. Sayisi: 122) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

60. X - Dariilaceze Muessesesi Genel Mudurlugu Kurulus v e Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile igisleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

61. - Turk Ticaret Kanununun Yuriirlugu ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayisi: 131) (Dagitma tarihi: 4.4.2008) 

62. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; Devlet Memurlan Kanununda Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme 
Ahnma Onergesi (2/116) (S. Sayisi: 132) (Dagitma tarihi: 7.4.2008) 

63. X - G°k Uluslu Cografi Veri Ortak Uretim Programi Mutabakat Muhtirasimn 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayisi: 134) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

64. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Avustralya Hukumeti Arasinda Askeri Alanda is 
Birligi Cergeve Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayisi: 135) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

65. X - Turkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baskanhgi ile Amerika Birlesik Devletleri 
Savunma Bakanhgi Arasinda Savunma Uzay isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayisi: 136) 
(Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

66. X - Engellilerin Haklarma iliskin Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayisi: 227) (Dagitma tarihi: 
14.5.2008) 
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67. X - G o r u m Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayih Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayili Toplu is Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi ile Saghk, Aile, C ahsma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayisi: 235) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

68. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tanm Orgutu 
(GTO) Arasinda GTO Orta Asya Alt Bolge Ofisi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/397) (S. Sayisi: 242) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

69. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanligi ile Avustralya Tanm, Balikcihk 
ve Ormancihk Bakanligi Arasindaki Tanm Alaninda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik isbirligi 
Konulu Mutabakat Zaptmin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayisi: 243) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

70. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Karantina ve Bitki Koruma Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayisi: 244) (Dagitma tarihi: 
11.6.2008) 

71. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanligi ile Yemen Cumhuriyeti 
Balikcihk Bakanligi Arasinda Balikcihk ve Su Urunleri Alanlannda Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik isbirligi Mutabakat Zaptinin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (S. Sayisi: 245) 
(Dagitma tarihi: 11.6.2008) 

72. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Moldova Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayisi: 246) (Dagitma tarihi: 
11.6.2008) 

73. X - Dopingle Mucadele Kanunu Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayisi: 250) (Dagitma tarihi: 16.6.2008) 

74. - iskan Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Baymdirlik, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/539) (S. Sayisi: 251) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

75. X - Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sozlesmeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlan (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

76. - istanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/102) (S. Sayisi: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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77. - Amasya Milletvekili Akif Gulle'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/103) (S. Sayisi: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkmda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/104) (S. Sayisi: 141 ve 141 'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkmda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/105) (S. Sayisi: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

80. - Diizce Milletvekili Metin Kasikoglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/106) (S. Sayisi: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/107) (S. Sayisi: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 
133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/108) (S. Sayisi: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nm Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/109) (S. Sayisi: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

- 5 3 - 8 iNCi BiRLESiM 
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84. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/110) (S. Sayisi: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

85. - Bilecik Milletvekili Yasar Tiizun'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yasar Tuzun'un igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/111) (S. Sayisi: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/112) (S. Sayisi: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

87. - Kutahya Milletvekili Husnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/113) (S. Sayisi: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

88. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuziigun 133 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/114) (S. Sayisi: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlari ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/115) (S. Sayisi: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

90. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'mn Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/116) (S. Sayisi: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

91. - Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/117) (S. Sayisi: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

92. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/119) (S. Sayisi: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/120) (S. Sayisi: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

94. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/121) (S. Sayisi: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

95. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/122) (S. Sayisi: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

96. - istanbul Milletvekili idris Nairn Sahin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/123) (S. Sayisi: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

97. - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/124) (S. Sayisi: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Sanhurfa Milletvekili Abdmrahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/125) (S. Sayisi: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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99. - Erzincan Milletvekili Erol Tinastepe'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tinastepe'nin Igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/126) (S. Sayisi: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - istanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/127) (S. Sayisi: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

101. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/128) (S. Sayisi: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/129) (S. Sayisi: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - Burdur Milletvekili Bayram Ozgelik'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 
133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/130) (S. Sayisi: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

104. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temur'un Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/131) (S. Sayisi: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

105. - istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdogan, idris Nairn Sahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Agikahn ve Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/132) (S. Sayisi: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

106. - Konya Milletvekili Ozkan Oksuz'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 133 uncii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/133) (S. Sayisi: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008,23.6.2008) 

107. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

108. - Sanhurfa Milletvekili Abdurrahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/135) (S. Sayisi: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

109. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/136) (S. Sayisi: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

110.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/137) (S. Sayisi: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

111.- Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/138) (S. Sayisi: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

112.- Diyarbakir Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/139) (S. Sayisi: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustiin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/140) (S. Sayisi: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Agba'nm Yasama Dokunul
mazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Uyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine 
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Kadar Ertelenmesine Dair Raporlari ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/141) (S. Sayisi: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm igtiizugun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/142) (S. Sayisi: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/143) (S. Sayisi: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/144) (S. Sayisi: 181 ve 18l'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/145) (S. Sayisi: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/146) (S. Sayisi: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. - Zonguldak Milletvekili Fazh Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/147) (S. Sayisi: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

121. - Bahkesir Milletvekili ismail Ozgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/148) (S. Sayisi: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
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Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/149) (S. Sayisi: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/150) (S. Sayisi: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

124. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Slovak Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

125. - il idaresi Kanunu ile Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usuliine Iliskin 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayisi: 260) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

126. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Genglik ve Spor Genel 
Mudurlugunun Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayir ve 2 Milletvekilinin; C ê§itli Kanunlarda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

127. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti, islam Konferansi Orgutu ve islam Konferansi Diyalog 
ve isbirligi Genglik Forumu Arasinda islam Konferansi Diyalog ve isbirligi Genglik Forumunun 
istanbul'da Kurulmasi Hakkinda Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayisi: 265) (Dagitma tarihi: 27.6.2008) 

128. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/151) (S. Sayisi: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

129. - Ordu Milletvekilleri Eyiip Fatsa ve Enver Yilmaz'in Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/152) (S. Sayisi: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiiziigiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/153) (S. Sayisi: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

131. - Samsun Milletvekili Haluk Kog'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtuzugun 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/155) (S. Sayisi: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

132.- izmir Milletvekili Bulent Baratah'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Bulent Baratah'nin igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/156) (S. Sayisi: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Kog'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtuzugun 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/157) (S. Sayisi: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

134.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/158) (S. Sayisi: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135. - Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa'nm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/159) (S. Sayisi: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'in igtuzugun 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/160) (S. Sayisi: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/161) (S. Sayisi: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138.- izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/162) (S. Sayisi: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/163) (S. Sayisi: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Edime Milletvekili Rasim Cakir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in igtuzugun 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/164) (S. Sayisi: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/165) (S. Sayisi: 201 ve 201 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Zonguldak Milletvekili Polat Turkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/166) (S. Sayisi: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un igtiizugiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/167) (S. Sayisi: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/168) (S. Sayisi: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Sanhurfa Milletvekili ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/188) (S. Sayisi: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiiziigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/189) (S. Sayisi: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/209) (S. Sayisi: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

148.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/215) (S. Sayisi: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
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- 6 2 - 8 iNCi BiRLESiM 

Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/217) (S. Sayisi: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Mardin Milletvekili Ahmet Tiirk'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi 
(3/219) (S. Sayisi: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/220) (S. Sayisi: 211 ve 21 l'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/221) (S. Sayisi: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/234) (S. Sayisi: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154. X - Avrupa Toplulugunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cergeve Programinin (2007-2013) 
Girisimcilik ve Yenilik Ozel Programma Turkiye Cumhuriyeti'nin Katihmi Konusunda Turkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulugu Arasinda Mutabakat Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayisi: 271) (Dagitma tarihi: 15.7.2008) 

155.- Kahramanmaras Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlut 
Cavusoglu'nun; Cesitli Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadik Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Turk Ceza 
Yasasinda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayisi: 272) (Dagitma tarihi: 16.7.2008) 

156. - Mersin Milletvekili Zafer Uskiil ve 21 Milletvekilinin; insan Haklan Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayisi: 278) (Dagitma tarihi: 28.7.2008) 

157. - Milli Egitim Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayisi: 279) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

158. X - Baku-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Baglantisma iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayisi: 280) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

159. - Turkiye istatistik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve 
Butge Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayisi: 281) (Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

160. - Tekirdag Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Ogut ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayih Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kizilay ile ilgili 
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Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile igisleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayisi: 283) (Dagitma tarihi: 31.7.2008) 

161. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; 26 Subat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafindan Azerbaycan'm Hocali Kentinde Gergeklestirilen Katliamin "Katilam" 
Olarak Tamnmasi, 26 $ubat'in "Hocali Katliamini Anma Giinii" Olarak Kabul Edilmesine iliskin 
Kanun Teklifi ve igtiizugiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/148) 
(S. Sayisi: 285) ( Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

162. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Ukrayna Hukumeti Arasinda Enerji Alaninda 
isbirligine iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayisi: 286) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

163. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayisi: 287) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

164. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Tayland Kralligi Hukumeti Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/373) (S. Sayisi: 288) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Avmpa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi imtiyazlan ve Dokunulmazhklanna 
Dair Duzeltilmis Protokole Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayisi: 289) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

166. X - Avmpa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Olusturan Diizeltihnis Sdzlesmeye 
Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile C e v r e v e Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/386) (S. Sayisi: 290) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

167. X - Turkiye Cumhuriyeti ile ispanya Kralligi Arasinda Bilimsel ve Teknolojik isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayisi: 291) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

168. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilimsel 
ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/481) (S. Sayisi: 292) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

169. X - Afet ve Acil Dumm Yonetimi Baskanligmin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm; igisleri ile Plan ve Biitge Komisyonlan 
Raporlan (1/552) (S. Sayisi: 293) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

170. - Tiirk Akreditasyon Kummu Kurulus v e Gorevleri Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (S. Sayisi: 294) (Dagitma 
tarihi: 1.10.2008) 

171.- Yiiksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sivas 
Milletvekili Muhsin Yazicioglu'nun; Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 
Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Osman Cakir'in; istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 
Milletvekilinin; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Rapom (1/651, 2/20, 2/46, 2/61, 2/80) (S. Sayisi: 298) (Dagitma tarihi: 17.10.2008) 



Donem: 23 Yasama Yih: 2 

TBMM (S. Sayisi: 295) 

Istanbul Milletvekili £etin SOYSAL ve 20 Milletvekilinin (10/121), 
Kars Milletvekili Gurcan DAGDA§ ve 23 Milletvekilinin (10/129), 
istanbul Milletvekili Hasan Kemal YARDIMCI ve 26 Mffletveldlinin (10/132) ve 
istanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 19 Milletvekilinin (10/134), 
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Ahnmas i Gereken Onlemler in 
Belirlenmesi Amaciyla 
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I S T A N B U L M I L L E T V E K I L i C E T I N S O Y S A L V E 20 M i L L E T V E K i L I N I N O N E R G E S I (10/121) 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

2007 yilindan 2008 yihnin basina kadar Tuzla Tersaneler Bolgesi'nde toplam 13 tersane 
iscisi, isyerlerinde olumlu i§ kazasi nedeniyle hayatini kaybetmistir. 

Tuzla tersaneleri, gemi yapim ve onanm siparisleriyle Tiirkiye'yi dunya besjnciligine 
ta§imi§tir. Gemi in§a Sanayiciler Birligi verilerine gore Turkiye genelinde 44 tersane 
bulunmaktadir. Tuzla Bolgesi'ndeki tersanelerde 24.200 civannda i§ci cahsmaktadir. Yilhk 2.5 
milyar dolarlik doviz girdisi saglayan bir sektdrdiir. Ancak bu kadar biiyuk bir sektor olmasina 
karsin sendikah isgiler toplam galisanlann ancak %10'unu olusturmaktadir. 

Sektorde galisanlann biiyuk bir boliimu taseron firmaya bagh olarak gahsan i§gilerdir. 
Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi'nin verilerine gore tersanelerde gahsan 16.173 i§giden, 
12.427'si ta§erona bagh olarak gah§maktadir. Taseron finnalara bagh olarak gahsan isgiler, temel 
hak ve dzgiirlukleri, sosyal haklan ve ozliik haklan gozetilmeksizin adeta kdle gibi 
gahstirilmaktadir. 

Tersane i§gileri sendikal hak ve ozgiirliiklerden yoksundur. Sektorde gahsan isgilerin gok 
kiigiik bir azinhgi sendikahdir. Yakla§ik 1.000 civannda taseron firmamn bulundugu sektorde, 
sendikalarda drgiitlenmek neredeyse olanaksiz hale getirilmistir. Gunkii taseronluk basta sigorta 
ve sendika olmak uzere gah§anlann her tiirlii haktan yoksun birakilmasinin yolunu agmaktadir. 
Kiigiik tedbirsizliklerden dogan ciddi yaralanma ve dliimler, sendikasizlasmayla birlesince 
isgilerin magduriyetleri en iist seviyeye gikmaktadir. 

Tersanecilik sektoriindeki talebin artmasiyla birlikte isveren firmamn, maliyeti diisiiriip, 
kanm artirma gabasi, yanh§ yapilanan taseron sistemini yaratmistir. Olusan yeni sistemde biitiin 
yiik kdle gibi gahstinlan isgilerin sirtina bindirilmistir. Taseron firmalar is giivenligi ve sosyal 
haklan saglamak bir yana, isgileri en temel insan haklanndan bile mahrum birakmistir. Tuzla'da 
olen isgilerin gogunun taseron isgisi olmasi da bunun en somut gdstergesidir. 

Yasaya gore, isverenler isyerlerinde saghkh ve giivenli gahsma ortaminin tesis edilmesi igin 
gerekli onlemleri almakla yiikumludiir. Devlet, i§verenlerin bu yukiimliiluklerini yerine getirip 
getirmedigini denetlemelidir. Ancak Gahsma Bakanhgi'nin Tuzla'daki teftisleri haberli 
yapilmaktadir. Aynca denetimlerin kapsamlan dar tutulmakta ve isyerlerine uyguladiklan 
yaptinmlar da yetersiz kalmaktadir. Tuzla Tersaneler Bolgesi'nde yasanan olumleri engelleyerek, 
isgi saghk ve guvenliginin saglanmasi igin kisa ve uzun vadeli miidahalelerle goziim 
saglanmahdir: 

Oncelikle temel hak ve hiiniyetler gergevesinde, saghk ve gahsma sartlan duzeltilmelidir. 
Anayasa'mn 51. maddesi ile taninan sendika kurma ve iiye olma hakki fiili durumla ortadan 
kaldmlmamahdir. 

Tuzla Tersaneler Bolgesi'nde yasanan olumleri durdurmak igin mevzuattaki isgi Saghgi ve 
is Guvenligine iliskin maddelerin eksiksiz uygulanmasi gerekmektedir. isverenin bu maddeleri 
uygulamamasi halinde sonug saglamaya yonelik agirhkta yaptinmlar uygulanmahdir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tuzla'da uygulanmayan, "Saghk Kurallan Bakimindan Giinde Ancak Yedibucuk Saat veya 
Daha Az Gahsmasi Gereken isler Hakkinda Yonetmeligin" 7. maddesinin Tuzla Tersaneler 
Bolgesi'nde de uygulanmasi gerekmektedir. 

Tuzla Tersaneler Bolgesi'nde yapilan uretimin agir ve tehlikeli bir iskolu olmasi, isgi 
sayisinin fazlahgi goz oniine ahnarak bu bolgede tarn techizath bir kamu hastanesi kurulmasi 
gerekmektedir. 

Asil i§ olan gemi yapimimn bolunerek, i§ Yasasi'na aykiri sekilde asil isveren-alt isveren 
iliskisinin kurulmasi takibe ahnmah ve hukuk disi durumlar dnlenmelidir. 

Is Yasasi'nda belirtilen sosyal haklann saglanip saglanmadigi habersiz ve aynntih olarak 
yapilacak teftisjerle kontrol edilmelidir. 

Tuzla Tersaneler Bolgesi'nde yasanan isgi dlumlerinin nedenleri ve bu dlumlerin onlenmesi 
igin alinacak tedbirlerin tespiti amaciyla, Anayasa'nin 98. ve Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi 
igtuziigii'nun 104. ve 105. maddeleri geregince Meclis arastirmasi agilmasim arz ve teklif ederiz. 

Cetin Soysal Turgut Dibek Sevket Kose 
istanbul Kirklareli Adiyaman 

Necla A rat Tekin Bingol Fatma Nur Serter 
Istanbul Ankara Istanbul 

Osman Kaptan Ali Riza Oztiirk Rahmi Giiner 
Antalya Mersin Ordu 

Mehmet Ali Ozpolat Sahin Mengii Halil Unliitepe 
Istanbul Manisa Afyonkarahisar 

Ali Ihsan Kdktiirk Sacid Yildiz Vahap Secer 
Zonguldak Istanbul Mersin 

Ahmet Ersin Hulusi Giivel Atilla Kart 
Izmir Adana Konya 

Ali Riza Ertemur Mevliit Coskuner Mehmet Sevigen 
Denizli Isparta Istanbul 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



- 6 -

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLIGINA 

Gerekgesini ekte arz ettigimiz, tersane sektorunde buyume ve basari, iilke ekonomisinin 
gerekleri ile gahsanlarin haklan dikkate ahnarak; tersanelerde yasanan isgi oliimlerinin ve is 
kazalannm nedenlerini; isgilerin galisma kosullannin yasalara uygun olup olmadigi, yasal 
haklannin verilip verilmedigi; i§ guvenligi tedbirlerinin eksiksiz alimp ahnmadiginin; taseron 
firmalara is devirlerinin is. gereklerine uygun olup olmadigi hususlanmn arastirilmasi, alinacak 
onlemlerin ve goziim onerilerinin, mevzuatta yapilacak degisikliklerin tespiti amaciyla 
Anayasanin 98 ve igtuzugiin 104 ve 105'inci maddeleri geregince Meclis arastirmasi agdmasim 
arz ve talep ederiz. 13/02/2008 

Gurcan Dagdas Oktay Vural Emin Haluk Ayhan 
Kars Izmir Denizli 

Ahmet Duran Bulut Kamil Erdal Sipahi Senol Bal 
Bahkesir Izmir izmir 

Beytullah Asil Bekir Aksoy Ahmet Bukan 
Eskisehir Ankara Cankin 

Ahmet Kenan Tanrikulu Osman Ertugrul Mustafa Enoz 
Izmir Aksaray Manisa 

Mithat Melen Muharrem Varh Ridvan Yalgin 
Istanbul Adana Ordu 

Mustafa Cihan Pagaci Recai Yddirim Hamza Hamit Homris 
Ankara Adana Bursa 

Ali Uzunirmak Cemaleddin Uslu Yildinm Tugrul Turkes 
Aydin Edirne Ankara 

Ertugrul Kumcuoglu Abdulkadir Akcan Cumali Durmus 
Aydin Afyonkarahisar Kocaeli 

G E R E K C E 

Endustrinin emek yogun dah olan ve diger sanayi kollanm bir lokomotif gibi siiriikleyerek 
gelismelerine onemli katkida bulunan gemi in§a sanayi, hem ekonomiye katkisi hem de istihdam 
potansiyeli olu§turmasi nedeniyle ulkemiz agisindan onemi yadsinamaz. 

Tersanelerimizde ya§anan dlumle sonuglanan kazalar, medyada gikan oiumsuz gahsma 
kosullan ve kamuoyuna yansiyan tartismalar, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin tersaneler 
konusuna el atma zorunlulugunu dogurmustur. 

Ulkemizin gemi imalatinda, dunyada tonaj agisindan 6'nci sirada, gemi adedi olarak da 
4'iincii sirada oldugu resmi makamlarca agiklanmaktadir. Bu rakamlar, sektoriin onemini bir kez 
daha gostermeye yetmektedir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

KARS MILLETVEKiLi GURCAN DAGDAS VE 23 MiLLETVEKiLININ ONERGESi (10/129) 
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Tersanelerde yurutulen isler agir ve tehlikelidir. "Tehlikeli iskollan Yonetmeligi" 
kapsaminda ozel degerlendirmeye ihtiyag duymaktadir. i§ciler ekmek parasi igin olumsuz 
kosullarda bannmak, insanca olmayan sartlarda ya§amak ve gah§mak zorunda kalmaktadir. 

Tersanelerde yasanan kazalarda son 7 ayda 14, 20 yilda ise 76 isginin dlmesi bu is 
yerlerindeki gah§ma §artlannin i§ giivenligi dnlemlerinin yeterliligini tarti§ihr hale getirmektedir. 
Olumlere "isin dogasi geregi" seklinde yaklasilmasi kabul edilemez. Sadece 2006 yihnda 
tersanelerde 18.500 is kazasinin yasandigi da istatistiklere gegmi§tir. 

Oliimle sonuglanan kazalar incelendiginde, biiyiik gogunlugunun elektrik garpmasi ve 
diisme sonucu gergeklestigi goriilmektedir. Bazi dliimlerin de patlama neticesinde oldugu 
bilinmektedir. Oliim nedenieri, olaganiistu durumlar olmayip onlenebilir nedenlerdir. 

Bakanhk yetkililerince, oliimle sonuglanan olaylann incelendigi yonunde agiklamalar 
yapilmakla birlikte kamuoyunu ve sektoriin taraflarini rahatlatacak onlemlerin ahnmadigi 
gorulmektedir. 

Tersanelerde taseron firmalara asil isler degil uzmanhk gerektiren gegici isler verilmelidir. 
Bu firmalann da belli bir deneyime ve uzmanhga sahip olmasi gerekir. 

Sektorde taraflann yasananlarla ilgili karsilikh olarak birbirlerini itham etmeleri ve 
Bakanliklann olayi izlemek, demeg vermek, basit teftisler yapmak suretiyle takibi sorunlann 
gozumiintin ertelenmesinin dtesinde gahsma ban§im tehlikeye atmaktadir. Gerekli onlemlerin 
alinmasi ve sorunlara goziim getirilmesi, basan kazanan tersanelerimizin ba§ansim daha da 
artiracaktir. 

Bu nedenlerle, gemi in§a sanayisinin buyiimesi ve ba§ansi, insa, bakim-onanm ve tadilat 
faaliyetlerinin kurumsal bir yapida, ulusal ve uluslararasi mevzuata uygun olarak yurutiilmesi, 
iilke ekonomisinin gerekleri ile galisanlann haklan dikkate alinarak; tersanelerde yasanan i§gi 
olumlerinin ve i§ kazalanmn nedenlerini; iscilerin gah§ma ko§ullannm yasalara uygun olup 
olmadigi, yasal haklannin verilip verilmedigi; is guvenligi tedbirlerinin eksiksiz ahnip 
ahnmadiginin; taseron firmalara i§ devirlerinin i§ gereklerine uygun olup olmadigi hususlannin 
arastinlmasi, alinacak onlemlerin ve gozum dnerilerinin, mevzuatta yapilacak degisikliklerin 
tespiti amaciyla Anayasanin 98'inci, igtiiziigiin 104 ve 105'inci maddeleri geregince Meclis 
ara§tirmasi agilmasini arz ve talep ederiz. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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ISTANBUL MILLETVEKiLi HASAN KEMAL YARDIMCI VE 26 MiLLETVEKILINiN 
ONERGESI (10/132) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLIGINA 

Denizcilik sektorii Turkiye ve tiim diinya ulkeleri igin buyiik onem tasimaktadir. Bugiin 
dunya ticaretinin yiizde 80'i deniz yoluyla yapdmaktadir. 

Diinya denizciliginde ya§anan canlanmaya paralel olarak ulkemizde de gemi insa sanayiinde 
gok biiyuk gelismeler saglanrnistir. Dunya gemi in§a siparis defteri son iig yilda yuzde 89 
buyiirken, Turk tersanelerinde yuzde 360 buyume saglanrnistir. 

Hopa'dan iskenderun'a kadar belirlenen bolgelerde yeni tersane insaatlan da hizh bir sekilde 
devam etmektedir. 

2002 yihnda 37 tersane faaliyet gosterirken bu sayi Ekim 2007 tarihi itibari ile 77'ye 
yukselmistir. Yine tersanelerimizde 2002 yihnda 14.000 ki§i istihdam edilirken, 2007 yihnda bu 
rakam yaklasik 33.000 kisiye yukselmistir. Yan sanayi ile birlikte istihdam rakami 100.000 kisi 
civanna yukselmistir. 

Sektor bu oranda buyiirken, kalifiye egitilmis insan giicii ihtiyaci da her gegen giin 
artmaktadir. Denizcilikte asm buyiimelerden yasanan problemleri gozmek istiyorsak, daha fazla 
kaza ya§amak istemiyorsak, bunun gdzumu "denizcilik egitimi "dir. 

Denizcilik egitimi, sadece ulkemizin degil, diinya denizcilik sektoriiniin de onemli 
sorunudur. 

Yakin gelecekte Tiirk ekonomisinin can simidi olacak denizcilik sektoriiniin gelistirilmesini, 
sorunlanndan anndinlmasini dnemsiyoruz. 

Gergeklesen tiim olumlu gelismelere karsin tersanelerimizde son yedi ayda yasanan ve 
camiamizi son derece iizen; 15 tersane isgimiz isyerlerinde meydana gelen is kazalan neticesinde 
hayatlanni kaybetmistir. 

Bu durumun tersanelerde bazi islerin taseron firmalara yaptinlmasindan, taseron firmalann 
yeterince egitilmemis kisileri istihdam etmesinden, genel olarak i§ guvenligi onlemlerinin 
ahnmamasi ve bu konudaki yiikumluluklerin yerine getirilmemesinden kaynaklandigi 
dusuniilebilir. 
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isverenin isgi saghgi, is guvenligi kurallanna, Agir ve Tehlikeli Isler Yonetmeligi'ne uyulup 
uyulmadigimn tespit edilmesi halinde gerekli yaptirimlann uygulanip uygulanmadigimn 
arastinlmasi gerekmektedir. 

Yasanan bu elim olaylann, gelisen Turk gemi in§a sanayi ve denizcilik sektorunun 
sorunlannin arastinlmasi, istihdam, egitim, kapasite, isgi saghgi ve is guvenligi, can ve mal 
guvenligi konulannda alinacak tedbirlerin tespiti amaci ile Anayasa'mn 98. ve Turkiye Biiyiik 
Millet Meclisi igtiizuguniin 104. ve 105. maddeleri geregince Meclis arastirmasi agilmasini arz 
ve teklif ederiz. 

Hasan Kemal Yardimci Mehmet Zafer Uskiil Mehmet Domag 
Istanbul Mersin Istanbul 

Bekir Bozdag Fuat Bol Mehmet Beyazit Denizolgun 
Yozgat Istanbul Istanbul 

Cafer Tatlibal Ozlem Piltanoglu Turkdne Abdullah Cetinkaya 
Kahramanmaras Istanbul Konya 

Ibrahim Yigit Osman Gazi Yagmurdereli Hasan Angi 
Istanbul Istanbul Konya 

Egemen Bagis Zeyid Asian Necat Birinci 
Istanbul Tokat Istanbul 

Omer Dinger Guldal Aksit Edibe Sozen 
Istanbul Istanbul Istanbul 

Recep Koral Veysi Kaynak Soner Aksoy 
Istanbul Kahramanmaras Kutahya 

Mehmet Sekmen Hasan Ali Qelik Mustafa Kabakci 
Istanbul Sakarya Konya 

Halide Incekara Mustafa A tas Yusuf Coskun 
Istanbul Istanbul Bingol 
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Sebahat Tuncel Ahmet Tiirk Selahattin Demirtas 
Istanbul Mardin Diyarbakir 

Fatma Kurtulan Emine Ayna Ayla Akat Ata 
Van Mardin Batman 

Mehmet Nezir Karabas Bengi Yddiz Sirri Sakik 
Bitlis Batman Mus 

M. Nuri Yaman Ozdal tiger Aysel Tugluk 
Mu§ Van Diyarbakir 

Pervin Buldan Gultan Kisanak Akin Birdal 
Igdir Diyarbakir Diyarbakir 

Ibrahim Binici Hasip Kaplan Sevahir Bayindir 
Sanliurfa §irnak §irnak 

Serafettin Halis Osman Ozgelik 
Tunceli Siirt 

GEREKCE 

Son dort yilhk sure zarfmda diinya gemi insaati ve ihracati siralamasinda Turkiye 23. 
siradan 8. siraya yiikselmis, diinya genelinde gemi in§aati sektorii % 89'luk bir buyume 
kaydederken Tiirkiye'de sektor hacminde % 360'hk bir artis meydana gelmistir. Yine 
Tiirkiye'deki sektore iliskin verilere bakildigmda 2003'te 37 olan tersane sayisinin 2007'de 76'ya 
giktigi belirtilmektedir. Devam eden yeni projelerle birlikte bu rakamm 2009'da 138'e yiikselmesi 
beklenmektedir. 

Oysa Gemi isverenleri Birligi (GISBIR) tarafindan da agikga ifade edildigi iizere 
Tiirkiye'nin gurur tablosu olarak sunulan gemi insa sektorunde son yillarda yasanan patlama 
temel olarak dis girdiye baghdir ve bu nedenle de rekabet giiciinii ucuz i§gucunden almaktadir. 
Bilindigi iizere tersanelerde armatdrlerin yurt disina pazarlamak iizere sipari§ verdigi, ya da 
dogrudan Avrupa'dan siparis verilen ve gogunlugunu kiigiik petrol uriinii tankerlerinin 
olusturdugu ozel siparis gemiler bir teslim tarihi sozii verilerek uretilmektedir. Tuzla Havzasinda 
iiretimin bdlunmu? yapisi nedeniyle tersanecilik yilda bir-iki gemi iireten kiigiik isletmelerin 
elinde bir insaat sektorii faaliyeti haline gelmi§ durumdadir. 
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Ulastirma Bakanhgi'nin verilerine gore 28 bin, GlSBIR'in verilerine gore 24 bin civannda 
kayitli ve kayitsiz isginin gahstigi Tuzla tersanelerinde 2008 yihnda bir ayda 4 isgi, son sekiz 
ayda ise 16 isgi i§ kazasi sonucu yasamim kaybetmi§tir. 2006 yihnin Kasim ve Arahk aylannda 
Cah?ma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi is Teftis Kurulu Ba§kanhgi tarafindan Tuzla Ozel 
Tersaneler Bolgesi'nde bulunan 16 bin 173 isginin gah§tigi 51 i§ yerinde yapilan denetimler 
sonucunda ortaya gikan rapordaki verilere gore 2006 yihnda tersanelerde gergeklesen 276 is 
kazasinda 12 i§gi ya§ammi yitirirken, 258 i§gi yaralanmi§, 6 i§gi ise sakat kalmi§tir. isgilerin 
basina da yansiyan ifadelerine gore denize diisen bir i§gi aramrken alti ay once ayni yerden diisiip 
olen bir ba§ka isginin cesedi gikanlmis, eskimis ve bir tiirlii degistirilmeyen elektrik kablolan 
nedeniyle ve atesi geri tepen tiip ba§hklan ahnmadigi igin oksijen ya da LPG tuplerinin patlamasi 
sonucu olumlu kazalar meydana gelmis, isgiler uygunsuz hava kosullannda gah§maya 
zorlanmistir. Tersanelerdeki gahsma kosullarinin durumu bizlere ne yazik ki 18. yiizyil 
Ingilteresinin ilkel sermaye birikimi donemini animsatmaktadir. 

Tersanelerdeki olumlu is kazalannin yaninda etkisi uzun vadede ortaya gikacak bir 
uygulama da tiim dunyada terk edilmis bulunan ydntemlerle raspalamaya, yani kumlu kimyasal 
bilesikler piiskiirtulerek boya oncesi bir tiir zimparalama yapilmaya devam edilmesidir. Bu islem 
sirasinda maske kullanilsa bile bakir-silisyum taneciklerinin solunum yollanna bulasmasi, boya 
isgilerinin er ya da geg kansere yakalanmasi kaginilmaz goriinmektedir. 

Oysa tersaneciligi bir agir sanayi faaliyeti ciddiyetiyle ele alan Guney Kore, Japonya ve 
Cin'de bulunan diinyamn en buyiik on tersanesinin her birinde tek bir gemi igin gok kisa 
siireligine gereken bir ustalik alaninda bile taseron degil, kadrolu isgi gahstinlmaktadir. Yani 
ta§eronlarla degil de surekli kadrolu isgilerle gerekli guvenlik onlemleri saglanarak yapilabilecek 
bir uretimin yilda en az 8-10 gemi indirebilecek doklardan olu§an biiyiik tesislerde yapilabilecegi 
bilinmektedir. 

Turn bu nedenlerle, 

Tersanelerde yasanan is. kazalannin arasbnhp sorumlularin belirlenebilmesi, 

Is giivenligi diizenlemelerinde isverenler tarafindan bireysel oldugu kadar toplu koruma 
onlemlerinin ahnip ahnmadiginin anlasilmasi, 

Agir ve tehlikeli i§ kapsaminda bulunan gemi insa sektorunun bu kapsamda belirtilen 
yonetmeliginin hayata gegirilebilmesi, 

Tersaneciligin taseronlasma yerine agir sanayi faaliyeti gergevesinde yuriitiilebilmesi igin 
yapilmasi gerekenlerin belirlenebilmesi amaciyla Meclisimiz biinyesinde bir Arastirma 
Komisyonu kurulmasi onerisinde bulunuyoruz. 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI 
Gemi Insa Sanayisindeki Is Guvenligi ve Calisma Sartlari Sorunlarinin Arastinlarak 

Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan 
Meclis Arastirmasi Komisyonu 

(10/121,129,132,134) 

Sayi : A.OU.GEC. 10/121,129,132,134-70 24/07/2008 
Konu : Komisyon Raporu 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLIGINA 

Gemi insa Sanayisindeki Is Guvenligi ve Calisma §artlan Sorunlarinin Arastinlarak 
Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan (10/121,129,132,134) Esas 
Numarali Meclis Arastirmasi Komisyonu 30.04.2008 tarihinde cah§malanna ba§lami§ ve uc 
ayhk suresi iginde yaptigi cah§malar sonucunda diizenledigi rapor, ekleri ile birlikte ilisjkte 
sunulmustur. 

Geregini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Mehmet DOMAC 
istanbul ' 

Komisyon Baskani 
Ek: 1 Rapor 
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I. KOMISYONUN ISLEYISi 

I.I Arastirma Onergelerinin Ozeti ve Konusu 

23. Donemde Meclis Arastirmasi Komisyonumuzun kurulmasina dayanak teskil eden, 
Istanbul Milletvekili Cetin SOYSAL ve 20 Milletvekilinin, Tuzla Tersaneler Bolgesinde yasanan 
is kazalannin arastinlarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla (10/121), Kars 
Milletvekili Gurcan DAGDA§ ve 23 Milletvekilinin, tersanelerdeki is kazalannin arastirilarak is 
guvenliginin saglanmasi ve calisma kosullarinin iyilestirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla (10/129), istanbul Milletvekili Hasan Kemal YARDIMCI ve 26 
Milletvekilinin, basta gemi in§a sanayi olmak iizere denizcilik sektortinde yasanan sorunlann 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla (10/132) ve istanbul Milletvekili 
Sebahat TUNCEL ve 19 Milletvekilinin, gemi insa sektoriindeki isgi giivenligi ve gahsma 
kosullarinin ara?tinlarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla (10/134), 
Anayasanin 98., Turkiye Biiyiik Millet Meclisi igtiizugunun 104. ve 105. maddeleri uyannca bir 
Meclis arastmnasi agilmasim isteyen onergelerinin gerekgelerinde ozetle; 

• Denizcilik sektdriiniin tiim diinya ulkeleri ve Turkiye igin biiyiik onem tasidigi, bugun 
diinya ticaretinin % 80'inin deniz yoluyla yapildigi, Turkiye'de de bu sektoriin hizh bir ivme 
kazandigi ve sorunlarinin arastinlmasi gerektigi, 

• Buna paralel olarak ulkemizde gemi insa sektorunun de son yillarda hizh bir buyiime 
igine girdigi, bu buyumenin Tiirkiye'yi gemi in§a sanayisinde diinya ilkleri arasina tasidigi ve 
rekabet giictiniin ucuz isgiiciinden kaynaklandigi, 

• Ama bu buyumenin ekonomik katkisinin yam sira bazi yapisal sorunlan da beraberinde 
getirdigi, ozellikle Tuzla Tersaneler Bolgesinde artan is yogunlugu ve i§gi sayisma paralel olarak 
gahsma ortamlannda ahnan is saghgi ve guvenligi dnlemlerinin yeterli olmadigi, son yillarda 
tersanelerde gergeklesen olumlu ve yaralanmah is kazalannin sayismda surekli bir artis 
gozlemlendigi, bu kazalann birgogunun onlenebilir nitelikte oldugu, 

• Gemi in§a sanayisinde asil is olarak tanimlanan gemi yapimi isinin alt isverenlere 
yaptinlmasinin uygun olmadigi ve onlann da bu islerde egitimsiz isgiler kullanmasinin kazalara 
yol agtigi ve bu kazalarda olen isgilerin genellikle alt isveren i§gisi oldugu, oysa sadece uzmanhk 
gerektiren islerin alt isverenlere yaptinlmasinin gerektigi, 

• Tersanelerde gahsan isgilerin biiyuk gogunlugunun sendikal hak ve ozgiirliiklerden 
faydalanamadigi ve alt isveren (taseronluk) sisteminin isgilerin bu tiir haklardan yoksun 
birakilmasina yol agtigi, 

• Biiyiimekte olan denizcilik sektorunun kalifiye eleman ihtiyacinin da surekli arttigi ve 
bu hizh biiyiimeden kaynaklanan sorunlann denizcilik egitimi ile asilabilecegi, 

ifade edilmistir. 
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I.II Komisyonun Kurulusu 

Ara§tirmaya konu dort ayn onerge, konulannin benzer olmasi nedeniyle birlestirilerek, 
Genel Kurulun 26.02.2008 tarihli 69. birlesiminde gdru§ulmus ve "Gemi Insa Sanayisindeki i§ 
Guvenligi ve G a l i s m a §artlan Sorunlarinin Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin 
Belirlenmesi Amaciyla" bir Meclis Arastirmasi Komisyonu kurulmasi kararlastinlmistir. 

Komisyonun kurulusuna iliskin 26.02.2008 tarihli 911 sayih Kararda; arastirmayi yapacak 
Komisyonun 16 uyeden olusmasi, gahsma suresinin, Balkan, Baskanvekili, Sozcu ve Katip Uye 
secimi tarihinden itibaren 3 ay olmasi ve gerektiginde Ankara disinda da gahsma yapabilmesi 
hususlanna yer verilmistir. Komisyonun kurulus karan 01.03.2008 tarih ve 26803 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanmi§tir. 

Bu karan takiben Genel Kurulun 30.04.2008 tarihli 97. Birlesiminde Komisyon uye segimi 
yapilmis ve aym tarihte, en yash uye sifatiyla Istanbul Milletvekili Mithat MELEN'in 
baskanhginda yapilan Komisyon toplantisinda; Baskan, Baskanvekili, Sozcu ve Katip uyeliklere 
yapilan segimler sonucunda a§agida adlan ve segim gevreleri yazih milletvekilleri segilmislerdir: 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



- 2 3 -

ADI VE 
SOYADI 

UNVANI PARTISI SECIM 
CEVRESI 

Mehmet DOMAC BASKAN AK PARTi iSTANBUL 

Fuat BOL BASKANVEKILI AK PARTi iSTANBUL 
Mehmet Beyazit 
DENiZOLGUN s o z c u AK PARTi iSTANBUL 

Abdurrahman 
ARICI 

KATiP AK PARTi ANTALYA 

ibrahim Halil 
MAZICIOGLU UYE AK PARTi GAZIANTEP 

Mithat MELEN UYE MHP iSTANBUL 

Bayram Ali 
MERAL 

UYE CHP iSTANBUL 

Cetin SOYSAL UYE CHP iSTANBUL 

Sebahat TUNCEL UYE DTP iSTANBUL 
Ozlem PiLTANOGLU 

TURKONE UYE AK PARTi iSTANBUL 

Gurcan DAGDAS UYE MHP KARS 

Azize Sibel GONUL UYE AK PARTI KOCAELi 

Recai BERBER UYE AK PARTi MANiSA 

Ali Riza OZTURK UYE CHP MERSIN 

Hasan Ali CELiK UYE AK PARTi SAKARYA 

Mustafa CUMUR UYE AK PARTI TRABZON 

Bu secime iliskin 915 sayih Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Karari 06.05.2008 tarih ve 26868 
sayih Resmi Gazete'de yayimlanmistir. 
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I.III K o m i s y o n u n G o r e v , Y e t k i v e Suresi 

30.04.2008 tarihinde gahsmalanna baslayan Komisyonumuz; Anayasanin 98., Turkiye 
Biiyuk Millet Meclisi igtiiziigiinun 104. ve 105. maddeleri ile diger hukumleri gergevesinde 
gorev yapmi§tir. 

TBMM Igmzugu'nun 105. maddesi geregi, 3 ayhk sure igerisinde gahsmalanni tamamlayan 
Komisyonumuz, bu sure igerisinde 14 toplanti yapmis, konu hakkinda bilgi edinmek iizere ilgili 
kamu ve ozel kurulusjardan yetkililer ile sivil toplum kuruluslanndan temsilciler ve 
akademisyenler davet ederek goriislerini almis, rapor yazim asamasinda yararlanilmak iizere 
ilgili kamu kurumlan, sivil toplum kuruluslan ile iiniversitelerin ilgili bolumlerinden bilgi ve 
belgeler temin etmistir. 

I . IV K o m i s y o n u n Gahsmalan 

• Genel Kurul Karan geregince; Baskanlik Divani segiminin yapildigi tarihten itibaren 
gah§malanna baslayan Komisyonumuz, 30.04.2008 tarihli ilk toplantisinda gahsma programini 
belirlemis ve bu gergevede; 

• Komisyonun gerekli gormesi halinde yurt iginde ve yurt disinda Komisyon olarak ya da 
olusturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve arastirmalar yapilmasina, 

• Komisyon gahsmalanna yardimci olmak iizere, kamu kurum ve kuruluslanndan uzman 
gorevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli yazi§malann yapilmasi, davet edilecek kisi ve 
kurumlann tespiti hususlannda Komisyon Baskanligmin yetkili kihnmasina, 

• Komisyon goriismelerinde tam tutanak tutulmasina, 
• Komisyonun Genel Kurul gahsma saatlerinde de gahsma yapabilmesi igin igtiiziigiin 

35. maddesi uyannca Baskanlik Divanindan izin istenmesine, 
• Komisyon gahsmalanni kamuoyuna duyurabilmek, kurum ve kuruluslar ile 

vatandaslardan gelebilecek olan konuya iliskin her tiirlii bilgiye gabuk ulasabilmek amaciyla web 
sitesi kurulmasina ve elektronik posta adresi ahnmasina, 

karar verm i stir. 

Komisyon gahsmalanna ve rapor yazimina teknik katkida bulunmak iizere; 

• TBMM Kanunlar ve Kararlar Muduriugu Yasama Uzmani Ramazan DOGANAY, 
• Denizcilik Mustesarhgi Gemi insaat ve Tersaneler Genel Mudurlugii Muhendisi Biilent 

EYYUPOGLU, 
• Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi is Teftis Kurulu Baskanligi Bas i§ Mufettisi 

Mustafa Cengiz AYNA, 
• Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi is Saghgi ve Guvenligi Genel Muduriugu 

Uzmani Kenan YAVUZ, 
• Basbakanlik Ozellestirme idaresi Baskanligi Uzmani Dr. Nur Jale ECE 
Komisyonda uzman olarak gorev almislardir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



- 2 5 -

I . V Komisyon Toplant i lan 

1. TOPLANTI 
30.04.2008 
15.30 

Komisyon Ba§kanhk Divam 
Secimi 

2. TOPLANTI 
06.05.2008 
15.30 

Komisyon toplanti ve 
galisma programinin 
gdriisulmesi 

3.TOPLANTI 
07.05.2008 
14.00 

Basbakanlik 
Denizcilik Miistesarhgi 
Gemi insa ve Tersaneler 
Genel Mudurlugu 

-Yasar Duran AYTA§ 
Genel Miidiir 

- Mehmet KIRDAGLI 
Genel Mudur Yrd. 

- Kadir ERKAN 
§ube Mudur V. 

4.TOPLANTI 
08.05.2008 
11.00 

Gah§ma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanhgi is Saghgi ve 
Guvenligi Genel 
Mudurlugu 

- Kasim OZER 
Genel Mudur 

- Kenan YAVUZ 
Genel Mudurluk Uzmani 

- Abdullah ILIGEN 
istanbul Bolge 
Laboratuar 
§efi 

5.TOPLANTI 
13.05.2008 
15.30 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanhgi 

Is Teftis Kurulu Baskanhgi 

-Faik ARSEVEN 
Is Teftis. Kurulu Baskani 

-Mustafa Cengiz AYNA 
Bas Is Mufettisi 

-Ali KARACA 
Bas Is Mufettisi 

-Murat GURSOY 
is Miifettisi 

6. TOPLANTI 
14.05.2008 
11.00 

Ankara Universitesi 
Siyasal Bilgiler Fakultesi 
Gahsma Ekonomisi ve 
Endustri 
iliskileri Bolumii 

-Prof. Dr. Giirhan FI§EK 
Ogretim Uyesi 
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14.00 Saghk Bakanligi 
Temel Saghk Hizmetleri 
Genel Muduriugu 

- Uzm. Dr. Hasan IRMAK 
Genel Miidur Yrd. 

- Dr. Hinc YILMAZ 
Saghk Bakanligi 
izleme ve 
Degerlendirme 
Birimi 

-Mustafa C0LAK0GLU 
Galisanlann Saghgi §ube 
Mudurii 

7.T0PLANTI 
15.05.2008 
11.00 

Istanbul Buyuksehir 
Belediyesi Genel 
Sekreterligi 

-Muzaffer 
HACIMUSTAFAOGLU 
Genel Sekreter Yrd. 

-Ali KARAHAN 
itfaiye Daire Bsk. 

-Davut CAKIR 
imar ve Sehircilik Daire 

Bsk. 
14.30 istanbul Teknik Universitesi 

Gemi insaati ve Deniz 
Bilimleri Fakiiltesi 

-Prof. Dr. AYiicel 
ODABASI 
Ogretim Uyesi 

-Do? Dr. Mustafa iNSEL 
Ogretim Uyesi 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



- 2 7 -

8. TOPLANTI Tiirk Loydu Vakfi -RTansel TIMUR 
20.05.2008 iktisadi isjetmesi Deniz Endiistrisi Bdlum 
15.30 Baskani 

-Doc.Dr. Mustafa INSEL 
Ydnetim Kurulu B§k. 

-Ayfer ADIGUZEL 
Endustri ve 
Belgelendirme 
Bdlum Baskani 

-§evki BAKIRCI 
Genel Mudur 

TMMOB 
Gemi Miihendisleri Odasi -RTansel TiMUR 

Balkan 
-M. Erdal KILIC 
Genel Sekreter 
-Aycin OZSAKABA$I 
I§ Saghgi ve Guvenligi 
Komisyon Baskani 

-Gokhan ABANA 
Uye 

-Gulsah KO§AR 
Is Saghgi ve Giivenligi 
Komisyonu Bsk. Yrd. 

9.T0PLANTI Gemi in§a Sanayicileri -Murat BAYRAK 
21.05.2008 Birligi Baskanhgi (GISBiR) Ydnetim Kurulu Bsk. 
11.00 -Nermi NIGIZ 

Genel Sekreter 
14.30 Gemi Sanayicileri -Ziya GOKALP 

Dernegi (GESAD) Ydnetim Kurulu Bsk. 
-Mustafa UNAR 

Genel Sekreter 
-Prof. Dr. Ahmet Dursun 

ALKAN 
-Yiicel GUNDOGDU Uye 
-Adil TURGUT Uye 

10.TOPLANTI Dok Gemi-is Sendikasi - Necip NALBANTOGLU 
22.05.2008 Genel Baskan 
11.00 - Ismail Hakki ERBA§ 

Genel Baskan Yardimcisi 
-Ayhan DEMIRBOZAN 
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14.30 Limter Is Sendikasi -Cem DINC 
Genel Baskan 

-Hakki DEMERAL 
Genel Baskan Vekili 

-Kamber SAYGILI 
Genel Sekreter 

11.TOPLANTI 
27.05.2008 
15.30 

RMK Marine Gemi Yapimi 
Sanayi ve Deniz 
Tasimaciligi i§letmesi A.§. 

-Nuri UYGUR 
Genel Miidiir Yrd. 

12.T0PLANTI 
28.05.2008 
11.00 

Referans Gazetesi -Osman ONDE§ 
Arasti rmaci - Yazar 

14.00 Milli Egitim Bakanligi 
Erkek Teknik Ogretim 
Genel Mudurlugu 

Yardgem A.§. 

-Huseyin ACIR 
Genel Miidiir 

-Harun AKDER 
Ticaret Mudurii 

13.T0PLANTI 
29.05.2008 
11.00 

Yildiz Teknik Universitesi 
Makine Fakultesi 
Gemi Insaati ve Gemi 
Makineleri Bdlumii 

-Prof.Dr. Ahmet Dursun 
ALKAN 

Ogretim Uyesi 
-Prof.Dr.Tamer YILMAZ 
Ogretim Uyesi 
-Ugur Bugra CELEBI 

Arastirma Gorevlisi 
14.00 Istanbul Deniz Ticaret Odasi -Metin KALKAVAN 

Ydnetim Kurulu Baskani 
-Halim METE 
Ydnetim Kurulu Bsk. 
Vekili 
-Erol YUCE 
Meclis Baskani 

14.T0PLANTI 
03.07.2008 
11.00 

Tuzla Kaymakamhgi 

Tuzla Belediye Baskanhgi 

-Fahri KESER 
Kaymakam 

-Mehmet Demirci 
Belediye Baskani 

14.00 Demiryollar, Limanlar ve 
Hava Meydanlan insaati 
(DLH) Genel Mudurlugu 
istanbul Buyuksehir 
Belediyesi 
Ruhsatlandirma §ube 
Mudurlugu 

-Metin TAHAN 
Genel Miidiir Vekili 

-Yasar PARLAK 
§ube Miidiirii 
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I.VI Komisyonun Ankara Disinda Yaptigi Cahsmalar 

Komisyonumuz 30.04.2008 tarihli toplantisinda aldigi karar kapsaminda, sorunlann yerinde 
tespiti igin Ankara disinda bazi incelemelerde bulunmustur. Asagidaki tabloda belirtilen 
tarihlerde yapilan incelemelerde, sorunlar yerinde gdzlemlenmis, alanin tiim taraflan dinlenmi§ 
ve onemli tespitlerde bulunulmustur. 

11 Mayis 2008 Istanbul-Tuzla Sel ah Tersanesi 
(is kazasi nedeniyle) 

16 Mayis 2008 Istanbul-Tuzla 1 -Tiirk-Ter Tersanesi 
2-Sedef Tersanesi 
3-Aykin Denizcilik 

4 Haziran 2008 Istanbul-Tuzla 1 -istanbul Tersanesi 
2-Torgem Tersanesi 
3-Elkon Elektrik(Alt 
Isveren) 
4-Cindemir Tersanesi 
5-Nuh Kiigiik Sanayi 
Sitesi (Yat insa) 

5 Haziran 2008 Yalova (Yalova- Altinova 
Tersane Girisimcileri 
A.S.) 
1 -Besikta? Tersanesi 
2-Naci Selimoglu 
Tersanesi 
3-Altintas Tersanesi 
4-Cemre Tersanesi 

12 Haziran 2008 Istanbul Deniz Ticaret 
Odasi Meclisi 

"Tuzla Tersaneler 
Bolgesindeki isgi 
Kazalan" giindemli 
meclis toplantisina 
katihm. 
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BiRINCi BOLUM 
DUNYADA VE TURKIYE'DE DENIZ TICARETI 

1.1 DUNYA VE TURKIYE EKONOMISI 

1.1.1 Diinya Ekonomisi 

Diinya ekonomisi 2007 yili iginde , Gayri Safi Yurtigi Hasda (GSYIH) bazinda giiglu bir 
buyume gostermistir. 2007 yili sonunda GSYIH'nm bir onceki yila gore degisimi ulkeler 
bazinda; Japonya +1,9%, Avro bolgesi + % 2,7, ABD +% 2,8, Cin +% 11,2; Giiney Kore +% 5,2, 
Hindistan +% 8,9, Brezilya +%5,7 ve Rusya +% 7,6 olup Cin'in buyume hizi en etkileyici 
olamdir (DPT, 2008). 

Diinya borsalan da 2007 yilmda gok olumlu bir yd gegirmi§, ve basjica endeksler artis 
gostermistir. Dow Jones Endeksi + % 6.3, Almanya DAX +%20, Japonya Nikkei % +1.8% ve 
§anghay endeksi ise + % 190.3 oraninda artmi§tir. 

2006 yilinda ABD Dolan birgok para birimi kar§isinda deger yitirmis, Avro ABD Dolan 
karsisinda % 0,8, Kore Won'u % 8,0 deger kazanmis, Japon Yeni ise ABD Dolan kar§isinda 
% 0,1 gibi kiiguk bir oranda deger kaybetmistir. Ayrica, 2006 yih sermaye piyasalan igin de 
olumlu bir yd olmus, bashca endeksler yuksek degerlerde gergekle§mi§tir. Dow Jones endeksi 
+4,0, Almanya'da DAX +6,9, Japonya'da NIKKEI +% 16,2 ve Cin'de CLSA endeksi +% 214 
oranlannda artarak yih kazangla kapatmistir (DTO, 2007). 

2007 yilinda ABD dolan pek gok para birimi karsisinda biiyiik dis ticaret agigi beraberinde 
deger yitinni?, Avro +10,6 % oraninda ve Kore Won'u +1,1 % oraninda degerlenmistir. Buna 
karsilik Japon yeni ABD dolan karsisinda - 6,1 % oraninda deger yitirmistir. 

Diinya ham petrol fiyati Brent bazinda ortalama 2001 yihnda 24,5 ABD dolar/varil, 2002 
yihnda 24,99 ABD dolan/varil 2003 yihnda 28,38 ABD dolan/varil, 2004 yihnda 38,2 
dolar/varil, 2005 yihnda yakla§ik 70 dolar, iken 2006 yihnin agustos ayi baslannda Brent 
petrolun varil fiyati 78 dolara kadar gikti. 2007 yihnda petrol fiyatlan varil ba§ina 100 dolara 
yaklasmis olup Temmuz 2008'de 147 dolara ulasmistir. Petrol fiyatlannm artmasimn diinya 
ekonomisi iizerindeki oiumsuz etkisi enflasyonist baskiyi arttirmakta, biiyiimeyi dii§urmekte, 
faizler artmakta, cari agigi arttirmakta, yatinmlarda durgunluk yaratmakta, petrol ihrag eden 
iilkelerde meydana gelen tasarruflann yatinma ddnii§memesi gibi dunya ve Tiirkiye ekonomisi 
uzerine oiumsuz etkileri olmaktadir. 

Ulkelere gore Dunya ekonomisindeki gelismeler asagida verilmektedir (DPT, 2008): 

ABD: ABD'de GSYH 2008 yih ilk geyreginde bir onceki doneme gore yiizde 1,0 artarak 
yilhk bazda yiizde 2,5 oraninda yiikselmistir. ABD'de tuketici fiyatlan endeksi (TUFE) Mayis 
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ayinda yiizde 0,6 artarak, gegen yilin ayni donemine gore Nisan ayindaki yiizde 3,9 seviyesinden 
yiizde 4,2 oranina yukselmistir. Ulkede, uretici fiyatlan endeksi (UFE) Mayis ayinda yiizde 1,4 
ile beklentilerin uzerinde agiklanmistir. Sanayi uretimi Mayis ayinda yiizde 0,2 azalmis ve 
kapasite kullanim orani da Nisan ayindaki 79,7 seviyesinden 79,4 seviyesine gerilemistir. 
Perakende sati§lar ise, Mayis ayinda yuzde 1,0; otomotiv sektoru dismdaki gekirdek satislar da 
yiizde 1,2 artmi§tir. Yeni konut in§aatlan ise Mayis ayinda yiizde 3,3 gerileyerek Mart 1991'den 
beri kaydedilen en dusiik seviyede gercekle§mi§tir. ABD'de Mart ayinda 56,5 milyar dolar olarak 
gergeklesen dis ticaret agigi Nisan ayinda 60,9 milyar dolara yukselmistir. 2008 yili Nisan 
doneminde yilhk bazda ihracat yiizde 19,2 yiikselirken, ithalat yiizde 13,5 oramnda artmistir. 

Japonya: Japonya Merkez Bankasi (BOJ), beklendigi iizere, yiizde 0,50 olan gosterge faiz 
oramni degishrmemistir. TUFE, Mayis ayinda yiizde 0,8 artarak gegen yilin ayni donemine gore 
yiizde 1,3 oramnda artmi§tir. Boylece, Japonya'da son on yilin en yuksek TUFE artisi 
kaydedilmi§tir. Issizlik orani ise, Mayis ayinda, mevsim etkilerinden anndinhni? verilerle, Nisan 
ayindaki yiizde 4,0 seviyesini korumustur. 

Euro Bolgesi: Avrupa Merkez Bankasi (ECB), yuzde 4,0 seviyesinde olan gosterge faiz 
oramni beklendigi iizere degistirmemistir. Euro bolgesinde GSYH, 2008 yihnin ilk iig ayinda 
2007 yihnin son geyregine gore yiizde 0,8, gegen yilin ayni donemine gore de, mevsim 
etkilerinden anndinlmis verilerle, yiizde 2,2 oramnda artmistir. 

Euro bolgesinde TUFE, ilk tahminlere gore, Mayis ayinda yuzde 0,6 artarak gegen yilm ayni 
donemine gore yiizde 3,7 oramnda yukselmistir. Nisan ayinda yilhk enflasyon yiizde 3,3 olarak 
gergeklesmi§ti. Euro bolgesi dis ticaret dengesi Nisan ayinda 2,3 milyar euro fazla vennisrir. 
Nisan ayinda, mevsim etkilerinden anndinlmi§ verilerle, ihracat yiizde 6,2, ithalat ise yiizde 3,6 
oramnda artmi§tir. Perakende satislar ise, Nisan ayinda, Mart ayina gore yuzde 0,6 oramnda 
artmis, gegen yilm ayni donemine gore ise yiizde 2,9 oramnda gerilemistir. Euro bolgesinde 
istihdam 2008 yih ilk geyreginde, bir onceki ddneme gore yiizde 0,3, gegen yilin ayni donemine 
gore ise yiizde 1,6 artmistir. 

Ingiltere: ingiltere Merkez Bankasi (BoE), yiizde 5,0 seviyesinde olan gosterge faiz oramni 
degistirmemi§tir. 2008 yihnin ilk iig ayinda, nihai verilere gore GSYH, yiizde 0,3 oramnda 
yiikselerek bir onceki yilin ayni donemine gore yiizde 2,3 oramnda artmi§tir. 2007 yih son 
geyreginde GSYH yiizde 0,6 oramnda artmisti. ingiltere'de, Nisan ayinda yiizde 3,0 olan yilhk 
TUFE artisi, Mayis ayinda yiizde 3,3 oranina yukselmistir. Ulkede, issizlik orani §ubat-Nisan 
doneminde yiizde 0,1 artarak gegen yilin ayni donemine gore yiizde 0,2 oramnda yukselmistir. 

Gin: GSYH, 2008 yihnin ilk geyreginde, yiizde 10,6 oramnda artarak beklentilerin uzerinde 
gergeklesmi§tir. 2007 yih ddrdiincii geyregindeki GSYH arti§i yiizde 11,2 seviyesinde 
gergeklesmish. Cin'de TUFE artisi, Mayis ayinda gegen yilm aym donemine gore, Nisan 
ayindaki yiizde 8,5 seviyesinden yiizde 7,7 oranina gerilemistir. Mart ayinda yilhk TUFE artisi 
yiizde 8,3 olarak gergeklesmi§ti. Hukumet tarafindan daha once yiizde 4,8 olarak agiklanan yilhk 
enflasyon hedefinin tutturulamayacagi beklenmektedir. 
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Cin'de uretici fiyatlan Mayis ayinda gegen yihn ayni donemine gore yiizde 8,2 artarak 
yaklasik son dort yihn en yiiksek seviyesine ulasmistir. Bilindigi uzere, Nisan ayinda uretici 
fiyatlan endeksindeki yilhk artis yiizde 8,1 olarak gergeklesmisti. Ulkede, Mayis ayinda dis 
ticaret fazlasi 20,2 milyar dolar gerilemis olup, gegen yihn aym donemine gore yuzde 10 
oraninda azalmistir. Cm'de sanayi iiretimi Mayis ayinda gegen yihn ayni donemine gore yiizde 
16 oraninda artmistir. Nisan ayinda iiretimdeki yilhk artis yiizde 15,7 olarak gergekle§misti. 

Arjantin: Arjantin'de, GSYH 2008 yili birinci geyreginde yuzde 8,4 oraninda artmistir. 2007 
yih son geyregindeki biiyiime yuzde 9,1 olarak gergekle§misfi. Ulkede, TUFE, Mayis ayinda 
yiizde 0,6 oraninda yukselerek 2007 yihnin aym donemine gore yiizde 9,1 oraninda artmistir. 
Nisan ayinda TUFE, yuzde 0,8 oraninda artarak gegen yihn aym donemine gore yiizde 8,9 
artmisti. Ulkede sanayi uretimi Mayis ayinda, mevsim etkilerinden arindinlmi? verilerle, Nisan 
ayindaki yiizde 8,5 seviyesinden yiizde 6,9 oramna gerilemistir. Boylece, yihn ilk be§ ayinda 
sanayi uretimindeki yilhk arti§ yuzde 7,1 olarak gergeklesmistir. 

Brezilya: Brezilya Merkez Bankasi, iilkede uygulanan siki para politikasi gergevesinde, 
enflasyon beklentilerindeki olumsuzluklan gidermek iizere, beklentilere uygun olarak, yiizde 
11,75 seviyesinde olan gosterge faiz oranlanni 50 baz puan artirarak yiizde 12,25 seviyesine 
gikarmistir. 

Brezilya'da, GSYH 2008 yili birinci geyreginde yuzde 5,8 oraninda artmistir. 2007 yili son 
geyregindeki buyume yiizde 6,2 olarak gergeklesmisti. Brezilya'da tuketici fiyatlan, Mayis 
ayinda yuzde 0,79 oraninda yukselerek gegen yihn aym donemine gore yiizde 5,58 oraninda 
artmistir. Nisan ayinda tuketici fiyatlan yiizde 0,55 oramnda yukselmi§ ve yilhk enflasyon yuzde 
5,04 olarak gergeklesmisti. Gergeklesen enflasyon orani, Brezilya Merkez Bankasinin yiizde 4,5 
olarak belirledigi enflasyon hedefinin uzerine gikmistir. Mart ayinda sanayi iiretimindeki artis 
yiizde 5,7 olarak gergeklesmisti. Mart ayinda yiizde 8,6 seviyesinde gergeklesen issizlik orani, 
Nisan ayinda yiizde 8,5 olarak gergeklesmistir. 

Rusya: Rusya'da, TUFE, giiglu yurtigi talebin ve uluslararasi piyaslarda yukselen gida 
fiyatlannm etkisiyle Mayis ayinda yiizde 1,4 oraninda beklentilerin uzerinde yukselerek 2007 
yihnin ayni donemine gore yuzde 15,1 oraninda artmistir. Nisan ayinda TUFE, yiizde 1,4 
oraninda artarak gegen yihn aym donemine gore yiizde 14,2 oraninda artmi§ti. 

Deniz tasimacihginin dunya ekonomisi uzerindeki etkisini inceledigimiz zaman ABD'de 
faizlerin %1'e gekilmesinin gayrimenkul taleplerini arttirmasi, Amerika'da artan cari agik sonrasi 
artan devlet tahvili arzinin en buyuk ahcisinin G m v e Japonya olmasi, Cin'de demir gelik 
endustrisinin gelismesi ile gerekli olan harnmadde ve demir gelik ahmlannin deniz tasimaciligi 
ile yapilmasi deniz ticaretini giiglendirmi§tir. Dunya ekonomisinin 2008 yihnda % 4,6 
oranlannda buyuyecegi tahmin edilmekte olup buyume trendinin devam edecegi beklenmektedir. 
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1.1.2 T u r k i y e E k o n o m i s i 

1.1.2.1 G S M H v e Sektdrel B i i y u m e H i z l a n 

Turkiye ekonomisinde 2002 yilindan itibaren goriilen kesintisiz buyiime, 2007 yilinda da 
devam etmis ve Gayri Safi Yurt igi Hasila (GSYIH) 2007 yilinda yiizde 4,5 oramnda 
buyumustur. ilk iki ceyrekte sirasiyla yuzde 7,6 ve yiizde 4,0 olarak gergeklesen GSYIH biiyume 
orani, yilin ikinci yansinda yiizde 3,4 olmustur. 2007 yili GSYIH biiyiimesi, 2002 yilindan 
itibaren goriilen en dusiik yillik buyiime olmustur. (DTO, 2007) 

Tablo-1.1 Harcamalar yoluyla GSYIH gelismeleri 

H a r c a m a l a r Y o l u y l a G S Y I H Gel ismeler i 
(1998 F i y a t l a n y l a , Y i l l i k Y i i z d e Degis im) 

2007 

I I I I I I I V Y i l h k 

1-Tiiketim Harcamalari 5,5 1,7 7,6 2,7 4,4 
Kamu 4,7 2,1 3,3 1,6 2,8 
Ozel 5,6 1,6 8,2 2,9 4,6 
2-Sabit Sermaye Yatinmlan 2,8 1,2 2,1 7,2 3,3 
Kamu 4,3 8,4 15,9 2,2 7,6 
Ozel 2,6 0,2 0.0 8,1 2,7 
Makine-Techizat -3,2 -3,7 -1,6 11,9 0,7 
Insaat 12,9 8,2 2,8 2,2 6,3 
3-Stok Degi§imi (1,2) 1,9 1,8 0.0 3,2 1,7 
4-Mal ve Hizmet ihracati 12,5 9,3 4,2 2,5 6,7 
5-Mal ve Hizmet ithalati 8,6 5,6 14,4 15,7 11,1 
Net ihracat (1) 0,4 0,5 -2,6 -3,7 -1,5 
6-Toplam Yurt igi Talep 6,8 3,2 5,9 7.0 5,7 
7-Toplam Nihai Yurt igi Talep 4,8 1,6 6,3 3,8 4,1 
8-GSYiH 7,6 4.0 3,4 3,4 4,5 
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1. GSYIH biiyiimesine katki yiizde 
2. Stok degisimleri istatistiki hatayi da icermektedir. 
Kaynak: Turkiye istatistik Kurumu (TUiK) 

2008 yili birinci geyreginde ekonomideki biiyiime beklentilerin bir miktar uzerinde 
gergeklesmi? ve Gayri Safi Yurtigi Hasila (GSYH) yiizde 6,6 oramnda artmistir. 2002 yihnin ilk 
geyreginde baslayan arahksiz biiyiime sureci 2008 yihnin birinci geyreginde de devam etmis 
boylece ekonomi 25 donem iist iiste buyumustur. 

2008 yihnin birinci doneminde gergeklesen biiyiime oranlan uzerinde, imalat sanayiindeki 
yuksek artis belirleyici olurken, ticaret, ulastirma ve mali kuruluslar sektorlerindeki yuksek oranh 
artislar da etkili olmustur. Tanm sektortinde, 2007 yihndaki siddetli kurakhktan kaynaklanan 
diisuk bazin da etkisiyle, 2008 yihnin ilk geyreginde bir toparlanma gozlenmektedir. Bu olumlu 
gelismelerle birlikte diger yandan insaat sektortinde bir duraklama gozlenmektedir. 

2008 yihnin ilk doneminde imalat sanayi katma degeri yiizde 7 oramnda artarken, 
madencilik ve enerji sektorii katma degerleri de sirasiyla yuzde 8,4 ve yuzde 8,5 oranlannda artis 
kaydedilmistir. Boylece sanayi sektorii katma degeri yiizde 7,2 oramnda artmistir. Hizmetler 
sektorii katma deger artisi, yilin birinci doneminde yiizde 6,4 olarak gergeklesmistir. 2006 yihnin 
ardindan artis hizi yavaslamaya baslayan insaat katma degeri, 2008 yihnin ilk doneminde yuzde 
2,8 oramnda artmis ve buyumeye katkisi yalniz 0,2 puan olmustur. Yilin ilk geyreginde ticaret 
sektorii katma degeri yiizde 9,4 oramnda artarak buyumeye 1,4 puan katki saglamistir. 

Cari fiyatlarla GSYH igerisindeki payi yiizde 14'ler civannda olan ulastirma sektorii, 2008 
yilin ilk doneminde yiizde 7,7 oramnda artmis ve sektoriin buyumeye katkisi yiizde 1,2 puan 
olarak gergeklesmistir. 2008 yihnin birinci doneminde gergeklesen yiizde 6,6 oranmdaki GSYH 
biiyiimesine, tanm sektdriiniin katkisi 0,2 puan olurken, sanayi ve hizmetler sektdrlerinin 
katkilan sirasiyla 2 ve 4,3 puan olarak gergeklesmistir (DPT, 2008). 

1.1.2.2 Odemeler Dengesi 

Turizm gelirlerinin 2007 yihnda 18,5 milyar ABD dolanna yiikselmesine bagh olarak 
hizmet gelirleri artmis, ancak gelir dengesi agigi genislemis olup 2007 yihnda cari islemler agigi 
38 milyar ABD dolanna ulasmistir. 2006 yih sonunda yiizde 6,1 'e ulasan cari islemler agiginin 
GSYIH'ya orani, 2007 yih sonunda 5,8'e gerilemistir. 

a) Cari islemler Dengesi 

2008 yih Nisan ayinda ihracat (fob) 12 milyar dolar, toplam mal ithalati (cif) ise 17,9 milyar 
dolar olmustur. 2008 yihnin Ocak-Nisan doneminde odemeler dengesinde gosterildigi sekliyle, 
dis ticaret agigi bir onceki yilin ayni donemine yiizde 37,5 oramnda artarak 16.9 milyar dolar 
olmustur. Aym donemde, hizmet dengesindeki fazla yiizde 1,2 oramnda artarak 1.9 milyar dolar 
olarak gergeklesmis, gelir dengesindeki agik 2.5 milyar dolar olmustur. 2008 yihnin Ocak-Nisan 
doneminde cari agik, bir onceki yilin ayni ayina gore yuzde 35,2 oramnda artarak 16,9 milyar 
dolar olmustur. 
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2008 yili Nisan ayinda, gegen yihn ayni ayina gore, ihracat yuzde 37 oraninda artarak 11.4 
milyar dolar, ithalat yiizde 38,3 oraninda artarak 17.9 milyar dolar olarak gergeklesmistir. Bu 
gelismeler gergevesinde, 2007 yih Nisan ayinda yiizde 64,3 olan ihracatin ithalati karsjlama orani 
2008 yihmn ayni ayinda yiizde 63,7 olarak gergeklesmistir. 

b) Ihracat ta Y a s a n a n Gel ismeler 

2007 yihnda toplam mal ihracati 2006 yihna gore yiizde 23,1 oraninda artarak 113,2 milyar 
ABD dolanna ulasmistir. 2008 yih Ocak- Nisan doneminde imalat sanayi iiriinleri ihracati gegen 
yihn aym donemine gore yuzde 43 oraninda artarak 42,4 milyar dolar olmusUir. Bu donemde 
fasillar bazinda en buyuk ihracat kalemi kara ta§itlan ve bunlann aksam, pargalan olurken, bu 
fasih kazan-makine-mekanik cihazlar, demir ve gelik ve dime giyim e§yasi izlemi§tir. Ayni 
donemde inci, kiymetli tas ve mamulleri ihracati onemli oranda artmistir. 

2008 yihnin Ocak-Nisan doneminde Avrupa Birligi'nin ihracattaki agirligi devam 
etmektedir. Gegen yihn ayni donemine gore AB ulkelerine yapilan ihracat yuzde 26,8 oramnda 
artarak 22,8 milyar dolar olmustur. Toplam ihracat iginde AB iilkelerinin payi yuzde 51,3, 
Turkiye Serbest Bolgelerinin payi yiizde 2,4, diger ulkelerin payi ise yuzde 46,2 olmustur. 2008 
yihnin Ocak-Nisan doneminde en fazla ihracat yapilan iilke 4.6 milyar dolar ile Almanya 
olmusUir. Gegen yihn ayni donemine gore bu iilkeye gergeklestirilen ihracat yuzde 26,8 oraninda 
artmistir. Almanya'yi sirasiyla italya, ingiltere, Fransa ve Rusya izlemi§tir. 

ihracatgi Birliklerinin (TIM) kayitlanna gore 2008 yih Mayis ayinda ihracat bir onceki yihn 
ayni ayina gore yiizde 34,5 oraninda artarak 12.3 milyar dolar olmu§tur. 

c) i thalatta Y a s a n a n Gel ismeler 

Toplam mal ithalati 2007 yihnda yiizde 20,6 oraninda artarak 160,7 milyar ABD dolanna 
yukselmi§tir. Bunun sonucunda dis ticaret agigi 47,5 milyar ABD dolan olarak gergeklesmistir. 
2008 yihnin Ocak-Nisan doneminde ithalat yiizde 39,3 oraninda artarak 67 milyar dolara 
ulasmistir. Ayni donemde, ara mah ithalati gegen yihn aym donemine gore yuzde 39,9 oraninda, 
sermaye mallari ithalati yuzde 30,7 oraninda, tuketim mallari ithalati da yuzde 46,2 oraninda 
artmistir. Bu donemde enerji ithalati 15 milyar dolara ulasmistir. 

2008 yihnin Ocak-Nisan doneminde ithalatin yiizde 38,9'u Avrupa Birligi iilkelerinden 
yapilmistir. AB'ye dahil olmayan diger Avrupa iilkelerinden 14,4 milyar dolar, Asya 
iilkelerinden 18,3 milyar dolar ve Tiirkiye Serbest Bdlgelerinden 474 milyon dolar ithalat 
yapilmistir. 

2007 yihnda ithalatta en buyiik kalem mineral yakitlar, mineral yaglar olmusjur. 2008 yih 
Ocak-Nisan doneminde bu durum devam etmektedir. Bu fasih makinalar, mekanik cihazlar, 
kazanlar, aksam ve pargalan ve demir ve gelik izlemistir. Ayni donemde inci kiymetli ta§ ve 
mamulleri ithalati gegen yihn ayni donemine gore yiizde 2,2 oraninda azalmistir. 
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i) H i zme t l e r Dengesi 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Turizm gelirleri (net) 2008 yih Ocak-Nisan doneminde onceki yilin ayni ayina gore yiizde 
24,4 oramnda artarak 2.7 milyar dolar olarak gergeklesmistir. Hizmetler basliginin diger onemli 
bir kalemi olan tasimacilik kaleminde 2007 yihnin ilk dort ayinda 58 milyon dolar net giris 
olmusken, bu yilin ayni doneminde 364 milyon dolar tutannda net gikis gergeklesmistir. insaat 
hizmetleri 2008 yih Ocak-Nisan doneminde bir onceki yilin aym donemine gore yuzde 13,2 
oramnda artarak 283 milyon dolar olmustur. Bu gelismeler sonucunda, 2007 yihnin ilk dort 
ayinda toplam 1,9 milyar dolar fazla veren Hizmetler Dengesi kalemi, 2008 yihnin ilk dort 
ayinda ayni tutarda fazla vennistir. 

ii) Ge l i r Dengesi 

2008 yih Ocak-Nisan doneminde gelir dengesi kaleminde 2,5 milyar dolar net gikis 
kaydedilmi§tir. Bu donemde yatinm geliri kaleminin altinda yer alan dogrudan yatinmlar ve 
faizlerden olusan diger yatirimlarda gergeklesen net giki§lar, sirasiyla 820 milyon dolar ve 1.8 
milyar dolar olurken; portfoy yatirimlanndan kaynaklanan net girisler 174 milyon dolara 
ulasmi§tir. 

iii) C a r i T r a n s f e r l e r 

2008 yihnin Ocak-Nisan doneminde cari transferler bir onceki yila gore yiizde 27 oramnda 
artarak 617 milyon dolar olmustur. Soz konusu donemde isgi gelirlerinden 459 milyon dolar giris 
saglanmistir. 

1.1.2.3 T a l e p Unsu r l a r i ndak i Ge l ismeler 

2008 yihnin birinci iig ayhk doneminde yerle§ik hane halklannin tuketimi yiizde 7,3 
oramnda, ozel kesim sabit sermaye yatinmlan da yiizde 11,3 oramnda artmistir. Kamu tuketimi 
yuzde 4,2 oramnda artarken, kamu sabit sennaye yatinmlan yiizde 7,7 oramnda azalmistir. 

2008 yihnin birinci iig ayhk doneminde dort beyaz ana iiriinun ig satislannda yiizde 5,4 
oramnda azah§ gergekle§mesine ragmen, otomobil satislannin yuzde 35,1 oramnda, tiiketim mah 
ithalatinin da yuzde 46,1 oramnda artmasi; yerlesik hane halklannin tiiketim harcamalannin, 
yiizde 7,3 oramnda artmasmda etkili olmustur. Bu donemde en yuksek artislann, yiizde 17,7'lik 
artisja ulastirma ve haberlesme harcamalari, yiizde 15,9'luk artisja saglik harcamalari ile yiizde 
7,7'lik arti§la giyim ve ayakkabi harcamalannda gereekle§tigi gorulmiistiir. 

2008 yihnin birinci iig ayhk doneminde, ozel kesim makine teghizat yatinmlannin yiizde 
15,6 oramnda, insaat yatinmlannin da yiizde 4,8 oramnda arttigi gozlenmistir. Sozu edilen 
donemde; makine teghizat yatinmlannin onemli bir fonksiyonu olan yatinm mallan ithalatinin, 
yiizde 36 oramnda arttigi gozlenmistir. Harcama yonunden 2008 yihnin ilk geyreginde GSYH 
buyiimesine en onemli katkilar, ozel kesim tuketim ve sabit sermaye yatirimlanndaki artislardan 
gelmistir. 
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1.1.2.4 Se rmaye Hareke t le r i Denges i ve Ulus lararas i R e z e r v l e r 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

2008 yili Ocak-Nisan doneminde net sermaye girisj bir onceki yihn aym donemine gore 
yiizde 72,8 oraninda artarak 16.8 milyar dolar olmustur. 2008 yih Ocak-Nisan doneminde yurt 
disinda yerlesik kisilerin yurt iginde yaptiklari net yatmmlar 5.3 milyar dolar olarak 
gergeklesmistir. Ayni donemde yurt disinda yerlesik kisilerin net gayrimenkul ahmlan 916 
milyon dolar olarak kaydedilmistir. 2008 yih Ocak-Nisan doneminde, Turkiye'deki yabanci 
sermayeli sirketlerin yurt disindaki ortaklanndan kullandiklari kredilerle ilgili olarak 51 milyon 
dolar net kullamm gergeklestirdikleri gorulmektedir. Ayni donemde, yurt iginde yerlesik kisilerin 
yurt disinda yaptiklari net yatmmlar 684 milyon dolar olarak ergekle§mi§tir. Bu gelismeler 
sonucunda dogrudan yatirimlar kalemi (net) 4,6 milyar dolar olmu§tur. 

1.1.2.5 F i y a t Gel ismeler i 

2008 yih Mayis ayinda TUFE piyasa beklentilerinin uzerine gikarak yiizde 1,49 oraninda 
artmistir. TUFE'deki 12 ayhk artis yuzde 10,74 olarak kaydedilmistir. Mayis ayinda piyasanin 
TUFE artis beklentileri, TCMB beklenti anketine gore yiizde 0,97; Reuters anketine gore yuzde 
1,15; CNBC-e beklenti anketine gore ise yuzde 1,08 idi. UFE, Mayis ayinda yuzde 2,12 oraninda 
artarak piyasa beklentilerinin uzerine gikmi§tir. Bu donemde; UFE'nin ana alt kalemleri olan 
tanm kesimi fiyatlan yuzde 3,49, sanayi kesimi fiyatlan yiizde 1,79 oraninda artmistir. Mayis ayi 
UFE artis, beklentisi, Reuters anketine gore ise yiizde 1,80, CNBC-e beklenti anketine gore yiizde 
1,70 idi. 

1.1.2.6 is t ihdam, V e r i m l i l i k v e E n e r j i 

Turkiye ekonomisi son yillarda guglu bir buyume performansi sergilemistir. Ekonomideki 
bu gelisme istihdamin yapisinda onemli degisikliklere yol agmis olup, dusuk verimlilige sahip 
tanm sektorundeki isgiicii daha yuksek verimlilige sahip tanm-di§i sektore kayrm§tir. 2002 
yihnda toplam gah§anlann yiizde 35'i tanm sektorunde istihdam edilirken, bu oran 2007 yihnin 
son geyreginde yiizde 25'e gerilemi§tir. Tanm istihdamindaki hizh gerilemenin ba§hca 
nedenlerinden biri de, tanm disi sektorlerin istihdam talebindeki arti?tir. 

2007 yihnda issiz sayisi yilhk ortalama olarak yuzde 1,6 oraninda artrm§ ve 2,3 milyon 
kisiye yukselmistir. 2007 yih genelinde issizlik orani ise 2006 yihndaki diizeyini koruyarak 
yuzde 9,9 oramnda gergeklesmistir. Ancak, 2007 yihnin son geyreginde issizlik orani onceki 
yihn ayni donemine gore 0,5 puan artis gdstererek yiizde 10,1 'e yukselmistir. 

Imalat sanayinde verimlilik artislannin bir sonucu olarak reel birim iicretler 2001 sonrasmda 
arahksiz olarak diisiis kaydetmi§tir. Ancak, 2007 yihnin ikinci geyregi itibari ile bu egilimde bir 
yava§lama ortaya gikmi? 2007 yihnin uguncu geyreginde imalat sanayinde reel birim ucret yuzde 
2,5 oraninda artis kaydetmistir. 
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2007 yihndaki petrol talebi artisi 2006 yihndaki % 1.1'lik buyume ardindan yaklasik % 1,2 
oraninda artisla yih sonlamistir. 2007 yihnda OECD iilkelerinin petrol talebi 2006 yihndaki % 
0.7 azahsin ardindan % 0.2 oraninda azalmistir. OECD disi ulkelerde 2007 yihnda % 3,2 ve 
2006 yihnda ise % 3,6'hk bir talep artisi gdzlenmistir. 2007 yihnda Chi talebi 2006'daki % 
6.9'luk talebin altinda kalarak % 4,8 oraninda artmistir. 

ABD'de resesyon beklentileri nedeniyle ham petrol fiyatlannda 2007 yihnin sonu itibanyla 
kismi gerilemeler yasanmistir. Temmuz 2008 tarihi itibanyla da uluslararasi ham petrol fiyatlan 
147 ABD dolan/varil seviyesinde gergeklesmistir. 

1.1.2.7 K a m u Mal iyes i ve Borg S tokundak i Gel ismeler 

2007 yihnda merkezi yonetim faiz disi dengesi 34,9 milyar YTL fazla verirken, toplam 
biitge dengesi 13,9 milyar YTL agik vermistir. 2007 yih merkezi yonetim butge dengesi 
hedefinin tutturuldugu gorulmektedir. 

2007 yih sonu itibanyla, merkezi ydnetim borg stoku 2006 yihna gore yiizde 3,4 oraninda 
diisu§ gostererek 333,5 milyar YTL duzeyinde gergekle§mi§tir. 2007 yihnda merkezi yonetim 8,9 
milyar YTL net ig borglanma yaparken, net dis borglanma 2,6 milyar YTL tutarinda azalmistir. 

1.1.2.8 En f l asyon Gelis meler i 

2007 yih sonunda Tuketici Fiyat Endeksi enflasyonu yuzde 8,39 olarak gergeklesmi§ ve yd 
sonu igin agiklanmi§ belirsizlik arahginin ust limiti olan yuzde 6 seviyesinin uzerinde kalmi§tir. 
Enflasyon geli§meleri 2007 yih genelinde alt kalemler itibanyla incelendiginde, hizmet 
enflasyonunun belirgin sekilde geriledigi, mal enflasyonunda ise kayda deger bir azalmanin 
yasanmadigi gorulmektedir. 2007 ve 2008 yih enflasyon hedefleri yiizde 4 olarak korunurken, 
2009 yih hedefi de yine yuzde 4 olarak ilan edilmistir (DPT, 2008; DTO, 2007). 

1.2 D E N I Z T I C A R E T I 

1.2.1 D i i n y a Den i z T i ca re t i 

Denizcilik sektorii ulkelerin dunyaya agihmim ve entegrasyonunu saglayan en onemli 
sektorlerden biridir. Diinyadaki mallarin iigte ikisi deniz yolu ile ta§inmakta olup uluslararasi 
denizcilik kiiresel ticarette hayati bir rol oynamaktadir. 

Deniz tasimaciligi; buyiik hacimli mallarin ozellikle sanayi hammaddesini olu§turan gok 
buyuk miktarlardaki yuklerin bir defada bir yerden diger bir yere tasmmasi imkanini saglamasi, 
giivenilir olmasi, sinir a§imi olmamasi, mal zaiyatimn minimum diizeyde olmasi, diger kayiplann 
hemen hemen hig olmamasi, hava yoluna gore 14, karayoluna gore 7, demiryoluna gore 3,5 kat 
daha ucuz olmasindan dolayi dunyada en gok tercih edilen ulasim §eklidir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Son yillarda dunyada kapidan kapiya tasimacilik onem kazanmis, demiryolu, havayoiu, 
karayolu ve denizyolunu butiinle§mesi olan goklu tasjmacihk sistemi "kombine" ta§imacihk 
gelismeye ba§lamistir. dniimiizdeki donemde kombine tasjmaciligm agirhgini artirmasi 
beklenmektedir. Kapidan kapiya ta?imacihk sistemine imkan saglamasi, tasima maliyetinin 
karayoluna gore daha diisuk olmasi nedeniyle daha giivenilir olan deniz tasimacihginin 
dniimiizdeki donemde daha da artmasi beklenmektedir. 

Diinya deniz ticaretinin 2006 yihnda ton mil bazinda 30,686 milyar ton mil degerine ulastigi 
tahmin edilmektedir (DTO, 2006). Dunya deniz ta§imacihgi hizla biiyumekte olup ABD ve AB 
Eksenli Global Buyiime; Gin ve diger Asya eksenli uretime ydnlenmis ve dogal kaynaklar 
Asya'ya, nihai tuketimler Asya'dan Avrupa ve ABD'ye tasimacilik talebi getirmisjir. Deniz 
Tasimacihgi hem yiik hem de ahnan yol (mil) olarak hizla artti. 

Gemi talepleri kuresel ve bolgesel ekonomik kosullar, uluslararasi ticaretteki gelismeler, 
liman tikaniklar, ticaret rotalan, ekin hasilati, sava§ durumu, siyasi gelismeler, ambargo ve 
grevler, tuketici, kuru yiik mallan ve ham petrol ve petrol uriinlerine talep gibi faktdrlerden 
etkilenmektedir. 

Uluslararasi deniz ticaret hacmi 2005 yihndaki 6720 milyon tondan 2006 yihnda % 7.1 
oramnda artarak 7195 milyon tona, 2007 yihnda 7572 milyon tona ulasmi§tir (DTO, 2007). 

Dogu/Bati ve Kuzey/Giiney ticaret rotalan uzerinde cah§an orta dlgekli gemiler hizla 
artacaktir. Daha kiigiik ticaret rotalanmn bazilannda a§in kapasite riski olup bunun da navlun 
iicretleri ve tasiyici kanna kaginilmaz bir etkisi olacaktir. Uzak Dogu-Avrupa ve Akdeniz 
rotalannda 2007'de navlun ucretler artis gdstermis olup arz/talep dengesinin bozulmasi ile 
2008'de dengelenecektir (UNCTAD, 2007). Urunler bazinda Dunya deniz ta§imacihgi Tablo-
1.2'de verilmektedir. 

Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tablo-1.2 Diinya deniz tasimacihgi (Milyon Ton) 

Yillar Ham 
Petrol 

Petrol 
Urunleri 

Demir 
Cevheri Komiir Tahil Boksit ve 

Alimunyum Fosfat Kargo 
(tahmini) 

Ticari 
(tahmini) 

1999 1550 415 411 482 220 53 30 2135 5296 
2000 1608 419 454 523 230 53 28 2280 5595 
2001 1592 425 452 565 234 51 29 2305 5653 
2002 1588 414 484 570 245 54 30 2435 5820 
2003 1673 440 524 619 240 63 29 2545 6133 
2004 1754 461 589 664 236 68 31 2690 6493 
2005 1784 495 652 710 310 73 30 2666 6720 
2006 1851 517 734 754 325 78 30 2906 7195 
2007 1888 535 799 798 332 80 31 3109 7572 

2008* 1930 560 858 830 344 82 31 3296 7931 
2009* 2007 595 890 870 357 86 32 3150 7987 

Kaynak: Fearnley's Review 2007 

Dunya ticaret hacmi buyumeye devam etmektedir. Buna paralel olarak Cin ihracatin yogun 
olmasi nedeniyle deniz ticaretinde Cin a n a hat olup Uzak Dogu'dan Guney Amerika'nin Dogu 
kiyilan, Afrika ve Dogu Avrupa gibi biiyuyen pazarlann giiclulugii devam edecektir. 

Diinya ticareti iki iilke arasindaki cografi, kulturel, nufus, ekonomik-politik ittifaklar, 
gumruk birligi tarihi ve ekonomik faktorlerden etkilenmektedir. Diinya deniz ticareti diinya 
ticaretinin gelismesine paralel olarak buyumeye devam edecegi tahmin edilmektedir (The Annual 
Container Market Review and Forecast, 2007). 

1.2.2 Diinya Denizyolu Tasimacihgi Hatlan 

Diinya denizcilik hatlan asagida verilmektedir (DTO, 2007): 

Dogu - Bati Tasimacdigi 
Transpasifik: Kuzey Amerika / Asya 

Dogu ile Bati arasindaki tasimacilikta en biiyiik pazar 2007 yihnda, 22 milyon TEU'luk 
hacme ulasacak olan Pasifik otesidir. Kuzey Amerika ile Asya arasindaki konteynerli 
tasimacihgin iki istikamette de gift haneli biiyume olacagi tahmin edilmekte olup, Asya -
Amerika istikametindeki yuk ticareti, Amerika - Asya istikametindekine gore daha yogun 
oldugundan dolayi aralanndaki mevcut fark, zamanla daha da biiyiiyecektir. (Global Insight'in 
(Containerisation International Temmuz sayisi). 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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A v r u p a - U z a k D o g u / A s y a 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Ticaret hacmi agisindan ikinci buyuk konteynerli tasimacihk pazan, Dogu Asya ile Avrupa 
arasindaki pazardir ve Global Insight'in 2007 tahminlerine gore tasinan konteyner sayisi (TEU) 
20 milyona varacaktir. Bu iki nokta arasinda Bati'ya tasinan miktar iki haneli buyume orani 
kaydedecek olup aksi istikametteki yuk miktan daha yavas artmakta, bu durum da aradaki 
dengesizligin daha da biiyiimesine neden olmaktadir. Arti§ oranlan da Asya'dan Avrupa'ya basta 
olmak iizere ileride beklenen pozitif tahminler nedeniyle olumlu etkilenecektir. 

Atlantik Tasimaciligi 
A v r u p a - K u z e y A m e r i k a 

Atlantik otesi tasimacihgin 2007 yihnda tatmin eden bir buyume orani tuttunnasi 
ongoriilmektedir. Dogu istikameti, aksi istikamete gore daha kugiik ticaret hacmine sahip iken, 
beklenen oran artisi agisindan ustun olup aralanndaki mevcut farkin azalacagi beklenmektedir. 
Oran artisi beklenmesine ragmen, diger Dogu - Bati tasimacihklannm giiglu rekabetinden dolayi, 
beklenen oran arti§i asla tatmin edici seviyelerde olmayacaktir. 

Kuzey-Giiney Tasimaciligi 

A v r u p a - G u n e y A m e r i k a ' n i n D o g u K i y i l a n 

Giiney Amerika'nin Dogu kiyilan, Avrupa'dan Guney'e yapilan ta§imacihkta piyasaya yeni 
giren aktdrler nedeniyle ciddi bir kapasite fazlasi oldugundan, Dogu kiyilanndaki limanlarda 
gemi yogunlugu soz konusudur. Avrupa'dan Giiney Amerika'ya yapilan ticaret hacmi yiizde 8 ila 
10 artis gosterirken aksi istikamette yapilan ticaret hacmi tek haneli arahktadir. 

A v r u p a - K a r a i b / G i i n e y A m e r i k a ' n i n Bat i K i y i l a n 

Guney Amerika'nin bati kiyilanndaki ulkelerin genel ekonomik durumu son birkag yildir 
gelismektedir (GSMH artislan; §ili %5,2; Ekvator %2,7; Kolombiya 5,5 ve Pern %6,0). Bu 
sayede bu dort iilke fiyatlann ve pazann istikrarh durumundan yararlanmakta, bu da Avrupa'dan 
Bolge'ye yapilan ticaret hacminin bir miktar artmasina neden olmaktadir. 

K u z e y A m e r i k a - A v u s t r a l y a / Y e n i Z e l a n d a 

2007 yihnda ABD'nin Dogu ve Bati sahillerinden Avustralya/Yeni Zelanda'ya yapilan 
tasimacihk hacminde, Avustralya ve Yeni Zelanda para birimlerinin daha istikrarh olmasina 
ragmen onceki yd oldugu gibi pek bir artis gdstermeyecektir. 
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A B D D o g u K r y i l a r i / K d r f e z / Meks i ka - G u n e y A m e r i k a D o g u K i y i l a n 

Giiney istikametli tasimacilik hacmi yaklasik yiizde beslik bir biiyume gergekle§tirirken 
Kuzey istikametli ta§imacihk ikinci yil yakla§ik yuzde yedi daralmistir ama nihayetinde Kuzey 
istikametli tasimacilik, Guney istikametli olana gore 90k daha fazladir. Soz konusu daralmanin 
surecinde, Brezilya Reali'nin istikrarh olmasi, en azindan Brezilya cikish tasimacihktaki 
gerilemeyi yavaslatmisbr. 

A B D D o g u K i y i l a n / G i i ney A m e r i k a Bat i K i y i l a n 

Guney istikametli tasimacilik hacmi, Guney Amerika iilkelerinin ekonomilerinde goriilen 
olumlu gelisme nedeniyle onceki yila gore hafif bir arti§ gdstennektedir. Ters istikamette ise 
kereste tasimacihgi, gayrimenkul krizi ve insaat sektoriindeki gerileme nedeniyle yilin ba§indan 
bu yana diismektedir. 

A s y a - G i i n e y A m e r i k a Bat i K i y i l a n 

2007 yihnin ilk yansinda Asya'dan Guney Amerika'nin bati sahillerine yapilan tasimacilik, 
Gin para biriminin deger kazanmasi ve tuketici davranislanndaki degisiklikler nedeniyle 
beklenenden daha zayif bir hareket gostermesine ragmen yilin biitiinunde pazann yiizde alti ila 
sekiz buyiimesi beklenmektedir. 

A s y a - G i i n e y A f r i k a / G i i n e y A m e r i k a D o g u K i y i l a n 

Giiney istikametli tasimacilik, bu seneki yiizde 15'lik biiyume orani onceki yilin gerisinde 
kalmaktadir. Mevcut genislemenin kaynagi C în'in gelisen bir biiyiime dinamigi arz etmesi, 
Brezilya Reali'nin guclii olmasi ve konjonkturiin Brezilya ve Arjantin igin olumlu olmasidir. 
Ters istikamette ise pazarda 2006 yihnin biraz altinda olmak iizere yuzde yedilik stabil bir 
buyume beklenmektedir. 

A s y a - Avustralya / Y e n i Z e l a n d a 

Bu hatta Gin, Hong Kong, Tayvan ve Filipinler'den Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapilan 
ihracatta belirgin bir artis beklenmektedir. Ekonomik olarak oldukga durgun gegen donem, 
Kuzey istikametinde nakliye hacminin gerilemesine neden olmu§tur. 

A v r u p a - G i i n e y A f r i k a 

Giiney Afrika'nm ekonomisinin bu sene igerisinde yiizde bes oramnda buyiimesi ve onceki 
donemde ya§anan buyumenin devam edecegi ongoriilmektedir. Asya ulkeleriyle olan karsilikh 
mal degi§ tokusu oransal olarak, daha gok onem kazanma egiliminde olup, Avrupa'dan Guney 
Afrika'ya olan konteynerli tasimacilikta ise 2007 yihnda sadece marjinal oranda artis gozlenmi§ 
ve onceki donem ya§anan olumlu seyir devam etmemi§tir. Ters istikamette ise, daha onceki 
donemde oldugu gibi soguk urunlerin konteynerle tasinmasi egilimine bagh olarak tasimacilik 
hizmetlerine olan talep de artmaya devam etmektedir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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A v r u p a - H i n t O k y a n u s u / D o g u A f r i k a 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Avrupa'dan Hint Okyanusu'ndaki adalara yapdan ta§imacihk 2006 ydina kiyasla, du§uk bir 
artis gostermektedir. Dogu Afrika'ya yapilan ta§imacihk, Asya'dan mal ithal etme egilimi 
nedeniyle gerilemeye devam etmektedir. 

1.2.3 Denizc i l i k P i yasa lan 

Diinya denizcilik piyasalan asagida belirtilmektedir: 

1.2.3.1 K o n t e y n e r P i yasa lan 

Dunyada kansik e§yanm %95'i de guvenilir, ucuz olmasi ve bir defada 90k miktarda yuk 
tasinmasi nedeniyle konteynerlerle tasinmakta olup dunyada, deniz yoluyla gergeklestirilen 
uluslararasi ticaret hacmi, her gegen giin suratle artmaktadir. Dunyada, deniz yoluyla 
gergeklestirilen konteyner tasimaciligi, 4-5 bin TEU (20 feetlik konteyner-Twenty Equivalent 
Unit) 4. nesil post panamax gemiler ve 2000 yilmdan sonra insa edilen 5-8 bin TEU konteyner 
ta§iyabilen post panamax plus gemilerin insasi ile daha da artmistir (Ece.N.J, 2008). 

Dunya uzerindeki TEU kapasitesinin % 75'i ve biitun tarn bolmeli konteyner gemilerinin % 
71' i sadece 15 isletici (operator) tarafindan kontrol edilmektedir. Bunlann en biiyiigii, dunya filo 
kapasitesinin % 18,2'sini olu§turan 1.6 milyon TEU kapasitesine sahip olan Maersk Sealand 
Sirketidir. Tiim konteyner kapasitesinin yaklasik %25'i 3 ittifak iginde (CKYH Ittifaki, Grand 
Americana dahil Grand ittifak ve New World Ittifaki) gah§tirmaktadir. 3 Biiyuk ve bagimsiz 
ta§iyici ile beraber (Maersk Sealand, MSC ve Evergreen), soz konusu kuresel oyuncular, diinya 
konteyner tasimacihgindaki tiim TEU kapasitesinin yakla§ik %60'im olusturan pazar payina 
sahiptirler (DTO, 2006). 

Pazar Arastirma Sirketi Global Insight'in verilerine gore 2006 yihnda dunyadaki konteyner 
tasimacihginin hacmi %8 olup dunyada konteyner tasimaciligi yuksek oranda biiytimeye devam 
edecektir. Konteyner Piyasasi igin 2006 yihnda 2700 TEU gemilerin altindaki tonajlarda 
azalmalar soz konusudur. Navlunlar 2006 yih sonunda, bir onceki degerleri ile kiyaslandiginda 
%18 oranina ula§mi?tir (DTO, 2006). 

Konteyner ta§macihgi son yillarda denizcilik sektdriinde en hizh buyiiyen sektordur. Dunya 
konteyner elleglemesi %13,4 oraninda arti§la 2006'da 440 milyon TEU'ya ulasmistir (Kieran, P., 
2003). Global konteyner ticaret hacminin 2002'den 2015'e kadar %6,6 biiyiiyecegi ve 2015'de 
177,6 milyon TEU'ya ulasacagi beklenmektedir (DTO, 2004; United Nations, 2005). 

Konteyner tasimaciligi 2007 yihnda da Dunya ekonomisinden daha fazla artis gdstemiis 
gelismekte olan dunya ticareti paralelinde 2007 yihnda da basta sanayilesmekte olan ulkeler 
olmak uzere denizyolu tasimaciligi talebi yuksek seviyede kalmaya devam etmistir. 
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Global Insight tahminlerine gore 2008 yihnda tiim diinya capindaki denizyolu tasimacihgi 
hacminde yiizde 8,4'luk bir biiyiime orani gergeklesecektir. Konteyner tasimacihginin da bu 
paralelde biiyiiyecegi degerlendirilmektedir (DTO, 2007). 

Tablo-1.3 Konteyner ticareti biiyiime oranlan 

Y i l l a r K o n t e y n e r H a c i m 
( M i l y o n T E U ) 

O r t a l a m a B i i y i ime O r a m (%) 

1980 13,5 -

1990 28,7 7,8 
2000 68,7 9,1 
2010 138,9 7,3 
2015 177,6 5,0 

Kaynak: United Nations, Container Trafic Forecast (2005) 

Asya'nin konteyner ihracatindaki payi 2002'de %55 olup 2015'de %64'e gikacagi, ithalatta 
ise ayni donemde %46'dan %53'e gikacagi beklenmektedir. Konteyner trafiginin en fazla Asya 
Bolgesinde ozellikle Cin ve Giiney Asya'da artacagi beklenmektedir. 

Trans-Pasifik ticaretinin %6,5 biiyiime gosterecegi, Asya-Avrupa ticaretinin 2015'e kadar 
yilda %5,6 oramnda artacagi tahmin edilmektedir. ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu) ulkelerinin limanlarinda toplam uluslararasi kontener elleglemesi 2002'de 
133,7 milyon TEU iken 2015'de 352,3 milyon TEU olup yilhk ortalama buyiime orani %7,7'dir. 
Diinya konteyner trafiginde Asya limanlannin payi 2002'de %55 iken 2015'de %61'e gikacagi 
beklenmektedir. 

Trans-Pasifik hattinda Hong Kong ve Busan limanlannin toplam aktarma yiik hacminin 
yaklasik %60'i elleglenecektir. 2015'de bolgede yeni 570 konteyner rihtimi insaa edilecektir. 

Uzakdogu pazan Diinya ticaret pazannda onemli bir hacme sahiptir. Yilhk Konteyner 
Pazan Tahminleri 2007/08 Raporu'na gore Uzak Dogu-Avrupa ve Uzak Dogu-Akdeniz 
konteyner hatlannda artis beklenmektedir. Uzun donemde arz/talep dengesi bozulacak olup 
Dogu/Bati ticaret hatlanna yogunlugun olmasi nedeniyle konteyner miktannin 10 000-12 000 
TEU olmasi beklenmektedir. 

Uzak Dogu-Avrupa ve Transpasifik ticareti 2006 yihnda %8-9 oramnda biiyiimus olup 
2008'de de buyumeye devam edecegi beklenmektedir. Avrupa ve Latin Amerika (Merkez 
Amerika, Karayipler ve Giiney Amerika dahil) arasindaki konteyner ticaretinin 2008'de yaklasik 
%16 artacagi, Transatlantik pazanmn kiigiilecegi tahmin edilmektedir. Avrupa iginde konteyner 
ticaretinde 2006 yihnda %19 artis olmustur. 
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Dunya konteyner trafigi son bes yilda %11 buyume gostermistir. Bunun basjica nedeni artan 
aktarma trafigi ve Asya/Cin konteyner limanlanndaki yuksek buyume oranlandir. Toplam dunya 
konteyner elleclemesinde Avrupa limanlannin payi %18'dir. Avrupa'nin toplam 15 konteyner 
limani 2006 yilinda 54 milyon TEU konteyner elleglemisdr. Karadeniz ve Baltik Denizi 
limanlannda da konteyner elleclemesi artmistir. Avrupa'nin en biiyiik konteyner limanlan 
Hamburg, Bremerhaven, Antwerp, Rotterdam ve Kostence'dir. 

Dunyanin en buyiik 20 konteyner denizcilik hatlan 2006'da dunya toplaminin %80'i olan 88 
milyon tarn dolu TEU konteyner tasimistir. En biiyiik 10 terminal operatorii diinya konteyner 
yiikiiniin %55'ini elleglemistir. Gelecek yillarda yeni konteyner tonajlan ve ana ticaret rotalan 
uzerinde daha biiyiik post-panamax gemilerine ihtiyag olacagmdan post-panamax konteyner 
gemilerin sipari§inde arti§ olmustur. Akdeniz Bolgesi'nde de 2011 yihna kadar konteyner 
ellleglemesindeki buyume oraninin %7 olacagi tahmin edilmektedir (Espo Annual Report 2006-
2007). 

Shanghai Limani'mn geni§lemesi kapsaminda derin drafta ve 5 nhtima sahip yilhk 2,2 
milyon TEU kapasiteli Yangshan limani yapilmis olup 2020'ye kadar toplam 25 milyon TEU 
kapasiteli 52 rihtnnin tamamlanmasi beklenmektedir. Guney Kore'de Busan Limam'nda 201 l'e 
kadar 8,04 milyon konteyner ellegleyecek sekilde 30 nhtim insaasi yapilacaktir. Guneydogu 
Asya,da Singapur ve Malezya deniz ticaretindeki gelisnielerini siirdurmektedir. 

Asya'nin tersine Kuzey Amerika bati kiyilarmda konteyner liman in§aatlan ve gelismesi 
yavaslami§tir. Ancak, Vancouver Limani 2020'ye kadar kapasitesini iki katina gikarmayi 
planlamaktadir (Foshi, A.D., 2003). 

2007 yihnda konteyner pazarlannin navlun ucreti yukselmi§ olup % 2.2 gibi az oranda 725 
TEU segmenti harig daha biiyiik segmentlerin tamami igin iicretler yiikselmistir (DTO, 2007). 

VLCC'lerin ve Suezmax'lann kararsiz navlun iicretlerine ragmen yeni yapim gemi fiyatlan 
artmistir. Bir VLCC fiyati 127 milyon ABD Dolan'ndan 141 milyon ABD Dolan'na gikmistir. 
Buna karsihk Suezmax'in fiyati 78 milyon ABD Dolan'ndan 88 milyon ABD Dolan'na 
yukselmistir. Ayrica Aframax (79-120 bin DWT tanker) fiyatlan da artarak yd sonunda 69 
milyon ABD Dolan degerine ula§mi§tir (DTO, 2007). 

1.2.3.2 K o n v a n s i y o n e l Ka r i s i k E s y a P i y a s a l a n 

Son yillarda karisik esya pazarmda Uzak Dogu, Brezilya, Rusya ve Giiney 
ekonomilerindeki gelismeler nedeniyle tekrar arti§ gorulmektedir. Soz konusu bolgelerde dokme 
yiik hacminin yilda 400-450 milyon ton olacagi tahmin edilmektedir (Grossmann, H., Otto, A., 
Silvia, S.,Wedemeier, J., 2007). 
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Avrupa limanlarinda 2005 yilinda 253 milyon ton kansik esya elleclenmi§ olup en fazla 
kan§ik e§ya italya, Ingiltere, ispanya, Belgika, Hollanda, isveg, Almanya, Norveg, Finlandiya ve 
Fransa'da elleclenmi§tir (Grossmann, H., Otto, A., Silvia, S.,Wedemeier, J. 2007). 

1.2.3.3 Sivi Ddkme Yiik Piyasalan 

Diinya sivi dokme yiik ticareti 2005 yilinda 2,42 milyar ton olmustur. Bunun %77'si ham 
petrol %23'ii petrol iirunleridir. Avrupa'da yanm milyar ham petrol ve 146 milyon ton petrol 
urunleri elleglenmi§tir. ingiltere, italya, Hollanda, Fransa ve ispanya'daki Avrupa deniz 
limanlarinda 2005 yihnda 1,58 milyar ton sivi ddkme yiik elleglenmistir. Avrupa'da diger sivi 
yiik terminallari Bergen Limanlan (Norveg), Marsilya ve Le Havre (Fransa), Wilhelmshaven 
(Almanya), Tees & Hartlepool, Milford Haven, Forth and Southampton (ingiltere), Antwerp 
(Belgika), and Trieste and Augusta (italya)'dir. 

Tanker piyasalan 2006 yihnda degisken bir yapida olmus, VLCC (Very Large Crude 
Canier (200-300 bin DWT tanker) ve Suezmax (Suez kanahndan maksimum gegebilecek 
boyutlarda yaklasik 120-180 bin DWT tanker)'lann Worldscale navlun oranlan dusiik oranlarda 
seyretmistir (DTO, 2006). Sivi ddkme gemileri diinya filosu toplaminin %40,9'udur. Sivi gaz 
tanker filosu (LNG (Liquid Natural Gas) ve LPG (Liquefied Petrolium Gas)) hizh artis 
gostennektedir (United Nations, 2005). Denizyolu ile yapilan LNG ticareti 2006 yihnda %12 
oramnda artarak 2006 yihnda 161 milyon ton degerine ulasmistir. Yillar suren gift basamakh 
buyiime rakamlanndan sonra denizyolu LNG tasimacihgi 2007'de 170 milyon tona ytikselerek 
sadece oramnda %6.3 artmistir (DTO, 2007). 

2007 yihnda ham petrol tanker filosu biiyumeye devam etmis ancak pek gok yerde onceki 
yila gore daha yavas buyumu§tur. 2006 yih sonundaki 479 VLCC, 306 Suezmax ve 543 
Aframax ile kar§ila§tinldiginda 2007 yih sonu itibanyla filo, 493 VLCC'den, 318 Suezmax'tan 
ve 564 Aframax'tan olusmu§tur. Bu durum sayisal olarak VLCC'lerin % 2,9, Suezmax'larin 
% 3,9 ve Aframax'larin % 3,9 oramnda artmis oldugunu ifade etmektedir. DWT bazinda VLCC 
filosu % 4 ile Suezmax'lar % 4,4 ile ve Aframax'lar % 5 ile artmistir. 2007 yihnda goriilen ham 
petrol tanker filosu buyiimesiyle kiyaslandiginda VLCC'lerin onceki yilda gdriilmiis olandan 
marjinal olarak daha yuksek oranda buyiidugii, Suezmax'larin ve Aframax'larin 2007 yihnda 
daha diisuk bir hizla biiyiimus oldugunu gorulmektedir ( (DTO, 2007). 

2007 yihnda tanker fiyatlan da artis gdstermi§, ancak kuru yiik gemilerinde goriilen arti§ 
kadanna yakla§amami§tir. Be§ ve on ya§indaki VLCC'ler sirasiyla % 7,5 ve % 7,2 oramnda 
yukselmis olup, Suezmax'lar ise % 12 ve % 15 oramnda artis gostermisjerdir. Ayni donem 
Aframax'lan ise % 3 ile % 4 arasinda yukselmistir. (DTO, 2007). 

2007 yihnda toplam 392 tanker sozle§meye baglanmisbr, bu 2006 yihndaki 605 tankerin 
altinda bir rakamdir. 2007 yihnda verilen 68 yeni siparisje en biiyiik yeni siparis artisi 
Aframax'larda gdrulmustiir (DTO, 2007). 
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1.2.3.4 Kuru Dokme Yiik Piyasalan 

Kuru dokme yiik tasiyici pazan homojen dokme yuklerin tasinmasim kapsamakta olup iki 
kategoriye ayrdmaktadir. Ba§hca major dokmeler demir cevheri, komur ve hububatdir. Bunlar 
genellikle Capesize ve Panamax gemilerle tasinmakta ve diinya dokme yiik ticaretinin %67'sini 
olusturmaktadir. Minor dokmeler ise gubre, seker, gimento olup diinya dokme ticaretinin 
%33'iinii olu§turmaktadir. Dokme yiik ta§iyan gemiler ba§hca dort sinifa ayrdmaktadir. Bunlar; 
(i) handysize (10,000-39,999 DWT) (ii) handymax/supramax (40,000-59,999 DWT) (iii) 
panamax (60,000-99,999 DWT) and (iv) capesize (higher than 100,000 DWT). 

Dunyada 2005 yihnda toplam 4,69 milyar ton kuru dokme yiik elleclenmistir. Bunun %37'si 
major (demir cevheri, komiir, tahil, boksit/aluminyum, kaya fosfati), %20'sini minor kuru yukler 
ve %43'iinii diger dokme yukler ( konteynerize yiik ve diger karisik e§ya, RoRo) 
olu§turmaktadir. Diinya filosunda kuru dokme yiik gemileri 2002'den 2006'ya kadar %40,9 
oraninda azalmistir (10). 2006 yih sonunda, kuru dokme yiik piyasasi diizenli olarak biiyiimeye 
devam etmistir. 

Kuru dokme yuk pazan 2006'dan itibaren piyasalann zirve yapmis oldugu Ekim 
sonu/Kasim ba§ina kadar artmaya devam etmistir. Toplam % 6.7 oraninda lhmh bir filo 
biiyumesi paralelinde, Cin'in hizla genisleyen ekonomisi tarafindan suruklenen talepteki artism 
bir sonucu olarak soz konusu pazar buyumustiir (DTO, 2007). 

2007 yihnda kuru dokme gemileri igin yeni insa fiyatlan yukselmistir. Supramax'lar 34 
milyon ABD Dolan'ndan 45 milyon ABD Dolan'na yukselmis, Panamax'lar ise 13 milyon ABD 
Dolan artarak 51 milyon ABD Dolan seviyesinde olmu§tur. En biiyuk arti§lar 24 milyon ABD 
Dolan artisja 92 milyon ABD Dolan'na gikan CapesizeTarda gorulmiistiir. 

Dalgalanan navlun pazarmda buyiik sayida ahci bulundugundan kuru dokme yiik gemileri 
igin ikinci el fiyatlan yeni yapim gemi fiyatlanndan gok daha fazla artmi?tir. Ozellikle gagdas 
uniteler ve 5 ya§inda gemiler populer olmu§, ornek olarak 5 yasinda bir Capesize degeri ABD$ 
81 milyondan % 88'le ABD$ 152 milyona artmi§tir. 10 ya§inda bir Capesize'in degeri % 71 'le 
ve 15 ya?inda bir Capesize'in degeri % 97 oraninda artmistir. Diger kuru yiik gemisi 
segmentlersinde de yuksek arti§lar gdriilmu§tiir (DTO, 2007). 

2007 yih kuru yiik gemisi pazarmda verilen 1341 sipari§le sozlesmeye baglanan yeni 
gemiler agisindan rekor bir yd olmu§, en populer segment 417 sozlesnie ile Capesize segmenti 
olmustur. 2007 yihnda yakla§ik 300 Panamax'a esdeger 2008-2012 yillan sirasinda teslim 
edilecek olan 60,000-100,000 DWT hacim grubundaki ve toplam olarak 24 milyon DWT 
civarinda dokme yiik gemileri sipari§ edilmistir (DTO, 2007). 

1.2.3.5 Ro-Ro ve Arag Tasimaciligi Piyasalan 

Arag tasimaciligi son yillarda Asya, Orta-Dogu, Giiney Afrika, Dogu Avrupa, Rusya ve 
Guney Amerika gibi buyuyen pazarlarda hizla artmaktadir. Japonya ve Giiney Kore ba§hca 
araba ihracatgilandir. Dunyada 1000'in uzerinde araba kapasitesine sahip gemiler bazindaki 
PCC filosu 2006 yih sonu itibariyle yazla 573 gemiden olusmaktadir. 
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1000 araba kapasiteli gemileri kapsayan Araba Tasiyici filosu 2007 yili sonunda toplam 
623 birime ulasmi§tir. 2007 yilinda sozlesmeye baglama yogunlugu devam etmis olup, yil sonu 
itibanyla siparis defteri toplam 250 segmente ula§mi§tir. Bu yeni projeierin 50'den fazlasi 
araba tasiyici gemi arzi yuksek olan Cin tersanelerinden teslim edilecektir (DTO, 2007). 

Avrupa kombine Ro-Ro elleclemesi 2005 yilinda 415 bin ton olmu§tur. Bunun dbrtte biri 
Birle§ik Devletler'de gergeklesmistir. Ro-Ro tasimacihgi yapan ba§lica ulkeler italya, isveg, 
Almanya, Belgika, Danimarka, Fransa, Turkiye, Yunanistan, ispanya, Hollanda ve Fillandiya'dir. 
Avrupa'da en biiyiik Ro-Ro limanlan Calais, Zeebrugge, Liibeck, Immingham, Rotterdam, 
Trelleborg and Goteborg'dur. 

Kiigiik tonajh 1000-1400 metre §erit (Lanemeter) kapasitesindeki gemilerin navlun oranlan 
2005 yihndaki seviyesini muhafaza etmi§, kisa ve uzun vadeli periyotlarda 7-9000 Avro degerini 
korumustur. Kisa mesafeli tonajlarda ahm SAT piyasasi yuksek degerlere ula§mis pesin ahm 
giiciine sahip armatorler tarafindan ikinci el gemiler tercih edilmistir (DTO, 2007). 

Avrupa'da basjica araba limanlan Zeebrugge, Bremerhaven, Emden, Antwerp, Barcelona ve 
Southampton'dir. Bu limanlann bazilannda araba ta§iyici operatdrleri ihtisas (dedicated) hub 
limanlarina yatirim yapmistir. Araba pazanmn gelecek yillarda Rusya, Dogu Avrupa ve 
Turkiye'de hizh bir sekilde gelisecegi beklenmektedir. Uzak yol araba ta§iyici operatdrleri 
Avrupa Kisa Mesafe tasimacihgini kullanmaktadir. Kisa Mesafe konteyner ta§nnacihginda artis. 
beklenmektedir. Deniz a§in ve bolgesel hizmet kombinasyonu toplam lojistik paketine dogru 
hizmet verme egilimini gostennektedir (United Nations, 2005). 

1.2.4 Tiirkiye Deniz Ticareti 

Turkiye'nin dis ticareti 2007 yihnda 277,3 milyar ABD Dolan'dir (DTO, 2008). Diinya 
ticaretinin ithal ve ihrag yuklerinin %90'dan fazlasi, Turkiye'de ise 2007 yih itibariyle %87,4'u 
deniz yoluyla, tasinmaktadir (TUiK). 

Turkiye'nin 2006 yihna nazaran 2007 yihnda ihracat tasimalan 62.9 milyon tondan 67.5 
milyon tona, ithalat ta§imalari ise 139,8 milyon tondan 152,3 milyon tona yukselmistir (DTO, 
2007). 

2006 yih dis ticaret yukleri ta§imalarinin toplam ihracatin (67,5 milyon ton) %14,4'ii (9,7 
milyon ton) Tiirk bayrakli gemilerle, %85,6'si (57,8 milyon ton) ise yabanci bayrakli gemilerle 
tasinmistir (DTO, 2007). 

2006 yih dis ticaret yukleri ta§imalarinin toplam ithalatin (152,3 milyon ton) %17,7'si (27,0 
milyon ton) Tiirk bayrakli gemilerle, %82,3'ii (125,3 milyon ton) ise yabanci bayrakli gemilerle 
tasinmistir (DTO, 2007). 
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Denizyolu dis ticaret ta§imacihgimizin 1998 yilinda 104,0 milyon tonluk ta§ima hacminin 
2007'de 219.9 milyon tona, ithalat yuklerinin aym donemde 79.3 milyon tondan 152.3 milyon 
tona ve ihracat yuklerinin ise 24,7 milyon tondan 67,5 milyon tona yiikseldigi gorulmektedir 
(DTO, 2007). 

Denizyolu dis ticaret ta§imacihginda 1997-2006 yillan arasinda Tiirk bayrakh gemilerin 
tasimalan ihracatta 8,1 milyon tondan 9,7 milyon tona, ithalatta 24,7 milyon tondan 32,4 milyon 
tona yukselmi§tir. 2007 yihnda Tiirk bayrakh gemilerin ta§imasi ihracatta 9,7 milyon ton, 
ithalatta 27,0 milyon tona yukselmistir. Yabanci bayrakh gemilerin tasimalan ise, 1997-2006 
yillan arasinda ihracatta 28,9 milyon tondan 53,2 milyon tona, ithalatta 50,6 milyon tondan 107, 
4 milyon tona yiikselmi§tir. 2007 yihnda yabanci bayrakh gemilerin tasimasi ihracatta 57,8 
milyon tona, ithalatta 125,3 milyon tona yukselmistir (DTO, 2006). 

Turk bayrakh gemiler 1997-2006 doneminde dis ticaret yukleri ta§imalannda ortalama 
%27,7 oraninda pay almi§lardir. 2006 yih verilerine gore ihracat yuklerinin Tiirk bayrakh 
gemilerle tasinmasinda 2005 yihna nazaran %2,4, ithalat yuklerinin tasinmasinda ise %1,9 
oraninda dusiis gorulmektedir (DTO, 2006). 

Turk bayrakh gemiler 1998-2007 doneminde dis ticaret yukleri ta?imalannda ortalama 
%25,5 oraninda pay almi?lardir. 2007 Denizyolu dis ticaret tasimacihginda Tiirk bayrakh 
gemilerimizin bu tasimalardan (konteyner dahil) aldigi pay % 16,7'dir. 

Tablo-1.4 Deniz tasimacihginda Tiirk bayrakh gemiler 

T U R K B A Y R A K L I G E M I L E R 

Y I L L A R I T H A L A T % I H R A C A T % 
1997 24.732.557 32.8 8.103.344 21.9 
1998 26.674.042 33.6 7.182.819 29.0 
1999 24.290.639 31.2 7.501.788 22.8 
2000 27.565.778 32.1 8.517.593 26.4 
2001 25.174.302 34.6 10.022.452 24.7 
2002 31.096.923 36.1 10.081.667 25.8 
2003 29.946.962 30.3 9.798.081 23.6 
2004 26.452.733 25.3 8.465.427 18.0 
2005 31.929.338 25.1 11.138.933 20.4 
2006 32.398.022 23.2 9.691.009 15.4 
2007 27.003.125 17,7 9.761.897 14.4 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi 2007 Deniz Sektorii Raporu 
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Tablo-1.5 Deniz tasimacihginda yabanci bayrakli gemiler 

Y A B A N C I B A Y R A K L I G E M I L E R 

Y I L L A R I T H A L A T % I H R A C A T % 
1997 50.631.179 67.2 28.906.351 78.1 
1998 52.628.917 66.4 17.590.455 71.0 
1999 53.687.514 68.8 25.421.479 77.2 
2000 58.391.177 67.9 23.774.508 73.6 
2001 47.606.300 65.4 30.611.304 75.3 
2002 55.082.917 63.9 28.983.345 74.2 
2003 68.726.675 69.6 31.678.720 76.4 
2004 78.244.387 74.7 38.592.767 82.0 
2005 95.145.837 74.9 43.370.786 79.6 
2006 107.457.906 76.8 53.224.889 84.6 
2007 125.310.476 82.3 57.835.842 85.6 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi 2007 Deniz Sektorii Raporu 

2006 yilinda Turkiye'nin kabotaj yuklemeleri 13.595.664, bosaltma ise 14.682.817 ton, 
2007 yilinda 16 milyon ton olarak gercekle§mi§tir. 

2007 yihnda kabotaj yuklemeleri 16.364.074 bosaltma ise 18.741.552, 2007 yihnda ise 
kabotaj yiiklemeleri 16.364.074 bosaltma ise 18.741.552 olarak gerceklesmi§ olup 2013 yih igin 
hedef 50 milyon ton/yil'dir. 

2007 yihnda 6,5 milyon arag karadan, denize aktanlarak, karayollan iizerindeki trafik yiikii 
azaltilmistir (DTO, 2008). 

67.5 milyon ton olarak gergeklesen 2007 yih denizyolu ihacatimizin en biiyuk kalemleri 
In§aat Demiri % 10,6, Feldispat % 5,7 ve Fuel Oil % 4,3; 152,3 milyon ton olarak gergeklesen 
2007 yih denizyolu ithalatimizin ise en biiyiik kalemleri Komiir 15,6, Ham Petrol % 14,5 ve 
Hurda Demir % 10,9 olarak gergeklesmistir. Tiirkiye'nin denizyoluyla yapilan en biiyiik ithalat 
kalemlerini akarkayit dolayisiyla ham petrol teskil etmektedir (DTO, 2007). Tupra§ Genel 
Muduriugu verilerine gore 2007 yihnda 23,3 milyon ton ham petrol ithal edilmistir. 

2007 Yihnda Avrupa Birligi ulkelerine denizyoluyla yapilan toplam di? ticaret hacmimiz 51 
milyon ton olarak gergekle§mistir. Bu hacmin 23,7 milyon tonu ihracat, 27,7 milyon tonu ise 
ithalat tasimalandir. 
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Turkiye ile AB Ulkeleri arasindaki 51.5 milyon tonluk dis ticaret hacmimizin % 17.6'si 
Italya ile, % 11,8'i Romanya ile ve % 10,7'si ingiltere ile gercekle§mistir. AB Ulkeleri ile 
denizyolu dis ticaret ta§imacihgimizin 2006 yilmda 39,0 milyon tonluk ta§ima hacminin 2007'de 
51,5 milyon tona, ithalat yuklerinin aym donemde 21 milyon tondan 27 milyon tona ve ihracat 
yuklerinin ise 18 milyon tondan 23,7 milyon tona yukseldigi gorulmektedir (DTO, 2007). 

2007 Yihnda KEIB Ulkeleri ile denizyolu ticaret hacmi 67,6 milyon ton olarak 
gergeklesmistir. 67,6 milyon ton hacmin 9,3 milyon tonu ihracat, 58,3 milyon tonu ise ithalat 
yiikleridir. 

Akdeniz ganaginda yiizbinlerce yat bulunmakta ve bu rakam her yd artmaktadir. Bodrum-
Antalya rotasinda 3000 yat baglama kapasitesi mevcut olup yetersizdir. 2000 yihnda dunyada 
900 civarinda mega yat bulunurken 2003-2006 yillan arasinda 422 yeni mega yat daha 
yapilmistir (DTO, 2006). 

Marinalanmiz 2002 sonu itibariyle 25 adet iken, 2007 yih basi itibariyle bu rakam 35 adede 
(7'si Belgesiz) ula§arak 5 yilda %40'hk bir artis saglanrnistir (DTO, 2008). 

1.3 DENIZ TICARET FILOSU 

1.3.1 Diinya Ticaret Filosu 

01.01.2008 itibariyle bayraklara gore Diinya filosu (300 GRT'un uzeri) 158 ulke bazinda 
44.553 adet gemi ile 1.079.519.000 DWT'dur. Dunya dokme yiik filosu 2007 yihnda, 361 
milyon DWT'u tankerler, 9,2 milyon DWT'u kombine gemiler ve 390,5 milyon DWT'u ise kuru 
yiik gemilerinden olmak uzere toplam 760,8 milyon DWT hacmindedir. Dunya dokme yuk 
filosu 2007 yihnda % 5,5 oramnda biiyiimiistur. 2006 yihndaki % 6,6'hk veya 22,8 milyon DWT 
artis ile kiyaslandiginda 2007 yihnda mevcut kuru dokme yiik filosu % 6,5 veya 23,7 milyon 
DWT artmistir (DTO, 2007). 

Bugiin 1 Milyar DWT olan diinya filosu 2013 yihnda ortalama 1.3 Milyar DWT 
(Maksimum 1.7 Milyar DWT) ula§acaktir. Tanker filosu ise, 2006 yihnda %6,3 oraninda artmis 
345,3 milyon DWT'a ulasmistir. 2006 yihndaki % 6,3 veya 20,5 milyon DWT ile 
kiyaslandiginda tanker filosu 2007 yihnda % 4.6 veya 15.9 milyon DWT artmistir. Tanker siparis 
defteri 2006 yih sonundaki 137,1 milyon DWT'dan 2007 yih sonunda 140,5 milyon DWT'a 
gikmistir. 

Kombine ta§iyici (OBO) filosu azalmaya devam etmis °1UP sipariste higbir gemi yoktur. 
2007 yih sonunda filo, 2006 yih sonunda toplam 0.1 milyon DWT olan bir gemi sokulmus 
oldugundan toplam 9,2 milyon DWT olan yalmzca 98 gemiden olusmustur. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Kuru dokme yiik gemileri siparisleri yil bazinda %9,3 oramnda artarak 75,4 milyon DWT 
degerine ulasmistir. Siparisler mevcut olan filonun %19,6'sini olusturmaktadir (DTO sektor 
2007). 

Kapasitesi cbm ile dlgiilen LNG tasiyici filosu 2007 yilinda % 18.1 oramnda artmistir. 
2007 yihnin sonundaki mevcut filo 2006 yili sonundaki toplam kapasitenin 5.0 milyon metre kiip 
yukansinda toplam 32.4 milyon metre kiipe ulasmi§tir. 2007 yili sonunda sipari§ defteri 136 
gemiye veya 23.5 milyon cbm'ye ula§mi§tir. LPG ta§iyici filosu 2006 yihndaki % 5.3'liik bir 
arti§tan sonra 2007 yihnda % 4.7 artmistir. LNG filosunun dnumuzdeki 4-5 yil igerisinde giiclii 
buyumesini siirdurmesi beklenmektedir (DTO, 2007). 

LPG tasiyici filosu 2006 yihndaki % 5.3'liik bir artistan sonra 2007 yihnda % 4.7 artmistir. 
2007 yih sonunda toplam filo hacmi 16.0 milyon metre kiip olmu§tur. Gemilerin adedi 2006 yih 
sonundaki 976'dan 2007 yih sonunda 1012'ye ulasmistir. 2007 yih sonunda siparis defteri bir yil 
onceden % 46.6 daha az olarak mevcut filonun % 39.7'sine ulasmistir. 

Diinya konteyner filosu yil bazinda %17,3 oramnda artarak 2006 yih sonunda 9,5 milyon 
TEU degerine ulasmistir. Siparisjer 2006 yih sonunda 4,7 milyon TEU degerine ulasmistir. 
Dunya konteyner filosu sipari§ defteri 2006 yih sonundaki 9.5 milyon TEU'dan 2007 yih 
sonunda %13,5 oramnda artarak 10,7 milyon TEU olmu§tur. Siparis defteri 2006 yih sonundaki 
4,7 milyon TEU'dan 2007 yih sonunda 6,5 milyon TEU'ya artmi§ olup, bu da bir yil onceki % 
50 ile kiyaslandiginda 2007 yih sonunda mevcut filonun % 61'i olmaktadir. 

V.Uh 1979 1982 1985 lOSsj 1991 199 I 1997 2000 200? 2006 2 0 0 9 

200S.-00 a Tanker m Dokme Y.SGeiiK. iKjo • Kont«vnei RoRo S«(|i itm GYolcu • Di<jei 

§ekil-l.l Global filo gelisimi 
Kaynak: Llyod's Register Fairplay, Deniz Ticaret Odasi Sektor Raporu 2006 
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Kombine tasiyici (OBO) filosu azalmaya devam etmistir. Sipariste higbir gemi yoktur. 
2007 ydi sonunda filo, 2006 ydi sonunda toplam 0.1 milyon DWT olan bir gemi s6kiilmu§ 
oldugundan toplam 9.2 milyon DWT olan yalnizca 98 gemiden olusmustur. (DTO 2007). 

1.3.2 Tiirk Ticaret Filosu 

Tiirk deniz ticaret filosu dunya siralamasinda 2008 ba§i itibariyle 25. sirada yer almaktadir. 
Dunya filosunun % 23,2'sine sahip Panama birinci sirada, % 10,7'sine sahip Liberya ikinci 
sirada ve % 5,7'sine sahip Yunanistan ise uguncu sirada yer almaktadir (DTO, 2007). 
Turkiye'nin komsulan arasinda birinci sirasinda aym zamanda Diinya'mn uguncu biiyuk 
filosunada sahip Yunanistan, ikinci sirada Giiney Kibns Rum Yonetimi ve uguncu sirada ise 
Turkiye yer almaktadir. 
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Sekil-1.2 Tiirk deniz ticaret filosunun gelisjmi 
Kaynak: Deniz Ticaret Odasi 2007 Sektor Raporu 

Tiirk deniz ticaret filosunda toplam 1473 adet geminin 407'si ithal, 1066 adet gemi ise in§a 
yoluyla edinilmi§tir. Ithal gemilerin DWT'u 5.2 milyon, insa gemilerin DWT'u ise 1.9 milyon 
DWT'dur. 

Toplam deniz ticaret filosunu olusturan 1473 adet geminin adet bazindaki gogunlugunu 
sirasiyla ; % 29,94'iinii kuru yiik, % 11,95'ini bahkgi gemileri, % 8.62'sini petrol tankerleri, 
% 8,01 'ini romorkdrler ve % 6.59'unu dokme yiik gemileri olu§turmaktadir. Diger tip gemiler 
ise, filonun sayisal olarak ancak % 34,89'udur. 

7.2 Milyon DWT olan deniz ticaret filosunun DWT bazindaki gogunlugunu sirasiyla; 
% 46,92'sini dokme yiik gemileri, % 20,30'unu kuru yuk gemileri ve % 15,51'ini petrol 
tankerleri olu§turmaktadir. Diger tip gemilerin DWT yuzdesi ise, % 1727'dir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Sekil-1.3 Tiirk deniz ticaret filosunun yas gruplan itibariyle dagilimi 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi Raporu 2007 

Tablo-1.6 Sicillere (TUGS ve MGS) kayitli gemi sayisi (150 GT ve uzeri) (1999-2007) 

r' .•„: m -r' .•„: 

0$. mm? WHrT ' 

1999 T U G S 1999 YILi S O N U N D A 
BASLADI 1242 6.778.000 10.322.000 1.242 6778.000 10 322.000 

2000 264 2.628-576 3.076.711 1.006 3.415.440 6.412.612 1.270 6.044.016 9.489.323 
2001 316 3217.128 5.216.867 945 2.784.646 4.090.220 1.261 6.001.774 9.307.087 
2 0 0 2 408 3.587.800 5.761.255 777 2.148.256 2.884,320 1.185 5.736.056 8.665.675 
2 0 0 3 446 3.299.581 5.145.251 702 t. 813.833 2.481.596 1.148 5.113.414 7.626.847 
2 0 0 4 535 3.180.255 5.486.076 674 1.592.095 1.568.B54 1209 4.772.350 7.054.930 
2 0 0 5 877 4.412.902 6.753.346 702 815-637 849.944 1.379 5.228.539 7.603290 
2 0 0 6 734 4.371.965 6.612.967 695 711390 658.083 1.429 5.083.855 7271.050 
2 0 0 7 807 4.406.072 6.758.218 744 788.915 511.523 1.551 5.194.987 7269.741 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Tiirk deniz ticaret filosunda 1500 DWT'un uzerinde 587 adet gemi bulunmaktadir. Bu 

gemilerin 62 adedi ithal, 525 adedi ise insa'dir. 150 GRT kapasitenin uzerindeki gemilerin 

dikkate alindigi filoda 1473 adet gemi bulunmakta ve bu gemilerin genel yas ortalamasi 

01.01.2008 itibariyle 23.14'tur. 
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1500 DWT uzerindeki gemilerin toplam GRT'u 4.571.204, toplam DWT'u ise 6.978.209 

DWT'dur. Bu tonajin DWT bazindaki gogunlugunu sirasiyla; % 48.7'sini dokmeyiik gemileri, 

% 19.2'sini kuruyuk gemileri ve % 15.3'iinu ise petrol tankerleri olusturmaktadir. 

Tiirk deniz ticaret filomuza (150 GRT ve iizeri) yillar itibariyle bakacak olursak; 2004 

yilinda adet bazinda 1.209 adet iken 23.06.2008 itibariyle % 33 artarak 1.611 adede, DWT 

bazinda 7 milyon DWT iken %4 artarak 7.4 milyon DWT'a ulasmistir. Adet bazinda artisin fazla 

DWT bazinda az olmasinin nedeni, biiyiik tonajh ve yash dokmeyiik gemilerin filodan cikmasi, 

bunun yerine manevra kabiliyeti yuksek ve teknik dzellikli yeni, kuciik ve modern gemilerin 

filomuza katilmasidir. Buna bagh olarak da 2004 yihnda filomuzun 22,8 olan yas ortalamasi % 

8.6 azalarak 21 'e gerileyerek filomuz genclesmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tablo-1.7 Dunya deniz ticaret fdo siralamasi ve ulkemizin siralamadaki yeri (Ocak-2008, 
1000 GT ve uzeri) 

W M 

-
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TURK ULUSLARARASI GEMI SICILINE VE MILLI GEMI SldllNE KAMI GEMILERIN SICIL 

LIMANLARINA GORE ADET VE GRT DAGILIMLARI 

MMGRMODlfflGflT 
TURK ULUSLARARASI GEMI SICILINE VE MILLI GEMI SldllNE KAMI GEMILERIN SICIL 

LIMANLARINA GORE ADET VE GRT DAGILIMLARI mm mi 

GEMI SICIL LIMANI 
TOPLAM 

GEMI SICIL LIMANI 
Adet 1 GT DWT 9 

ANTALYA m 51 1012 0,5 8,0 

BANDIRHA m 6,1 38.201 M 4.315 0,1 

MERSIN 516 4J 20.858 M 5.174 8,1 

SAMSUN S3? H 25.1 W 5,0 

TRABZON 416 n 26.474 0,5 12.13 

CANAKKALE 112 10.770 0.2 2.513 

ISKENDERUN « 7 
Sti u 3.011 0,1 194 0,0 

iSTANBUL(hili) m 312 728.943 115 r?i 877 
VI 1 .vf 1 

5,0 

ISTANBUL (TU€S) IS 4.41301 7U 6.493134 

IZMIR (HILLI) 2,431 lUi 1 . 1 3.2 115.352 11 

IZMIR (TUGS) 155 1.4 265.323 4.9 387.438 5,2 

ZONGULDAK 1 3.135 0.1 500 0,0 

TOPLAM 11.042 5.S37.014 7.1.224 

Tablo-1.8 Gemilerin sicil limanma gore adet ve GRT dagilimi 

2008 Haziran itibariyle Tiirk bayrakh filomuz 6,6 milyon DWT, yabanci bayrakla galisan 

filomuz 6,6 milyon DWT, Turk armatdrlerinin kontroliinde toplam filomuz ise 13,2 milyon 

DWT'dur. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2007 yih itibanyla diinya deniz ticaret filosu yaklasik 1 Milyar DWT'dur. Tiirk sahipli olup 
yabanci bayrak altinda olan filomuz (1000 GRT ve iizeri) 2008 yih itibariyle sayi olarak 513 
adet, tasima kapasitesi olarak 6.6 milyon DWT'dur. Ulusal bayrakta ise sayi olarak 490 adet, 
tasima kapasitesi olarak da 6.6 DWT'dur. 

2008 yih ba§inda, Turk sahipli filomuz (1000 GRT ve iizeri) sayi olarak 1.003 adete, ta§ima 
kapasitesi olarak da 13.2 milyon DWT'a ula§mi§tir. Tiirk sahipli filomuzun (1000 GRT ve iizeri) 
diinya filosu igindeki sirasi 2006 yihnda 19 sirada iken 2008 yihnda 17 siraya yukselmistir. Tiirk 
deniz ticaret filosu olarak 2012 yihn hedefi Tiirk sahipli gemilerin 20 milyon DWT kapasiteye 
ulastirilmasidir. 

1.3.3 Bayrak Devleti Uygulamalan 

Bayrak devleti bir deniz aracimn kullandigi bayragin ait oldugu devlettir. Bayrak devletinin 
gorevi, kendi bayragini tasiyan deniz araglannin, hem kendi seyrusefer giivenligini hem de 
denizdeki giivenligini saglamak amaciyla, uluslararasi sozlesmelerde belirlenen kriterlere 
uygunlugunu kontrol etmektir. 

Tiirk bayrakli gemiler 2006 yihnda Paris MOU Kara Listesinde "Gok Yiiksek Riskli" 
grubundan "Orta Dereceli Riskli Gemiler" grubuna inmistir. 2001 yih verilerine gore Paris 
Memorandumunda tutulan Tiirk bayrakli gemilerin sayisi 211 iken, 2005 yihnda bu rakam 45, 
2006 yihnda 43 ve 2007 yihnda ise 42'ye dustiigii goriilmektedir (DTO,2006; 2007). Yillara gore 
Tiirk bayrakli gemilerin tutulma yiizdeleri Tablo-1.9'da verilmektedir. 

Tablo-1.9 Tiirk bayrakli gemilerin tutulma yiizdeleri 

Tutulma Yiizdeleri Yuzde (%) 
2002 18,61 

2003 20,23 
2004 9,14 
2005 7,53 
2006 7,22 
2007 6,27 
2008 5,40 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2002-2008 arasi denetlenen ve alikonan gemiler Sekil 1.4'de verilmektedir. 2008 yihnda 
315 Tiirk bayrakli gemimiz denetlenmis olup 17'si ahkonmustur. 

• D e n e t l e n e n 

i A l i k o n a n 

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 

§ekil-l .4 Denetlenen ve alikonan Tiirk bayrakli gemiler (2002-2008) 

IKINCi BOLUM 
DUNYADA VE TURKIYE'DE GEMI INSA SANAYI 

2.1 GEMI INSA SANAYI 

2.1.1 Gemi insa Sanayinin Onemi 

Gemi in§a sanayi; makine imalat sanayi, elektrik-elektronik sanayi, boya sanayi, lastik-
plastik sanayi, demir-celik sanayi gibi onlarca sanayi kolunun iiriinlerini bilimsel ve teknolojik 
temellere dayah olarak, belirli bir sistematik ve disiplin igerisinde tersanelerde bir araya 
getirilerek ve birle§tirilerek uriin elde edilen bir sanayi dahdir. 

Gemi insasinda kullamlan yan sanayi mamullerinin gesitliligi nedeniyle diger sanayi 
kollanm bir lokomotif gibi siiriikleyerek, onlann gelismesine katkida bulunan gemi insa sanayi, 
hem gegmi§ hem giiniimiiz kalkinma hamlelerinin de bu sanayi dahna onem veren ulkelerde, 
deniz sektbriine katkisimn yam sira bu ulkelerin kalkinmasma da buyiik katkida bulunmustur. 

Gemi in§a sanayii, desteklendigi ulkelerde onemli bir istihdam potansiyeli yaratmaktadir. 
Bunda, gerek dogrudan cahstirdigT, gerekse siirukledigi makine imalat, elektrik-elektronik, boya, 
lastik, plastik, demir-gelik gibi onlarca sanayi dahndaki katkilan rol oynamaktadir. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Gemi insa sanayi; 

• Denizcilik faaliyetlerinin onemli bir bblumiinii olusturan, 
• Emek ve sermaye yogun bir yapiya sahip bulunan, 
• Istihdam saglayan, 
• Doviz ikame eden, 
• Deniz ticaret filosunu destekleyen, 
• Yan sanayiin gelismesini saglayan, 
• Ulke savunmasma yonelik stratejik onem arzeden, 
• Teknoloji transferini cezbeden, 
• Yabanci sennayeyi davet eden, 

reel bir sektdrdiir. 

Diger taraftan, Diinya deniz ticaret hacmindeki artislar, uluslararasi kaide ve kurallarda 
meydana gelen gelismeler lsiginda birgok geminin hurdaya aynlmasiyla dogan yeni gemi insa 
talebi vb. nedenlerden dolayi dunya gemi in§a sanayinde biiyiik bir canhhk yasanmaktadir. 

Avrupa tersanelerinin pahah iscilik nedeniyle kapanmak zorunda kalmasi, Uzakdogu 
tersanelerinin ise kapasitelerinin dolu olmasi, Baku-Ceyhan boru hattindan dolayi Akdeniz 
Bolgesinde yasanacak yogun gemi trafigiyle beraber ortaya gikacak bakim-onanm ihtiyaci, 
ulkemiz insa sanayindeki kaliteli ve ucuz isgilik, Avrupa'ya yakinhk vb., nedenlerden dolayi 
ulkemiz gemi insa sanayi cazip hale gelmistir. 

Ulkemizin dunya gemi in§a sanayinden hak ettigi payi alabilmesini, yukanda belirtilen 
ihtiyaglara cevap verebilmesini teminen yeni gemi insa yerlerinin biran ewel faaliyete 
gegirilmesi biiyuk onem arzetmi? ve bu baglamda konunun dnemine binaen Denizcilik 
Miistesarhginca yeni tersane yerleriyle ilgili gahsmalar baslatilmistir. 

Bu gahsmalarla; ulkemizde 2002 yihnda 37 adet olan tersane sayisi 2008 Mart ayi itibariyle 
84 adete gikmis, 2013 yihnda ise tersane sayisinm 140 adete ula§masi beklenmektedir. Bu 
kapsamda iilke kiyilannda tersane kurma faaliyeti sadece Tuzla ile sinirh olmayip; Trabzon, 
Samsun, Ordu, Karadeniz Eregli, Sakarya, izmit, Yalova, Bahkesir, Ganakkale, Izmir, Adana 
gibi illerde su anda yaklasik 56 adet tersanenin kurulma isjemi surmektedir. 

2.1.2 Di inya G e m i i n s a Sanay i 

Diinya gemi insa sanayinde 2007 yihnda rekor seviyede gergeklesmistir. Yerlesjk 
tersanelerin sipari§ oranlannin 201 l'e kadar uzadigi goriilmektedir. 2007 yihnda temel olarak 
kuru ddkme yuk aktivitesi yasanmis ve 2006'da yiikselen uretim kapasitesi trendi 2007'de daha 
da artmis; gogu yeni tersane kuru ddkme yiik dizaynlan satmayi basarmis ve etkileyici 
rakamlarla kontratlar yapan bol miktarda kiiguk ve yeni tersaneler gdriilmiistur. 2007 yihnda 
konteyner bazinda aktivite de rekor duzeylere ulasmakla beraber ozellikle "mega-buyiiklukteki" 
konteyner boliimu rekor bir yil gecirmistir. Ulkelere gore gemi in§a sanayindeki gelismeler 
a§agida belirtilmektedir: 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Avrupa 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Avrupa gemi insa sanayi alaninda rekor duzeyde yuksek bir faaliyet olmus, birgok tersane 
2010 yihna kadar sipari§ alamaz duruma gelmistir. 2006 yili ba§inda tanker gemi in§aasinda Cin 
ve Kore gemi in§a sanayicileri rekabete girmis, yil ortasinda konteyner piyasalan patlama yapmis 
ancak 2006 sonlannda yavaslama olmu§tur. 

Ro-Ro ve Ro-Pax segmentleri de 2006'da Avmpa'da iyi bir yil gegirmi§, Avrupa 
tersanelerine toplam 29 adet siparis yapilmi§tir. 2006'da goriilen aktif kuru dokme yiik pazan ve 
tinnanan yeni in§a fiyatlan, Danimarkali Odense tersanesini de kuru dokme yiik kesimine 
gekerek ciddi bir Capesize ddkme yiik gemisi siparisiyle sonuglanmistir. 

Giiney Kore 

Giiney Kore tersaneleri 2006 yilinda biitiin siparislerin % 44'unii almi§ olup alman 
siparislerin % 90'ini tankerler, konteyner gemileri ve LNG gemileri olu§tunnustur. Gemi 
teslimleri 2006 yilinda % 12 artmis olup 2007 ve 2008 teslimlerinin % 20'den fazla olacagi 
tahmin edilmektedir. Onemli olgudeki soz konusu biiyiime oranimn yerli ve yabanci ta§eronlar ve 
yiikleniciler ve kara tesislerinde gahsan isgilerin fazla mesai uygulamalan ile saglanmistir. Kore 
gemi insa sanayi 2006 yihnda tahminen 1,9 milyar dolar ticaret fazlasi uretmis olup taseronlar 
dahil 200.000 kisi istihdam edilmektedir (DTO, 2006). 

Giiney Kore'de tanker pazan yil boyunca ortalama duzeyde kalmis, tonaj olarak 2006'dan 
2007'ye siparislerde yaklasjk % 40'hk bir diisiis ya§anmi§tir. Kore'de yiikselen uretim kapasitesi 
trendi 2006'dan 2007 boyunca devam etmi§, Kore'deki kiigiik ve orta buyuklukteki ureticilerin 
siparisleri onemli olgiide artarak 700'den fazla gemiyi kapsami§tir. 

Giiney Kore gemi insasi yeni bir rekor yil gegirmis, rekor sayida kontrat yapilmi§ ve 
yerle§ik ureticiler kapasitelerini artmrken yeni tersaneler yerlesik biiyuk tersanelere benzer 
iiriinlerle pazara girmistir. 2007 yih bir ddkme yiik yih olmu§, tiim ddkme yiik tonajlannda 
Koreli ureticiler onemli olgiide siparisler almi§lardir. 

Japonya 

Japonya'nin 2006 yih gemi siparisjeri % 10 artmi§ olup yil sonuna kadar Japon tersaneleri 
turn siparislerin % 22'sini almi§tir. Piyasa paylasiminda en biiyiik du§ii§ tanker segmenti ve diger 
gemi tiplerinde gdriilmiis 2006 yihnda butiin ddkme yiik sipari§lerinin % 47'sine sahip olan 
Japonya bu segment gemilerde en onemli gemi insaci olma dzelligini surdiirmu§tur. Japon gemi 
in§a sanayi, diger Uzak Dogu iireticileri gibi, kuru dokme yiik segmenti igin giiglu bir taleple 
karsi karsiya kalmis, uygun odeme ko§ullan ve zayif Yen/Dolar kuru Japon ureticileri igin 2007 
yihnda rekabette avantajh bir konuma getirmistir. (DTO, 2007). 
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Cin 

Cin tersaneleri siparis alan ulkeler siralamasinda ikinci sirada yer almis, piyasa paylanm %8 
artirarak diinya sipari§ listesinde dortte birine sahip olmustur (dto sektor 2006 s. 30-32). Cin 
tersanelerinde siparisjer bazinda 2006 yihnda %60 oraninda artis, teslimler bazinda %13 
olmustur. (Dto sektor raporu 2006, s.32). 2007 yihnda toplam 402 tanker sdzlesmeye baglanmis 
olup, bu rakam 2006 yihndaki 699 tankerden azdir. Dokme yuk segmenti igin 2007 mega 
siparisjer patlamasinin ya§andigi bir yd olmu§, Cm, 2007'de rekor sayida dokme yiik ve tanker 
kontrati yaparak bu konuda liderligini surdurmustur. 

Dunyada 2006 yihnda gemi in§a in§aati ve in§a kapasitesi Sekil 2.1'de verilmektedir. Artan 
uretim kapasitesi ile Cin Dunyanin en biiyuk gemi iireticisi olmaya aday durumdadir. Dokme yiik 
gemilerinde 2007 artisi 2006'ya oranla %7 DWT seviyesindedir (DTO, 2007). 

Diinya Gemi in§ati v e Insa Kapasitesi 

' i Kapasite Projeksiyon ffi&a Kapasite I 1 Insa • Kapasite kullamm Oram 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Sekil-2.1 Gemi in§a kapasitesi 
Kaynak: ITU Tiirk Loydu (sunum) 

Gemi in§a Projeksiyonu gahsmasina gore 2010 yihnda Dunyada toplam 100.000.000 
DWT'dan fazla 2.000'den fazla geminin teslim edilmesi tahmin edilmektedir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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50,000,000 £ 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

§ekil-2.2 Gemi insa projeksiyonu 
Kaynak: ITU Tiirk Loydu (sunum) 

Tablo-2.1 Adet bazinda gemi insa siparisleri diinya 
siralamasi (2008) 

u i - Siparisler (Adet) 
Gin 2951 
Giiney Kore 2233 
Japonya 1444 
Turkiye 249 
Vietnam 205 
Almanya 161 
Hindistan 122 
Filipinler 101 
TOPLAM 7466 

Kaynak: Fairplay 2008 

Avrupa'da 2006'da goriilen rekor aktivite 2007'de de devam etmistir. Gezi, Ro/Pax ve 
Ro/Ro araclan igin talep, offshore kesimindeki aktivite gibi, Avrupa'da yeni uretim yansini 
suriiklemistir. Gegen sene yeni uretim bashklanm domine eden biiyiik kuru dokme yiik siparisjeri 
temel olarak Uzak Dogu'lu insacilar tarafindan kar§ilanirken sadece birkag Avrupah tersane bu 
yanstan pay alabilmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Kore gemi insasi yeni bir rekor yil gecirmis, rekor sayida kontrat yapilmis, ve yerle§ik 
ureticiler kapasitelerini aitinrken yeni tersaneler yerlesik buyuk tersanelere benzer iiriinlerle 
pazara ginni§tir. 2007 yili bir ddkme yiik yili olmu§, tiim dokme yuk tonajlannda Koreli 
ureticiler onemli olgiide sipari§ler almi§lardir. Yilin ilk ddnemleri Kore tersanelerinin MR-Uriin 
tasiyicilan, tankerler, konteynerler, LPG ve LNG gemileri gibi geleneksel tasarimlanna 
yogunlasmalanyla baslami§, bazi ureticiler ytla buyiik LNG ve VLCC'lerle ba§larken STX 
yaninda SLS ve SPP gibi orta biiyukliikteki ureticiler standart 50 Kdwt MR-Uriin tankerleri 
siparisi almi§lardir. 

Japon gemi in§a sanayi, diger Uzak Dogu iireticileri gibi, kuru ddkme yiik segmenti igin 
giiglii bir taleple karsi kar§iya kalmi§, uygun odeme kosullan ve zayif Yen/Dolar kuru Japon 
iireticileri igin 2007 yilinda rekabette avantajli bir konuma getirmistir. 

Gin'de ddkme yiik segmenti igin 2007 mega siparisler patlamasimn ya§andigi bir yil olmu§, 
Gin, 2007'de rekor sayida ddkme yiik ve tanker kontrati yaparak bu konuda liderligini 
surdurmustiir. Bu durum muhtemelen son birkag yilda gozlenen biiyiik ddngiiniin zirve noktasi 
olarak hatirlanacaktir. Gin bu iki segmentte Kore gemi insa sanayiinden ileride olmasina ragmen, 
hala Korelilerin iistiin oldugu LNG ve konteyner gemileri segmentleri karsisinda heniiz 
Diinya'nin en biiyiik gemi yapimcisi konumuna ulasamami§tir. Artan iiretim kapasitesi ile Gi n 

Diinyamn en biiyiik gemi ureticisi olmaya aday durumdadir. 

Gemi insa sanayiinde ulkeler arasindaki mukayeseli ustiinlukler analizi Tablo-2.2'de 
verilmektedir. 

Tablo-2.2 Gemi insa sanayinde mukayeseli ustiinlukler analizi 

Ulkeler Finansal Rekabet 
Giicii 

Yiiksek 
Kalite 

Kisa Siirede 
Teslim 

Guney Kore 0.970 0.9979 0.9927 
Japonya 0.9669 1.0000 1.0000 
Gin 1.0000 0.7049 0.5566 
Almanya 0.5769 0.7016 0.7667 
Turkiye 0.4918 0.5610 0.1903 

Kaynak: ITU-Tiirk Loydu 

(S. Sayisi: 295) Turkiye Buyuk Millet Meclisi 
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2.1.3 Turkiye'de Gemi insa Sanayi 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

2.1.3.1 Turkiye'de Gemi insa Sanayinin Tarihcesi 

Turk denizcilik tarihi 90k eski zamanlara dayamr. Turk denizciliginin baslangicinda ulkeleri 
fetih igin donanmamn ihtiyaci olan harp gemilerinin in§aasi esas ahnmis, boylece ilk Tiirk 
tersaneleri kurulmustur. 

Bilinen ilk tersanelerimiz Selguklu Devleti zamamnda kurulan Sinop (1214) ve Alanya 
(1227) tersaneleridir. Osmanh Devletinin yukselme doneminde tersanelere gok onem verilmi§, 
mevcut tersanelere Suvey§, Rusguk ve Sinop tersaneleri eklenmi§tir. 1455'de Fatih Sultan 
Mehmet zamamnda kurulan Istanbul tersaneleri devrin §artlannda en buyiik ve modem gemileri 
yapabilecek kapasiteye erismis, Inebahti Deniz Savasinda (1571) yakilan gemilerimizin yerine 
bir yilda 242 gemi hazirlanarak donanmamn emrine verilmistir. Ancak, XVI. yuzyihn 
sonlanndan itibaren imparatorlugun gerilemesiyle birlikte tersanelerin de gelismesi durmu§tur. 

1773 de bugiinku Teknik Universite ve Deniz Harp okulunun temeli kabul edilen 
Miihendishane-i Bahri Humayun kurulmu§, boylece gemi insaasi konusunda da ilk teknik ve 
modern egitime basjanmi§tir. 

Cumhuriyet doneminde ilk ozel sektor gemi insa faaliyetleri 1940'h yillarda Halig'te kurulan 
gekek yerleri ile mavna ve agag teknelerin onanmlan ile ba§lami§tir. 

1960'h yillann ortalannda Halig ve istanbul Bogazi'nda ozel sektor tersaneleri kurulmaya 
baslanarak, ticari amagh agag tekne insalan ve kiigiik tonajh gemilerin bakim onanmlan 
yapilmisUr. 

1950-1963 donemi kamu tersanelerinin gelismesi, ozel sektor tersanelerinde ise ahsap 
teknelerden gelik tekne imalatina gegilmesi devresidir. 1963 yilmdan itibaren 5 yilhk planh 
kalkinma devreleri baslami§tir. 

Ddrdiincii Bes, Yilhk Plan Doneminde (1979-1983); Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesi 
organize edilerek kurulmustur. 

Planh donem yillannda denizciligin gelistirilmesi, ekonomik kalkinmanin onemli bir unsuru 
olarak dikkate ahnmis ve uygulanan Bes Yilhk Kalkinma Planlari gergevesinde denizcilik 
sektoriine ozel bir onem verilmistir. 

Planh donem yillannda denizciligin gelistirilmesi, ekonomik kalkinmanin onemli bir unsuru 
olarak dikkate ahnmi§ ve uygulanan Bes Yilhk Kalkinma Planlan gergevesinde denizcilik 
sektoriine ozel bir onem verilmistir. Bunun sonucunda, gemi in§a sanayinde ozel kuruluslar 
gelismeye ba§lami§ ve kabotaj tasimacihginda ah§ap tekneler terk edilerek gelik tekne yapimi ve 
i§letmeciligi yayginla§maya basjamistir 
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2.1.3.2 Mevcut Durum 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

2003'ten itibaren biiyiik bir atihm igine giren ulkemiz tersanecilikte biiyiik bir gelisme 
saglami§tir ve saglamaya devam etmektedir. Bu gelisjme ornek olarak; Ulkemizde 2002 yihnda 
37 olan tersane sayisi 2008 Haziran ayi itibariyle 84 adede ula§mistir. 2013 yihnda ulkemizdeki 
tersane sayisinm 140 adede ulasmasi beklenmektedir. Diger taraftan, 2002 yihnda mevcut 
tersanelerimizin proje kapasitesi 550 bin DWT iken 2007 yihnda proje kapasitemiz 1,98 milyon 
DWT gikarak yaklasik 4 kat buyiime saglamistir. Mevcut yatinmlar ve planlama asamasinda olan 
projeler tamamlandiginda 2013 yih hedefi 8,6 milyon DWT'a ulasmaktir. 

Tersane yatinmlan bazinda degerlendirildiginde; ulkemizde 2003 yilindan sonra yeni 
tersane yatinmlan hizla artmistir. Bu donemde 108 adet tersane projesi ba§lamistir. Halen 65 
adet proje devam etmektedir. 

2002 yihnda tersanelerimizin toplam siparisi 83 adet iken, Haziran 2008 itibariyle 
tersanelerimizin toplam siparisi 254 adet gemiye ulasmistir. Son be? yilda diinya siparis 
siralamasinda en dnlere cikma ba§ansi gosteren tersanelerimiz tanker siparislerini 207 adede 
gikararak 4 kattan fazla arttinmstir. Ulkemiz diinya yeni gemi insa siparisjerinde diinya 
dordunciiliigunu korumaktadir. Tabi ki siparis sayisi teslimle birlikte reel anlam kazanmaktadir. 

Soz konusu gelismelere paralel olarak, gemi siparisleri teslimlerinde de olaganiistu bir arti§ 
kaydedilmistir. Bu arti?i hem adet olarak hem de DWT olarak gdrmek miimkiindiir. 1998-2002 
arasinda tersanelerimiz 142 adet gemi teslim etmisken 2003-2007 arasinda 409 adet gemi teslim 
etmistir. 1998-2002 arasinda tersanelerimiz 0,68 milyon DWT gemi teslim etmisjcen 2003-2007 
arasinda 2,097 milyon DWT gemi teslim etini§tir. 

Ayni §ekilde bu arti§ egilimi dogal olarak ihracatimiza da yansimistir. 1998-2002 arasinda 
tersanelerimiz 56 adet gemi ihrag etmisken 2003-2007 arasinda 183 adet gemi ihrag etmistir. 
Deniz araglan ihracatimiz ise 1998-2002 arasinda 1,2 milyar ABD Dolan iken 2003-2007 
arasinda 5,3 milyar ABD Dolan olmustur. Sektoriin ihracati 4 kattan fazla artmistir. Ulkemiz 
tersaneleri son bes yilda 176 adet tanker teslim ederek tanker insasinda dunyada marka olmustur. 
Butik tarzinda gahsan ve musteri memnuniyetini on planda tutan tersanelerimiz bu alandaki 
basansini kanitlamistir. Ozgiin giktilar elde etme kapasitesi bakimindan da tercih edilen ulkemiz 
mega yat insasinda diinya ugiinculugune yukselmistir. Emek yogun yapiya sahip olan gemi insa 
sanayimizin istihdam kapasitesi iki kattan fazla artmistir. 

Diger taraftan, diinya gemi insa sanayinden gelecekteki 20 yil iginde ulkemizin alabilecegi 
payi ve hedef urunleri belirlemek, almmasi luzumlu hukuki, idari, mali, egitsel, finansal ve 
teknolojik tedbirier ile yeni tesis yerlesim yerleri tespit etmek amaciyla yapilan ve bu sahaya ilgi 
duyan yerli ve yabanci yatinmcilarla konu ile ilgili iilke biirokrasisi ve siyasi erk'ine onemli 
olgiide rehber olmasi umulan Turkiye Tersaneler Master Plani giincelleme gahsmalan devam 
etmektedir. 
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Diinya gemi insa sektoriiniin %96'sini elinde tutan Japonya-Giiney Kore ve Cin'den sonra, 
Turkiye, diinya gemi insaa sektoriiniin geriye kalan %4'un iginde ilk sirada yer almaktadir. 

Tiirk gemi insa sanayi 2002 yihnda basladigi atihm ile halen Ulkemizin en hizh buyuyen 
sektdrlerinden biri olup yatinmlan da paralelinde getirmektedir. 

Tiirk gemi in§a sanayisi yilda; 

• 10 Milyon DWT bakim onanm, 

• 1 Milyon 800 Bin DWT'luk yeni gemi in§a, 

• 600 bin ton gelik isleme, 

• 80 bin DWT'a kadar yeni gemi insa imkan ve kabiliyetine sahiptir. 

Tuzla Yildiz Tersanesinde 88 m boyunda teknolojisi itibariyle diinyamn en iyi yelkenli yati 
in§a edilmistir. Tek kalemde en yuksek ihracat geliri elde edilmistir. 

Diinya gemi insa sanayi dort yilda yiizde 89'luk buyume saglarken Tiirk gemi insa sanayi 
yiizde 360'hk buyume oranini yakalamistir. 

Giiniimiizde Turkiye gemi insa sektorunde faaliyet gosteren tersaneler; 

K a m u tersaneler i 

• Halig Tersanesi 

• Camialti Tersaneleri 

Asker i tersane ler 

• istanbul Tersanesi (Pendik) 

• Gdlciik Tersanesi (Kocaeli) 

• izmir Tersanesi (Alaybey) 

Ozel sektor tersaneleri bolgesel olarak asagida belirtildigi iizere 3 grupta toplanabilir. 

Ozel sektor tersaneler i ; 

• Karadeniz Bolgesinde: 20 adet 

• Marmara Bolgesinde: 63 adet 

• Akdeniz Bolgesinde: 1 adet bulunmaktadir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tiirk tersaneleri de ana uretimleri 25.000 DWT'dan diisuk iiriin tasiyicilan olacak sekilde 

aldiklan guglii taleplerle pazarda guzel bir yd gecinnis ve bu durum siparis miktarlanndaki en 

yuksek doluluk oranlanna ulasilmasiyla sonuclanmistir. Ayni zamanda Avrupah offshore 

tersaneleri siparis listelerini 2010'a kadar doldurarak etkileyici bir 2007 gecirmekle beraber bazi 

tersanelerin 2011 'e kadar dolu oldugu agiklanmistir (DTO, 2007). 

2.1.3.3 Gemi insa Sanayinin Ekonomiye Katkisi 

Tiirk gemi in§a sektorii uretim kapasitesi arti§ina paralel olarak ihracati potansiyali de 

artmistir. Yurt ici piyasa (Turk armatdrleri) igin insa edilenler ve bakim onanm isleri de dahil, 

sektoriin ihracat sayilan hacmi 3 milyar dolara ulasmaktadir. Gemi insa ihracat Rakamlan 1998-

2002 arasi 1.228 Milyar ABD Dolan, 2003-2007 arasi 5.330 Milyar ABD Dolan'dir. Sektoriin 

ihracati 4 kattan fazla artmistir. 

Tersaneler yilda 2.5 milyar dolann uzerinde katma deger yaratmaktadir. Toplam gemi 

maliyetinin yaklasik %39'u iscilik iizerinden ekonomiye sicak para olarak kazandirilmaktadir. 

Kullanilan kapasitenin sadece %75'ini olu§turan Kimyasal Tankerler ve Qok Maksath 

Konteyner Gemileri di§inda geri kalan %25'lik kismim olu§turan gesitli tipteki gemi insaatlan 

da ekonomiye benzer oranda katki deger saglamaktadir. Orta biiyiikliikteki bir gemi in§asinda 

devlete kazandinlan kaUna deger orani ortalama %24'tur (Alkan, G., Ergin, A., 2008). 

2007 yihnda sadece gemi ve yat ihracati olarak 1 milyar 820 milyon ABD Dolan buna 

ilaveten gemi bakim-onanmi ile birlikte 3 milyar 100 milyon ABD Dolar'hk, sektdriimuzde 

ihracat gergeklesmistir. (DTO, 2007). 1998-2002 arasinda tersanelerimiz 56 adet gemi ihrag 

etmisken 2003-2007 arasinda 183 adet gemi ihrag etmistir. 
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Sekil-2.3 ihrag edilen gemi sayisi 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

Sektoriin ana ihracat grubu yolcu gemileri, gezi tekneleri, feribotlar, yiik gemileri, 
salapuryalar vb. gemilerdir. Bu grup toplam ihracatin 1 milyar dolarlik kismim olusturmaktadir. 
Sektoriin liriinlerini pazarladigi bashca dis pazarlar; ABD, Malta, Italya, Almanya, Isvec, Cezayir 
ve ingiltere'dir (Uyamk, T. ve San, A., 2007) 

G E M I I N S A S A N A Y I I H R A C A T I 
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K a y n a k : G i i m r i i k M u s t e ^ a r l i g i 
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$ekil-2.4 Gemi insa sanayi ihracati 
Kaynak: Denizcilik Miistesarhgi 

(S. Sayisi: 295) Turkiye Buyuk Millet Meclisi 
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Gemi insa sanayinin ekonomiye olan katkilan asagidaki ba§liklar altinda toplanabilir: 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

• Yurt disina ihrag etmek iizere in§a ettigi gemiler ve yabanci bayrakli gemilerin bakim 
onanmlanyla doviz girdisi, 

• Uluslararasi rekabet guciiniin arttinlmasi igin teknoloji transferi, 

• In§a ettigi askeri gemiler ve ayni zamanda sava§ veya olaganiistii durumlarda Deniz 
Kuwetlerimize verecegi hizmetlerle iilke savunmasma katki, 

• Ihrag amagh insa edilen yeni gemiler ve tersanelerimizde bakim onarimlarinin 
gergeklestirildigi yabanci bayrakli gemilerle, kota simrlamalan ve diger nedenlerle normal 
olarak ihrag edilmesi miimkiin olmayan bir gok yan sanayi iiriiniine ihracat olanagi saglayarak, 
yan sanayide faaliyetlerini siirdiiren ortalama 500 is koluna direkt olarak destek. 

• isgilik uzerinden toplam gemi maliyetinin yaklasik %39'u ekonomiye sicak para olarak 
ddnmesi. 

2.1.3.4 A B ' y e K a t d i m Surec in in G e m i insa Sanay i Sektdr i ine E tk i le r i 

Turkiye'nin AB'ye tam uyelik hedefi her alanda, bu arada gemi in§a sektorii alaninda da, 
esasli bir degisimin yasanmasini gerektirmektedir. Bu degisime hukuk sistemimiz de ayak 
uydurmaya gahsmakta ve onemli hukuki degisiklikler yapilmaktadir. Bu hukuki donusiimiin gok 
yava§ ve zor ilerlemesinin en onemli nedenieri, yasal uyumsuzluk ve en az onun kadar onemli 
olarak, ilgili doniisumun yasamin, ekonominin veya politikalann gesitli alanlari ile birlikte 
ilerlemek zorunda olmasidir. Bu alandaki AB miiktesebati da ozellikle 1999'dan sonra 
Turkiye'nin degisim portfoyiine dahil olmustur. 

AB'nin ticaretinin %90'inin denizyolu ile yapilmasi, gemi insa sektdriinii halen siiregelen 
yeniliklere odaklanmaya ve en modern makine ve teghizat yatinmlarini gelistirme gayreti iginde 
olmaya itmektedir. AB denizciligi guniimiizde GRT bazinda dunya filosunun %41'ini 
olusturmaktadir. Avrupa Ekonomik Bolgesi (EEA) filosu ortalama yasi ise 11.9'dur. AB bayrakli 
filo; gesitli gemi tipleri itibariyle dunya filosu ile kar§ilastinldiginda; konteyner gemi tipinde 
diinya filosunda mevcut konteyner gemilerinin % 23'iiniin AB filosunda oldugu, Ro-Ro ve yiik 
gemilerinde bu oramn, sirasiyla, % 56 ve % 41 'e ulastigi goriilmektedir. 

AB filosunda ongoriilen yenileme gergevesinde ise 1 Nisan 2002 itibariyle ya§ ortalamasinin 
11.9 oldugu goriilmektedir. Bu oran 2001'de 12.3'diir. gunumuzde dunya filosu yas 
ortalamasinin 13.5 oldugu goz oniine ahndiginda AB filosunun nispeten geng bir filoya sahip 
oldugu gorulmektedir. 
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AB igin gemi insa sektorunun onemi asikardir. Gemi insa sektoru, iiye ulkelerin milli 
gelirlerine onemli katki saglayarak uluslararasi platformda AB'nin stratejik konumunun 
guglenmesine katki saglamaktadir. 

24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 miikerrer sayih Resmi Gazetede yayimlanan Avrupa 
Birligi Ulusal Programi ve Avrupa Birligi Miiktesebatinin Ustlenilmesine iliskin Tiirkiye Ulusal 
Programinin Uygulanmasi, Koordinasyonu ve izlenilmesine Dair 2003/5930 sayih Bakanlar 
Kurulu karannda, tiim kamu kurum kuruluslanmn gerekli gahsmalan Ulusal Programda yer alan 
hedefler dogrultusunda ve belirlenen zamanda gergeklestirilmesinin esas oldugu belirtilerek, Mali 
isbirligi Programinda yer alan yatinm ile ilgili projeierin ulusal katki paylarinin karsilanabilmesi 
igin yilhk programlarda yer almasinin saglanmasi amaciyla Ulusal Milli Yardim Koordinatdrliigii 
tarafindan Devlet Planlama Teskilati Muste§arhgina gonderilmesi gerektigi ifade edilmistir. 
6997/2 sayih ortaklik kararlan geregi Turkiye'nin AB mevzuat uyumu kapsaminda 
uyumlastmlacak AB mevzuati belirlenmistir. 

Bu kararlann igerisinde gemi insa sektdriimiizii dogrudan etkileyen iki adet Yeni Yaklasim 
Direktifi yer almaktadir. Bu direktifler 94/25/EC Sayih Gezi Tekneleri Direktifi (Recrational 
Craft Directive) ve 96/98/EC Sayih Gemi Teghizati Direktifi (Marine Equipment Directive)'dir. 
Bu direktiflerin her ikisi de, kapsami dahilindeki iiriinlerin tasanmi ve yapimi igin temel guvenlik 
gereklerini belirlemekte, iiriinlerin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini saglamak 
iizere, uygunluk isaretlemesiyle, bunlara iliskin piyasa gdzetimi ve denetimine yonelik usul ve 
esaslan diizenlemektedir. 

Direktife uygun uretilen uriinlere ilistirilen uygunluk isareti ile iiriinlerin pazarda serbest 
dola§imi saglanmaktadir. 

2.2. T E R S A N E L E R 

2.2.1 Y u r u t u l e n Faal iyet ler 

Tersanelerde gemi ve yat uretim siiregleri ile is tanimlari a§agida belirtilmektedir: 

2.2.1.1 D i z a y n 

Dizayn, in§a edilecek geminin fonnunun, yapisimn, teghizatimn belirlenmesi ve bir plan 
dahilinde yerlestirilerek entegre edilmesi, planda belirtilen sistemin nasil imal edileceginin 
belirlenmesi islevidir. 

2.2.1.2 T a s i m a , S tok lama v e K a l d i r m a 

Tasima: Malzemenin tersaneye girisinden gikisina kadar olan siiregte malzemenin yer 
degistirmesi olarak adlandinhr. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Stoklama: Sac ve profillerin koruyucu boya ve raspa islemi sonrasi uygun yiikseklikte ve 
tanimlanmi§ alanda istiflenmesi i§lemidir. 

Kaldirma: imalat sonrasmda olusan bloklann birlestirme alanlarinda (kizak, havuz) montaj 
igin kaidinimasi i§lemidir. 

2.2.1.3 Taslama, Raspalama ve Boy ama 

Taslama: Montaj ve kaynak esnasinda olu§an capagin, taslama motoru ile temizlenmesi 
isjemidir. 

Raspalama: Boya islemi oncesi saclar uzerinde gikinti, kabankhk, pas, yag, gapak, eski 
boya vb. istenmeyen materyallerin yuksek basingh hava ile sac uzerinden temizlenmesi ve 
duzgiin bir yiizey elde edilmesi islemidir. 

Boyama: Ig ve di§ yiizeylerine ait konstriiktif ve lsil i§lemleri tamamlanmi§ her tiir gelik 
yuzeye uygulanan yiizey koruma i?lemidir. 

2.2.1.4 Kesme ve Egme islemleri 

Kesme Islemi: Gemiyi olu§turacak pargalann otomasyon, numerik kontrollu tezgahlarda 
ve/veya maniiel olarak, yapilan nestinge gore kesilmesi islemidir. 

Egme Islemi: Gemiyi olusturacak pargalann otomasyon, niimerik kontrollu tezgahlarda 
ve/veya maniiel olarak teknik resme gore egilmesi islemidir. 

2.2.1.5 On imalat ve Profil Hazirlama 

Yeni gemi insasinda ve/veya tamir proseslerinde blok, ya§am mahali vb. lokasyonlann ana 
yapiya montaja hazir hale getirilinceye kadar gegen siireg on imalat ve profil hazirlama isjemidir. 

2.2.1.6 Kaynak islemleri 

Kaynak Agzi Acma: On imalat oncesi kesilen pargalann kaynak oncesi nufiiziyetli ve iyi bir 
sekilde kaynamasi igin U, V, Y, X gibi yontemlerle §ekillendirilmesi i§lemidir. 

Kaynak: Gemi saclanmn ve/veya blok haline getirilen pargalann, yardimci metal uzerinden 
akim gegirilerek birbirlerine nufus ettirilerek birlestirilmesidir. 

2.2.1.7 Montaj islemleri 

Blok Montaj: Panellerin birlestirilmesi ile blok olu§turulma i§lemidir. Blok imalati 
sahasinda olu§turulan bloklar sonra da kizak uzerine kaynakla birle§tirilerek monte edilir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2.2.1.8 Yangin 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Tersanelerde ve gemi uzerinde yapilan cahsmalarda yanma riskini bertaraf etmek igin 
yapilan gahsmalann tumiidiir. 

2.2.1.9 Elektrik islemleri 

Gemilere elektrik verilmesi, havuzdaki panolar, gemilere verilen elektrik kablolan, idari 
bina ve hangarlardaki elektrik bakim onarimlarinm yapilmasi isleridir. 

2.2.1.10 Bakim O n a n m 

Tersane genelinde is makinesi ve araglannin bakim, onanm ve tamirinin yapilmasi islemidir. 

2.2.1.11 Donatim Isleri 

Geminin on imalat asamasi bitiminden sonra teghiz, ekipman ve makinelerin uygun olarak 
yerlerine yerlestirilmesi islemlerinin tiimiidiir. 

2.2.1.12 Havuzlama 

Havuza tamir amagh gelen gemilerin su altinda kalan kisimlannda yapilmasi gereken 
(Pervane, diimen, §aft vb.) tamir islemlerini gergeklestirebilmek igin gemilerin yiizen veya ta§ 
havuzlarin igine alinarak "Takarya" adi verilen bloklann iizerine oturtulmasi ile tamir edilmesi ve 
kuruya gikanlmasi islemidir. 

2.2.1.13 Denize indi rme 

Kizak ustiinde montaji ve dis kaplama boya islemleri biten geminin surtiinme kuwetini 
yenerek hareket etmesi saglanarak kaydinlarak denize indirilmesi islemidir. 

2.2.1.14 iskele Kurma ve Sokme islemi 

Geminin in§asi veya tamiri esnasmda yiiksek bolgelerde yapilacak gahsmalan emniyetli bir 
§ekilde yapilabilmesine imkan saglayan sdkiiliip, kurulabilen ve belirli miktarlarda agirhk 
tasiyabilen iskele yapisina ve bunlann gerektiginde kurulup sokulme islemidir. 

2.2.1.15 Test ve Tecriibeler 

Geminin donatim asamasindan sonra makine, ekipmanlann ve sistemlerin istenilen 
standartlara uygunlugunu test etmek ve teslimat oncesinde klas kurulusunun nezaretinde son 
testlerin gergeklestirilmesi islemidir. 
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Gemi ve yat uretim siirecindeki detayli islemler asagida belirtilmektedir: 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi ( S . S a y i s i : 2 9 5 ) 

Kesme makinalannda (CNC) hassas olarak kesilmis gelik sac levhalar, boru biikme 
makinalannda ve hidrolik preslerde soguk §ekillendirme ile istenilen §ekle sokulur. 

Celik saclar, korozyona maruz kalmamalan ve uzun omiirlu olmalan igin on raspa ve on 
boyama isjemlerine tabi tutulurlar. On imalat olarak adlandinlan bu isjemler sirasinda; soguk 
sekillendirilmis pargalar daha sonra birbirine kaynatilarak grup haline getirilir. Bu islemlere; 
tulani, ddsek, guverte iizerine lama stifherlerin kaynatilmasi gibi isimler verilmektedir. 

Belirlenmis boyut ve sekle getirilmis olan sac levhalar, birlestirilmek iizere kaldirma araglan 
vasitasiyla montaj hattina tasinir. Montaj hattinda kaynak islemleriyle levhalar gemi bloklanm 
olusturacak sekilde birlestirilir. Geminin alt bloklarimn olu§turuldugu montaj safhasinda aynca 
geminin boru sistemleri yerlestirilir. Bu kisimda alt bloklarda oksijen ile kesme islemleri 
yapilmaktadir. Montaj kisminda olu§turulan alt bloklar, kaldirma araglan yardimiyla, kizaga 
tasinir. Kizaga tasinan bu alt bloklar elektrik ark kaynagi kullanilarak birlestirilir. Aluminyum ya 
da gelikten imal edilmis kamara, kaptan kdsku vb. iist yapilar gemi kizakta iken monte edilir. 

Alt bloklann kizakta birle§tirilmesi i§leminden sonra, bu asamaya kadar gemide saclan 
birlestirme amaciyla yapilan kaynak isleri sirasinda olusan curuflar (gapak) spiral tas kullanilarak 
temizlenir ve kaynak kalitesinin belirlenmesi amaciyla birle§tirme bolgeleri degisjk ydntemler 
kullanilarak test edilir. Yapilan ciiruf temizligi ve kaynak kalite kontroliinun ardindan tekneye 
uygulanacak boyanin onem tasidigi gemi karinasi, ambar ig kisimlan gibi yerler ve korozyona 
maruz kalmi§ gelik saclar raspa i§lemine tabi tutulur. 

Blok imalatta ise; on imalatta hazirlanan gruplann bir araya getirilip kaynakla birlestirilmesi 
islemleri yapihr. Daha sonra bloklann kizak uzerinde kaynakla birlestirilmesi gergeklestirilir. Bu 
islemlerden sonra da, gemi bloklanmn raspa ve boyasi yapihr. Saclarda meydana gelen 
korozyonlar ve boya kalitesini engelleyecek diger maddeler raspa istemi ile temizlenerek, sac 
yiizeyleri boya islemine hazir hale getirilir. Hazir hale gelmis olan kisimlar boya tabancasi, firga, 
rulo vb. kullanilarak boyanir. 

Gemi donatimi islemleri; Her tiirlu boru devresini, elektrik, elektronik devreleri, makine 
teghizatinin monte edilmesini kapsar. Gemi ve gemi ustii yapimn tamamlanmasi, bazi 
makinelerin yerlestirilmesi ve boya, raspa vb. yiizey islemlerinin tamamlanmasinin ardindan 
uygun hava ve deniz kosullannda kizakta bulunan gemi denize indirilir. Denize indirilen gemide, 
makine, boru sistemleri, yahtim, mobilya, navigasyon sistemleri, elektrik tesisati vb. donamm 
yiikleme ve montaj islemleri yapihr. Diger yuzey temizleme, boyama ve kaynak/kesme 
islemlerinden sonra yapilan temizligin ardindan gemi in§asi tamamlanmi§ olur. 

Gemi, teslim edilmeden once, gemide kullanilan biitiin donamm ve ekipman test edilmek 
iizere deneme seferine gikartihr. Deniz tecrubeleri de yapildiktan sonra gemi musteriye teslim 
edilir. Uygulamada farkhhklar bulunsa bile yeni gemi insasi ile gemi onanmi isleri birbirinin 
benzeridir. Bazi tersanelerde marangoz i§leri de yapilmaktadir. 
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2.2.2 Tersane le rde Bashca Bo l i im ler 

Tablo-2.3 Tersanelerin bashca boliimleri 

G e m i U re t im i v e O n a n m i Y a p i l a n Isyer le r in in Bashca Bo l i im le r i 

Idari bolum 
Kesim atolyesi 
Soguk sekillendirme atolyesi-Pres atolyesi 
Boru atolyesi 
Kapah blok imalat atolyesi 
Agik blok imalati alani 
Raspa atolyesi 
Depolama alanlari 
Kizaklar (Blok montaji) 
Yiizer havuzlar 
Marangoz atolyesi 

Y a t U re t im i Y a p i l a n i syer le r in in Bashca Bo l i im ler i 
Marangoz atolyesi 

Toma atolyesi 

Doseme atolyesi 

Boya atolyesi 

2.2.3 Bashca K u l l a m l a n is E k i p m a n l a r i , A le t , E d e v a t ve Tesisat 

Gemi ve yat uretiminde; portal ving, mobil ving, tavan vinci, koprii ving vb. gesjtli vingler, 
ceraskal, forklift, hidrolik kriko, irgat gibi kaldirma makina ve araglan, toma, freze, planya, daire 
testere, serit testere, matkap, CNC, taslama, polisaj, vb. gesitli metal isjeme tezgahlan, planya, 
freze, kahnhk, sunta ba§ kesme, gonye kesme, zincirli testere, titre§imli zimpara vb. ah§ap i§leme 
makinalan, dekupaj testere, §arjh matkap, spiral tasi, el frezesi, el planyasi vb. elektrikli el 
aletleri, hidrolik pres, sac biikme ve sekillendirme, boru biikme, dogru ve alternatif akim elektrik 
kaynak, oksi-asetilen, oksi-LPG kaynak ve kesme, CNC kesme, optik kesme, gaz alti kaynak, toz 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Genel olarak tersanelerin girisinde bir veya 90k kath, betonarme idari binalar 
bulunmaktadir. On imalatin yapildigi blok imalat sahasi, genelde agik alan olarak duzenlenmistir. 
Kizak altlan alt isveren isgilerinin soyunma yerleri, WC, yemekhane veya depo olarak 
kullanilmaktadir. Plastik ve boru atolyeleri ayn olarak tek kath, gelik konstriiksiyon gatih 
betonarme tarzinda yapilmistir. Tersaneler bolgesinde bazi tersaneler son derecede rahat ve genis 
alanlarla kurulmus olmakla birlikte, bazilan da gok sikisik ve dar alanlarda kurulmustur. Son 
yillardaki i§ yogunlugu da buna eklendiginde bolgedeki sikisikhk her ydniiyle artmi§tir. 
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alti kaynak, plazma kesme vb. sac kesme, sekillendirme ve birlestirme makinalan, kalorifer 
kazani, motopomp, kompresor, oksijen-asetilen uretim dagitim sistemi, jenerator, hidrofor, 
seyyar filtre toz toplama, seyyar havalandirma vb. yardimci makina ve tezgahlar 
kullanilmaktadir. 

2.2.4 Kullanilan Ham ve Yardimci Maddeler 

Gemi ve yat yapiminda ve bakun onanminda; yassi gelik, kaynak teli, kaynak tozu, ge§itli 
boya ve goziiciiler, grit, oksijen ve LPG, ah§ap, kontraplak, deniz tutkah, epoksi ve polyester 
regineler, ta§ yiinii, cam elyafi, gelkot, aseton vb. ham ve yardimci maddeler kullanilmaktadir. 

2.2.5 Gevreye Olan Etkiler 

Bazi donemler tersanelerin gevreyi kirletecegi endi§esiyle bu tiir yatinmlara bir takim 
gevrelerce yogun elestiriler gelmis ve engelleme anlaminda gesitli senaryolar iiretilmi§, on yargih 
degerlendirmeler yapilmis olup zaman zaman da yapilmaktadir. 

Tersaneler kiyida kurulan kamu yarari olan tesisler olup ilgili mevzuatlar gergevesinde 
Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki alanlar, hazine arazileri veya kiyida sahislarm kendi 
mtilkiyetlerinde bulunan araziler uzerinde kurulmaktadirlar. Bu alanlarda dolgu yapilacak olmasi 
durumunda, alanlarin teknik projeleri, alanin 1/1000 olgekli Uygulama imar Planlari 
onaylandiktan sonra DLH insaati Genel Mudurlugii tarafindan onaylanmakta, dolguda 
kullamlacak malzemenin biiyukliigii, yogunlugu vb. hususlar yine aym Genel Mudurluk 
tarafindan belirlenip, yapim asamasinda da gerekli kontroller yapilmaktadir. Denizcilik 
Muste§arhginca da tesise i§letme izni verilmeden once tersanenin uygulama projesine uygun 
olarak tamamlandigina dair DLH In§aati Genel Mudiirliigii'niin g6rii?u ve Denetim Belgesi 
istenilmektedir. 

Dolguda kullamlacak malzemelerin niteligi, deniz gevresine, deniz tabanma ve su 
sirkulasyonuna zarar verip venneyecegi, in§a ve i§letim a§amasinda gevreye verebilecegi 
zararlarin tespiti ve sinir degerlerinin iizerindeyse gerekli tedbirlerin aldinlmasi gibi hususlann 
tamami Gevre ve Orman Bakanhgi tarafindan Gevresel Etki Degerlendinne (CED) surecinde 
incelenmekte olup, "CED Olumlu Karan" bu dogrultuda verilmektedir. 

Tersanelerde gemi insa amagh kizak sistemi, kuru havuz sistemi, yuzer havuz sistemi 
syncrolift sistemi, lift-dock sistemi gibi ge§itli sitemler kullanilmaktadir. Bu sistemlerden kizak 
ve kuru havuzlarda gemi insasi gergekle§tirilmekte olup diger sistemler daha ziyade bakim 
onanm amaghdir. Bunlardan syncrolift ve lift-dock sistemleri birbirlerine benzer olup; asansor, 
kizaklama, rayh ve/veya tekerli transfer iinitelerini igennektedirler. 

islemler genel olarak; tersaneye gelen saclar on imalat dncesinde, yiizey temizlenmesi ve on 
boyama islemlerine tabi tutulduktan sonra bilgisayar programh kesme makineleri kullanilarak 
istenen sekillerde kesilmesi, yuzey duzeltme isjemi sonrasi montaj, ara kat boyamasi, panel 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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imalati ile on imalatin tamamlanmasi daha sonra on imalatta olusturulan blok pargalannin bir 
araya getirilerek bloklann olusturulmasi ve bunlann kizak veya kuru havuzda kaynakla 
birlestirilerek geminin kabuk kisminin olusturulmasi, ana makinesinin yerlestirilmesi gibi diger 
teferruatsal islemler sonrasi denize indirilen gemiye donatim ve meyil tecriibesi yaptinlarak 
geminin seyre hazir hale getirilmesi seklinde gelismektedir. 

Dolayisiyla yukandaki i§lemler gergevesinde tersaneler temel olarak idari unitenin yam sira 
depolama, on imalat, imalat, montaj ve boyama iiniteleri igennekte olup panel hatti veya ving 
sistemleri ile de uniteler arasi malzeme transferi saglanmaktadir. Iskele ve rihtimlar tersanelerin 
en fonksiyonel yapilarindandir. Bu yapilar sadece gemilerin donatimi, bakim-onanmi amaciyla 
kullanihr. Gemilere, donatim veya bakim onanm igin kullanilacak parga ve donanimlann nakli 
iskele/nhtim uzerinde gahsan vingler vasitasiyla yapihr. Bakim onanm islemlerin yapilacagi yer, 
bakim onanmin mahiyetine gore degismektedir. Omegin biiyiik gaph bakim onanm gerektiren 
veya sadece sac yenilenmesini gerektiren bakim-onarim durumlannda, geminin biiyiiklugu ve 
tesis imkanlan da dikkate alinarak, gemi ya karaya gekilir ya da yiizer/kuru havuza ahmr. 

Gemi insa sektortinde dunyada onde olan ulkelerin tamaminda gemiler kum havuzlarda insa 
edilmektedir. Ozellikle belli tonajin uzerindeki gemilerin teknik olarak kuru havuzlarda veya yuzer 
havuzlarda insa edilme zorunlulugu vardir. Bu uygulama gevre saghgi agisindan en uygun ydntemdir. 

Tersanede gemi insasi ve bakim-onarim faaliyetleri sirasinda muhtelif cins ve miktarlarda 
kati atiklar olusmaktadir. Bunlar, toma ve tesviye atolyesinden metal talasi, kullanilmis kaynak 
elektrotlar artiklan, sac kesim atolyesi, on imalat kapah sahasi, kizak, jig sahasi ve bom 
atolyelerinde yapilan kaynak islemlerinden kaynaklanan kaynak ciiruflan, gerek yeni gemi insasi 
gerekse de bakim-onarim faaliyetleri esnasmda raspa islemlerinden sonra olu§an raspa malzemesi 
atiklan (metal, grid) ve yuzey diizeltilmesi amaciyla kullamlan gelik bilye atiklan ile elektrik 
atolyesi, marangozhane ve diger birimlerden kaynaklanan ahsap, plastik, metal vb. kati atiklardir. 
Bu tip atiklar 14.03.2005 tar ih ve 25755 say ih Resmi Gazetede y a y i m l a n a r a k y i i r i i r l i ige g i ren 
" T e h l i k e l i A t i k l a n n K o n t r o l u Y o n e t m e l i g i " hukumlerine uygun olarak bertaraf edilmek 
zomndadir. 

Aynca tersanenin isletilmesi sirasinda, personelden kaynaklanan evsel ve kati atiklann 
(yemek servisinden kaynaklanan organik kokenli evsel atiklar ve cam, kagit, plastik vb. 
inorganik kati atiklar) yaninda bakim-onanm amaciyla tersaneye gelen gemilerden kaynaklanan 
evsel nitelikli atik su, sintine, balast suyu, bakim-onarimdan kaynaklanan sivi atiklar ve kimyevi 
atiklar meydana gelmektedir. 

Ancak, tersanelere gelen gemilerden kaynaklanabilecek kirleticiler agisindan 26.12.2004 
tarih ve 25682 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Gemilerden Atik Alinmasi ve Atiklann 
Kontrolu Yonetmeligi" hukumlerine uyma zorunlulugu getirilmistir. 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED), belirli bir proje ve gelisnienin cevre uzerindeki 
onemli etkilerinin belirlendigi bir surectir. Yeni proje ve gelismelerin gevreye olabilecek surekli 
veya gegici potansiyel etkilerinin sosyal sonuglanm ve alternatif gdzumlerini de igine alacak 
§ekilde analizi ve degerlendirmesidir. CED'in temel gorevi, projelerle ve gelismelerle ilgili 
olarak, karar vericilerin saghkli karar vermelerini saglamak igin projelerden kaynaklanabilecek 
gevresel etkileri net bir §ekilde gostermektir. 1969 ydinda ABD'de yururluge giren Ulusal C e v r e 

Politikasi Kanunu kapsaminda diinya ile tamsan CED, ulkemizde 7 Subat 1993 tarihinden bu 
yana uygulanmakta olup bir tersanenin kurulma asamasinda da "CED Olumlu Karan" ahnmasi 
gergekle§tirilmektedir. 

Sonug olarak; Toplumlann refah ve mutlulugunu artirmaya yonelik ihtiyaglann karsilanmasi 
igin iiretim yapihrken insanlann daha rahat ve huzur iginde hayatlanni idame ettirmeleri, temiz 
ve saghkli bir gevre igerisinde yasamalan igin dogal kaynaklann gok iyi kullanilarak bunlarin 
gelecek nesiller iginde korunmasi gerekir. Bunun igin ulkemiz tersanelerinde modem ve gevre 
dostu uretim teknikleri kullanilmasi tesvik edilmeli, gevre ile ilgili yasal diizenlemelere uyulmah, 
isletmenin kati, sivi ve gaz atiklannin gevreye zarar vermeyecek sekilde bertarafi saglanmah ve 
zaman zaman gevre bilincinin yerlesmesi ve gelismesi amaciyla gahsanlara hizmet igi egitimler 
verilerek iiretimde uluslararasi kriterler yakalanmahdir. 

2.2.6 Turkiye'deki Tersane Faaliyetlerine iliskin Durum 

2.2.6.1 Yasal Diizenlemeler 

ANAYASA 
Madde-43 Kiydar, Devletin hiikiim ve tasarrufu altindadir. Deniz, gol ve akarsu kiydanyla, 

deniz ve gollerin kiydarini cevreleyen sahil seritlerinden yararlanmada oncelikle kamu yarari 
gdzetilir. 

Kiyilarla sahil seritlerinin, kullanilis amaclarina gore derinligi ve kisilerin bu yerlerden 
yararlanma imkan ve sartlari kanunla diizenlenir. 

KIYI KANUNU 
Amag 

Madde-1 Bu Kanun, deniz, tabii ve suni gol ve akarsu kiyilan ile bu yerlerin etkisinde olan 
ve devami niteliginde bulunan sahil seritlerinin dogal ve kulturel dzelliklerini gozeterek koruma 
ve toplum yararlanmasina agik, kamu yaranna kullanma esaslanni tespit etmek amaciyla 
duzenlenmistir. 

Kapsam 
Madde-2 Bu Kanun, deniz, tabii ve suni goller ve akarsu kiyilan ile deniz ve gollerin kiydarini 

gevreleyen sahil seritlerine ait diizenlemeleri ve bu yerlerden kamu yaranna yararlanma imkan ve 
sartlarina ait esaslan kapsar. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Yukandaki hiikiimlerden anlasilacagi iizere kiyilar, Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki 
alanlar olup; ozel miilkiyete konu olmamaktadirlar. Tapuya tescil harici alanlardir. Kiyilarda, 
sahil seritlerinde ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanilacak alanlarda uygulama imar plani 
karari ile yapilabilecek yapilar Kiyi Kanununun 6, 7 ve 8. maddelerinde tanimlanmisbr. Bu 
yapilardan biri de tersanedir. 

Imar Plani Onay Yetkisi 

Tersane kurulmasina iliskin hazirlanan teklif uygulama imar planlan Bayindirhk ve iskan 
Bakanhginca onaylanir. Ancak, yapilacak yatinm Turizm Alan ve Merkezleri ile Kultur ve 
Turizm Koruma ve Gelisim Bolgesi iginde ve turizm amagh ve turizm tesisinin devami veya 
tamamlayicisi niteliginde ise bu planlar Kultur ve Turizm Bakanhginca, yapilacak yatinm, Ozel 
Cevre Koruma Alaninda kahyorsa bu planlar Ozel Cevre Koruma Kurumu Baskanhginca, 
ozellestirme kapsaminda yer alan tesisler igin bu planlar Ozellestirme idaresi Baskanhginca 
onaylanir. 

2.2.6.2 Tersane Kurulma ve isletme Asamasinda Yer Alan ilgili Kurum/ Kuruluslar 

Maliye Bakanligi 

Hazinenin ozel mulkiyetinde olan veya Devletin hiikiim ve tasarrufu altinda bulunan alanlar 
uzerinde tersane yapmak isteyen gergek kisiler ve ozel hukuk tiizel kisileri tarafindan talep edilen 
alanlan, Denizcilik Miiste§arhginin goriisiinu alarak, yatinmciya bedeli karsihginda on izin 
verilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi /irtifak hakki tesisi seklinde tahsis etmek. 

Maliye Bakanligi nezdinde tersane yatinmlanna iliskin yurutulen i§lemler, 

• 19 Haziran 2007 tarih ve 26557 sayih Resmi Gazete ile Yayimlanan Hazine 
Tasinmazlanmn Idaresi Hakkinda Yonetmelik 

• 18.02.2006 tarih ve 26084 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Hazine Arazilerinin 
Tersane Yatinmlanna Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere iliskin Teblig" 

• 301 Sira No.lu Milli Emlak Genel Tebligi 

• Bayindirhk ve iskan Bakanligi Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Mudurlugunun 
2007/2 sayih Genelgesi 

kapsaminda yurutiilmektedir. 
Bayindirhk ve iskan Bakanligi 

Kiyida bulunan tapulu alanlar ile Hazine arazisi uzerinde tersane yatinmi yapilabilmesi igin 
3621 ve 3680 sayih Kanun gergevesinde ilgili kurum gdruslerini alarak soz konusu tersane 
alanlannin 1/1000 ve 1/5000 olgekli imar planlanm onaylar. 
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Bayindirhk ve Iskan Bakanligi nezdinde tersane yatinmina iliskin islemler; Bayindirhk ve 
Iskan Bakanligi Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Mudurlugunun 2007/2 sayili Genelgesi 
kapsaminda yurutiilmektedir. 

Cevre ve Orman Bakanligi 

Tersane yatinmi yapilacak alanda, insa sirasinda ve isletme asamasinda tersanecilik 
faaliyetiyle ilgili CED (Cevresel Etki ve Degerlendirme) Uygunluk Belgesi verir. Sozkonusu 
alanin 1/25.000 olgekli Cevre Duzeni Planlan da adi gegen Bakanhk tarafindan onaylanir. 

Cevre ve Orman Bakanligi nezdinde yurutulen islemler, 

• 16.12.2003 tarih ve 25318 sayih Resmi Gazetede yayimlanan C e v r e s e l Etki ve 
Degerlendirme Yonetmeligi 

• 22.07.2006 tarih ve 26236 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiirurliige giren 
Endustri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolu Yonetmeligi 

• 14.03.2005 tarih ve 25755 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiirurliige giren 
Tehlikeli Atiklann Kontrolu Yonetmeligi 

Cahsma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi 

i§ saghgi ve guvenligi hususlannda mevzuat duzenlemelerini yapmak ve bu gevgevede bu 
tesislerin denetimlerini yapmak ve belgelendirmek. 

Cahma ve Sosyal Guvenlik Bakanhginin konuya iliskin mevzuati 4.4 bolumunde 
verilmistir. 

Ulastirma Bakanligi D L H insaati Genel Miidurliigu 

Kiyi kenar gizgisinin deniz tarafinda kalan yatinm projelerinin onayi, kontrol ve takibini 
yapar. 

Belediyeler 

Kiyi kenar gizgisinin deniz tarafinda kalan alanlar uzerinde kurulmak istenilen tersane 
yatinmlanna iliskin hazirlanan imar planlanna gdrus bildirmenin yani sira, bu yatinmlann kiyi 
kenar gizgisinin kara tarafinda kalan alanlara iliskin imar planlanni onaylar. 

3621 sayih Kiyi Kanununun Uygulanmasma Dair Yonetmeligin 15. maddesinde belirtildigi 
iizere, Mucavir alan simrlari igerisinde kalan tersane yatinmlanna ait yapilann insaat ruhsatlan 
ve kiyi ve sahil seridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazi uzerinde yapilacak yapilarla 
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ilgili olarak, yapilarin tamamen bitmesi halinde veya kullanilmasi mumkun olan bdlumleri igin 
yapinin ruhsat ve eklerine uygun olarak, 3194 sayih imar Kanunu ve ilgili yonetmeligine gore 
Yapi Kullanma izin Belgesini ilgili Belediyesi verir. 

Yatinmi tamamlanmis olan tesislere is yeri agma ruhsati da ilgili Buyuksehir Belediyesince 
diizenlenir. 

Valilik 

Eger tersane alam mucavir alan sinirlan di§inda ise, tersane yatinmlan igerisinde yer alan 
yapilann in§aat ruhsatlan ve yapi kullamm izinlerini verir. 

Aynca, 5084 sayih Yatinmlann ve istihdamin Tesviki ile Bazi Kanunlarda Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Kanun kapsaminda, 6831 sayih Orman Kanununa tabi olan alanlar harig 
olmak uzere, Devletin hukiim ve tasarrufu altinda bulunan mulkiyeti devredilemeyen tasmmazlar 
uzerinde tersane yatinmlanna bedelsiz kullanma izni verilmesine ili§kin islemleri yuriitiir. 

Denizcilik Miistesarhgi 

Hazine arazilerinin tersane alam olarak tahsisinde Maliye Bakanligina, imar planlarinm 
onaylanmasi a§amasinda Bayindirhk ve iskan Bakanligina, CED surecinde Cevre ve Orman 
Bakanligina gorii§ verir. 

Aynca, tersane organizasyonu ve yerle§im planlarinm onaylanmasi ve yatinm 
tamamlandiktan sonra tesise i§letme izni verir. 

Denizcilik Mustesarhgi nezdinde tersane yatinmi ve faaliyetlerine iliskin islemler, 

• 10.08.1993 tarih ve 491 sayih Denizcilik Mustesarhginm Kurulu? ve Gorevleri 
Hakkindaki Kanun Hukmunde Kararname 

• Denizcilik Mustesarhginm Kurulus ve Gorevleri Hakkindaki Kanun Hukmunde 
Kararname, Devlet Memurlan Kanunu, Harcirah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulu Hakkinda 
Kanun Hukmunde Karamamede Degisiklik Yapilmasina Dair 4745 sayih Kanun 

• Denizcilik Mustesarhginm Kurulu§ ve Gorevleri Hakkindaki Kanun Hukmunde 
Karamamede Degi§iklik Yapilmasina Dair 5310 sayih Kanun. 

• 18.02.2006 tarih ve 26084 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Hazine Arazilerinin 
Tersane Yatinmlanna Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere ili§kin Teblig" 

• Bayindirhk ve iskan Bakanhgi Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Mudurlugunun 
2007/2 sayih Genelgesi 

• 10.01.1341 tarih ve 95 sayih Resmi Gazetede yayimlanan 618 sayih Limanlar Kanunu 
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• 21.12.2004 tarih ve 25677 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Gemi ve Deniz 
Araglannin Insa, Tadilat, Bakim, Onanm ve Sokiim Islemlerinde Gazdan Anndinna 
Yonetmeligi" 

• 26.12.2004 tarih ve 25682 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Gemilerden Atik 
Alinmasi ve Atiklann Kontrolu Yonetmeligi" 

kapsaminda yurutiilmektedir. 

2.2.6.3 T e r s a n e K u r u l m a s i n a i l isk in ( K i y i Y a p i l a r i n d a Uygu lanacak) is v e is lemler 

1- Miitesebbis yatinm teklifi ile ilgili olarak, yatinm yapilmasi dusiinulen hazine arazisi 
ve/veya Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki alan igin ilgili Valilige (Bayindirhk ve iskan 
Muduriugu) basvurur. 

2- Valilik (Bayindirhk ve iskan Muduriugu) yatinm talebini, yatinm yapilacak yere iliskin 
bilgi ve belgelerle birlikte defterdarhga bildirir. 

3- Defterdarhk yatinm teklifini, tasjnmazla ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 
MEGM'ne iletir. 

4- MEGM, on izin talebi konusunda Denizcilik Mustesarhgi Gemi insa ve Tersaneler Genel 
Muduriugu (GiTGM)'nin goriisunii ister. 

5- Tersane Teblig Gergevesinde Muracaat kapsaminda yer alan hususlar itibanyla GiTGM, 
on izin talebine konu yatinm talebini degerlendirerek, goriisunii Milli Emlak Genel Muduriugu 
(MEGM)' ne iletir. 

6- MEGM on izin verilmesi islemini gergeklestirir. 

i m a r P lan i O n a y i 

1- On izni alan yatinmci teklif uygulama imar plani ile birlikte ilgili Valilige (Bayindirhk 
ve iskan Muduriugu) muracaat eder. 

2- Valilik teklifi inceleyerek, gerekgeli gdrii§u ile birlikte teklifi Bayindirhk ve iskan 
Bakanligina gonderir (15 giin). 

3- Bayindirhk ve iskan Bakanligi teklifi inceler ve uygun gormesi halinde kurum 
goriislerine sunar (15 giin). 

4- Kurumlar goriislerini Bayindirhk ve Iskan Bakanligina sunar. Ilave tetkik gerektiren 
durumlarda Bakanhk ile mutabakat saglanarak ilave sure ahnabilir (45 giin). 

5-Bayindirhk ve iskan Bakanligi Kurum goriisleri tamamlandiktan sonra, uygun gormesi 
halinde teklif uygulama imar plamni onaylar. 
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T e k n i k P ro j e O n a y i 

Yatinmci; "Onayh Uygulama Imar Plani" ve bu plana uygun olarak hazirlayacagi kiyi 
kenar cizgisinin deniz tarafinda yapilacak altyapi tesislerine ait (iistyapilar harig) projesini 
Ulastirma Bakanhgi DLH insaati Genel Mudurlugu'ne (ilgili bolge mudurlugu kanahyla en az 5 
niisha olarak) sunar. DLHiGM projeyi uygun gonnesi durumunda onaylar (45 giin). 

K u l l a n m a i z n i / i r t i fak H a k k i Tes is i 

Yatinmci MEGM'ne ba§vuruda bulunarak kullanma izni ve/veya irtifak hakki verilmesini 
talep eder.MEGM'ce uygun gorulmesi halinde kullanma izni ve/veya irtifak hakki tesis edilir. 

Y a p i Ruhsa t i v e Y a p i K u l l a n m a i z n i 

Doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazi uzerinde yapilacak yapilarda (3621 sayih Kiyi 
Kanununun Uygulanmasina Dair Yonetmeligin 15. maddesinde belirtildigi iizere) yatinmci, yapi 
ruhsati almak igin Belediye veya Valilige (Bayindirhk ve iskan Mudurlugii) basvurarak; 3194 
sayih imar Kanunu ve ilgili ydnetmelikleri geregince Yapi Ruhsati ahr. Kiyi ve sahil seridi, 
doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazi iizerinde yapilacak yapilarla ilgili olarak, yapilarin 
tamamen bitmesi halinde veya kullanilmasi mumkun olan boliimleri igin yapinin ruhsat ve 
eklerine uygun olarak, 3194 sayih imar Kanunu ve ilgili yonetmeligine gore Yapi Kullanma izin 
Belgesi ahmr. 

is letme i z n i K o n u s u 

Soz konusu kiyi yapilan ile ilgili prosedur geregi yatinmci; onayh imar plani, onayi 
uygulama projesi, irtifak hakki ve/veya kullanma izni, yapi ruhsati, yapi kullanma izni, kiyi 
yapisinin uygulama projesine uygun olarak tamamlandigina dair DLHiGM'nin yazisi ve denetim 
belgesi ile birlikte Denizcilik Mustesarhgina muracaat eder. Bu belgeler ve kiyi yapisi uzerinde 
yapilan incelemeler sonucunda 45 gun igerisinde isletme izni veya gegici i§letme izni verilir. 

2.2.6.4 T e r s a n e Y e r Segimine i l isk in U y g u l a n a n K r i t e r l e r 

• Tersane yeri olarak belirlenen alanlar; 

• Tersane bolgesi elveri§li ve gelismeye agik bir geri sahaya sahip olmahdir. 

• Tersane bolgesinin geri saha topografyasi olabildigince duz olmah kullamm alam 
olusturmak igin buyiik miktarda hafhyat gerektirmemelidir. 

• Su derinlikleri yeterli olmah, biiyuk miktarda tarama gerektirmemelidir. 

• Olabildigince dalga etkilerine kapah olmah, yuksek maliyetli dalgakiran imalati 
gerektirmemelidir. 
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• Kiyi gizgisi mevcut durumu ile 90k dar ve kapah olmamahdir, havuz yapimi ve 
kizaklar igin elverisli kiyi uzunlugu bulunmahdir. 

• Tersane bolgesi enerji ihtiyaci agisindan yeterli olmahdir. 

• Tersane bolgesi iyi bir karayolu ulasumna sahip olmahdir. 

• Tersane bolgesi organize sanayi bolgesi vb., yan sanayini bunyesinde banndirmahdir. 

• Yeterli is giicii ve yetismi§ insan giicii bolgede bulunmahdir. 

• Denizcilik faaliyetlerinin ve deniz trafiginin yogun dolayisiyla tersane talebinin 
bulundugu bir bolge olmahdir. 

• Tersane sahasi SIT, ozel gevre koruma alani, vb. yasal kisitlayici alanlar iginde 
olmamahdir. 

2.2.6.5 Tersane Sayisi ve Yerleri 

Tersane sayisi 2002 yihnda 37 iken, yeni insa alanlarmin tespiti ve tesislerin 
modernizasyonu gahsmasi ile bugiin Akdeniz'den Karadeniz'e yayilarak 84 adet faal tersaneye 
ulasmistir. 2002 yilindan bugune ulkemizdeki tersane sayisi % 127 artmistir (DTO, 2007). 
Bdlgelere gore tersane sayisi asagidakiTablo 2.4'te verilmektedir. Ulkemizde 2002 yihnda 37 
olan tersane sayisi 2008 Nisan ayi itibariyle 84 adettir. 2013 yihnda tersane sayimiz 140 adede 
ulasacaktir. (Denizilik Mustesarhgi sunum raporu). 

Tablo-2.4 Turkiye'de bdlgelere gore tersaneler 

Tersaneler Adet 
istanbul 44 
Trabzon 8 
Zonguldak 9 
Izmit 7 
Canakkale 2 
Samsun 1 
Ordu 1 
Kastamonu 1 
iskenderun 1 
Yalova 9 
Sakarya 1 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi 
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§ekil-2.6 Turkiye'deki tersaneler 
Kaynak: Denizcilik Mtistesarhgi, Gemi Insa ve Tersaneler Genel Muduriugu (2008) 

Tuzla Tersaneler Bolgesindeki ozel sektor tersaneleri ulkemiz gemi insa sanayinin sahip 
oldugu; 

• Tersane sayisinm % 52'sini, 

• istihdamin yaklasik %70'ini, 

• ihracatin yaklasik % 80'ini, 

karsilamaktadir. 
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Sekil-2.7 Faaliyette olan tersane sayisi (2002-2007) 

Kaynak: Denizcilik Miistesarhgi 

Turkiye'deki faal tersanelerin alan, kapasite ve istihdam sayisi asagidaki Tablo-2.5'te 

verilmektedir. 
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Tablo-2.5 Turkiye'deki faal tersanelerin alan, kapasite ve istihdam sayisi 



Z O N G U L D A K 7 1 X 5 6 3 692.885 19.678 183.000 83.100 30.000 5 3 2 ? : U 5 2 3.975 

670001 1 
A z i m Otel Turizm Deniz. Metal San. ve 
Tic. Ltd. Sti .(KLdz.Efegli-Zonguldak) 

19.678 0 19.678 8.600 11.000 0 100 4 0 6 0 

670002 1 
C a n s u deniz Nakliya t v e G e m i San. ve 
Tic. Ltd. Sti. (Kilimli-Zonguldak) 

61.043 61.043 0 30.000 12.000 30.000 4 0 0 80 3 2 0 

6 7 0 0 0 3 3 
Eregli G e m i Insa San. veTic. A.S . 
(Kdz. Eregli-Zonguldak) 162.390 162.390 0 58.000 32.000 0 1.664 55 1.609 

670004 4 
M a d e n c i G e m i San. Ltd. Sti. 
(Kdz. Eregli-Zonguldak) 

220.784 220.784 0 9.900 0 0 901 4 0 3 4 9 8 

670005 5 
M e d - Y i l m a z G e m i Insa San. v e Tic. A S . 
(Kdz. Eregli) 

15.209 15.209 0 7.000 2.150 0 110 no 0 

670006 6 U m o G e m i San. Tic. Ltd. Sti. 93.126 93.126 0 10.000 3.500 0 1.038 3 2 5 713 

670007 7 
U s m e d G e m i Insa San. v e Tic. A.S. 
(Kdz-Eregli) 

25.817 25.817 0 20.000 7.000 0 169 4 4 125 

670008 a Ustamehmetoglu G e m i Tersanesi 
(Kdz. Eregli-Zonguldak) 18.516 18.516 0 3.000 7 5 0 0 4 5 4 5 0 

670009 * Ustaoglu Yat v e G e n u S a n . Tic. A S . 
(Kdz. Eregu-Zonguldak) 

96.000 96.000 0 36.500 14.700 0 9 0 0 2 5 0 . 6 5 0 

S A K A R Y A "-. • : : ? 0 ~ . r . j j - 52.303 52.303 0 2 6 X 0 0 ; 10.000 0 7 5 0 

540001 1 
Gflndogdu G e m i Y a n Sanayi v e Deniz 
Ltd. Sti. (2008) 

52.303 52.303 0 2 6 2 0 0 10000 0 7 5 0 2 5 0 5 0 0 

\ • • " - i f - ' 500.461 . 3.600 346.782 330,390 f 4 0 9 4 5 5 .4.788; •• 941 . 3.93! 

410001 1 A d m a r i n G e m i Y a p i m . San. Tic. A S . 44.680 0 44.680 31.000 9.365 0 7 0 0 120 5 8 0 

4 1 0 0 0 2 2 Celik Yat tnsa Sanayi 25.000 0 25.000 1.890 2.000 0 4 4 4 2 8 6 

4 1 0 0 0 4 4 Soli G e m i insa San. V e Tic. A § . H 102.477 0 102.477 75.000 25.000 0 1.800 2 0 0 1.600 

4 1 0 0 0 7 7 Y a y G e m i Y a p i m . San. Tic. A.§. a 102.400 0 102.400 0 2 4 0 0 2 6 9 69 2 0 0 

410005 5 T V K G e m i Y a p i m . San. Tic. A.S. 1 46.925 0 46.925 25.500 7.650 0 8 0 0 150 6 5 0 • 

410003 3 M a r m a r a Tersanesi ( D a n T e k ) tz
mi
t 

28.979 3.600 25.300 17.000 5.000 0 5 5 0 110 4 4 0 

4 1 0 0 0 6 6 U r n Deniz Sanayi A S . (Yeriikoy-tzrnit) 150.000 0 * 0 * 180.000 60.000 0 6 2 5 250 3 7 5 



I S T A N B U L 1.064.316 15.850 1.046214 779X190 283.030 5.821.059 19.672 5.385 14.287 

340001 I 
Ada Denizcilik ve Tersane Islet. A.S-
(Tersan fdmladi) 

29.000 5245 24.755 40.000 9.000 20.000 600 120 480 

340002 2 A l i Ayk i n Tersanesi 4.561 4.561 0 5.400 1.700 1.000 100 15 85 

340003 3 A l i Kocatcpe-Yasar Kale Tersanesi 4.044 4.044 0 5.400 1.600 20.000 116 21 95 

340004 4 Anadolu Deniz Insaat Kizaklan San. ve 
T i c . A . S . 39.500 0 39.500 0 15.000 0 948 198 750 

340005 5 Argem 7200 2.000 2.700 7.000 5.000 1.000 500 70 430 

340006 6 Ccksan Gemi tnsa Celik Kons. San. ve 
T i c . A .§ . 

15.444 0 15.444 13.500 5.200 1250 409 88 321 

340007 7 
Celik Tekne Sanayi ve 
Ticaret A S - 80.000 0 80.000 23.600 6.600 0 1.100 341 759 

340008 8 Celiktrans Deniz insaat Ltd.Sti. 5.965 0 5.965 7.000 2200 17.000 270 110 160 

340009 9 Cindemir Makioa Gemi Onanm ve 
Tersanecilik A - S . el

er
i 6.379 0 6.379 0 8.410 350.000 140 80 60 

340010 11 Deaisan Gemi Insaat Sanayi A § . 

Te
rs

an
 

19.403 0 19.403 30.000 7.100 200.000 750 165 585 

340011 11 Deniz Endustrisi A . S . 

Tu
zl

a
 

40.000 0 40.000 48.000 12.500 0 810 93 717 

340012 12 Dentas Insaat ve Onanm San. A . § . 13.850 0 13.850 22.000 6.000. 5.000 560 12L 439 

340OI3 13 Desan Deniz Insaat Sanayi A S . 19.403 0 19.403 0 0 0 793 255 538 

340014 14 Dottier Gemi Jnsa R o l l . Sti 
(Engin Denizcilik fir. birlikte) 

3.74S 0 3.745 4.000 4.000 1.500 101 48 53 

340015 15 
Gemak Gemi Insaat Sanayi ve Ticaret 
A S . 29.440 0 29.940 12.000 5.300 15.986 1.050 300 750 

340016 16 Geradok Baktm Onanm 13.320 0 13.320 20.000 10.000 35.000 150 65 85 

340017 17 
Gemsan Gemi ve Gemi Isletmeciligi San. 
ve 
T ic . Ltd. §ri. 

5.926 0 5.926 0 2.700 0 110 37 73 

340018 18 Geratis Tersanecilik Ticaret Ltd. Sti. S.744 0 4.492 2.000 1.000 2.000 104 69 35 

340019 19 
Gisan Gemi tnsa Sanayi ve Ticaret Ltd. 
§ti. 

U.940 0 14.940 40.300 9.500 0 358 58 300 
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340020 20 Hidrodinamik Gemi Sanayi ve Ticaret 
A.5. 17.085 0 17.085 5.300 4.000 500.000 350 75 275 

340021 21 Viking Marin Teknik Don. 2.318 0 2.318 2.000 550 0 67 67 0 

340022 22 Istanbul Denizcilik Gemi tnsa San. ve 
Tic. A.S. 14.969 0 14,969 17.850 6.000 0 437 166 271 

340023 23 Mehmet Kose Tetsanesi 4.002 0 4.002 12.900 5.000 13.500 140 30 110 

340024 24 Niyazi Tomba Tersanesi 3.950 0 3.950 3.850 1.600 1.000 90 17 73 

340025 25 Pro teksan Turkuaz 20.976 0 20.976 2.000 1200 1.000 600 180 420 

340026 26 RMK Marine Gemi Yapim San. ve 
DenTasJsl. A.§. 95243 0 95.243 20.000 12.000 0 833 334 499 

340027 27 Sedef Gemi Insaati A.$. 195.000 0 195.000 60.000 27.620 60.000 1.536 436 1.100 

340028 28 Selah Makine ve Gemtctlik Endustrisi 
A.S. 49.832 0 49.832 42.000 11.000 1.500.000 550 260 290 

340029 29 Selahattin Asian Tersanesi 4.072 0 4.072 5.500 2.000 2.500 157 54 - 103 

340030 30 Selahattin Telci Tersanesi 4.004 0 4.004 2.500 1200 2.000 100 40 60 

340031 31 Suphi Colak Tersanesi 3.800 0 3.800 7.500 3.000 0 177 27 150 

340032 32 Sahin Celik Sanayi AS. 20.400 0 20.400 12.500 6.000 140.000 349 47 302 

340033 33 Tersan Tersanecilik vc Tasimacilik San. 
ve Tic. A.§. 5.151 0 5.151 40.000 9.000 0 121 20 101 

340034 34 Torgem Gemi insaat Sanayi ve Ticaret 
A.S. 14.984 0 14.984 32.000 7.000 0 520 140 380 

340035 35 Torlak Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS. 19.627 0 19.627 28.090 9.450 632.323 671 265 406 

340036 36 Tuzla Gemi Endustrisi A.S. 77.070 0 77.070 130.000 28.000 0 1297 297 1.000 

340037 37 Erkal Uluslar arasi Naklryat ve Turizm 
AS. 24.978 0 24.978 0 7.500 2.150.000 269 85 184 

340038 38 Turkter Tersane ve Deniz tsletmeeiligi 
A.5. 

48.800 0 48.800 35.500 11.000 0 686 159 527 

340039 39 Una Tersanecilik 17.938 0 17.938 0 500 0 183 93 90 



H 
C : 

340040 40 Yakup Kaparanlioglu-Hakki 
AykinTersanesi 3.950 0 3.950 5.4O0 1.700 1.000 45 7 38 

340041 41 Yardimci Gemi insa AS. 15.853 0 15.853 20.000 6.000 100.000 408 98 310 

340042 42 Yildinm Gemi tnSa Sanayi A.S. 2.000 0 2.000 14.000 8.000 48.000 413 136 277 

340043 43 Yildiz Gemi ve Makine Sanayi Ticaret 
A.S. 40.450 0 40-450 0 900 0 308 82 226 

340044 44 Pirlant Tersanesi 396 16 380 

YALOVA 424.100 424.100 o 36fljQ0» : 86.OC0 205.000 LOTS 492 •578 

770001 1 Ozata Tersanesi 45.000 45.000 0 0 2.000 0 150 70 80 

770002 2 Serine Denizcilik Tersanecilik tur. San. 
ve Tic. Ltd. Sti. (Yalova) 132.000 132.000 0 0 10.000 0 100 65 35 

770004 3 NACl $ELlMO<jLU Deniz Isletmeciligi 
Tic.A.S. 39.600 39.600 0 50.000 10.000 30.000 150 70 80 

770017 4 SELTAS Denizcilik A.S. 

I 
39.600 39.600 0 50.000 10.000 30.000 120 60 60 

770020 5 YASARSAN Gemi insa 
Ltd.Sti. 

I 
39.600 39.600 0 50.000 10.000 30.000 150 55 95 

770022 6 ALTINTAS Mermer San, ve Tic. A.§. 39.600 39.600 0 50.000 10.000 30.000 80 20 60 

770028 7 KURBAN Gemicilik Ltd.Sti. 

er
sa

ne
l 

19.100 19.100 0 35.000 7.500 20.000 75 45 30 

770033 8 CEMRE Muhendislik Tic.Ltd.Sti. 

ilo
va

T 

19.000 19.000 0 35.000 7.500 20.000 120 60 60 

770038 9 CAKKLAK Denizcilik > 11.000 11.000 0 20.000 5.000 15.000 55 27 28 

770006 10 AY KIN Denizcilik San.ve Tic Ltd Sti. 39.600 39.600 0 70.000 14.000 30.000 75 20 50 

CANAKKALE 1.030430 564.943 847:430 44.800 13 450 0 1.950 990; 1 960 

170001 1 Geliboki Gemi b?. San. ve Tic. AS. 
(Gek'bolu-Cariakkale) 847.430 381.943 847.430 19.000 5.450 0 450 210 240 

170002 2 tcdas Celik Enerji Tersane Ve Uutsim 
San. ve A.S. (Biga-Canakkale) 183.000 183.000 0 25.800 8.000 0 1.500 780 720 

http://Tic.Ltd.Sti
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HATAY 11.800 0 11.800 5.400 5.000 50.000 200 35 165 
Ister lsken. 
Liman ve 

310001 1 Tersane 
islet. L t d 
Sti. 
(iskenderun) 

11.800 0 11.800 5.400 5.000 50.000 200 35 165 

K A M U 0 0 0 0 0 0 0 0 
I S T A N B U L 

I 
Halic 
Tersanesi 

2 
Camialti 
Tersanesi 

2.2.6.6 Kapasite 

Tersanelerimizin 2007 yih proje kapasitesi 1.984.000 DWT olup Tablo 2.6'da goriildugii 
iizere, 2003-2007 yillan arasinda %260 artis olmustur. 

Tablo-2.6 Tersane kapasiteleri 

Yillar 2002 2007 
„ ™ 1 -™ r ™ ~ 

Artis (%) 
(2003-2007) 

Proje Kapasite (DWT) 550.000 1.984.000 260 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi 

Tiirk tersaneleri son uc yilda uzmanlik gerektiren alanlara ydnelmis, yaptigi 700 milyon 
dolarlik yatirimlariyla yuksek teknoloji ve otomasyon sistemlerine gecerek fx ill kapasitelerini 
artirmistir. Oniimuzdeki 4-5 yil igin kapasite doluluk oranlan yiizde 90'lar diizeyindedir. 
Tersaneler bu yatmmlarla 2002 yilinda 360.000 DWT/YIL kapasiteden, 2007 yih sonu itibanyla 
1.8 milyon DWT/YIL yeni gemi insa kapasitesine ulasmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

§ekil-2.8 Gemi insa kapasitesinin yillara gore degisimi 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

2002 yihnda mevcut tersanelerimizin proje kapasitesi 550 bin DWT iken 2007 yilinda proje 
kapasitemiz 1,98 milyon DWT gikarak yaklasik 4 kat biiyiime saglamistir. Mevcut projeler 
tamamlandiginda 2013 hedefi 8,6 milyon DWT'a ulasmaktir. 

2.2.6.7 Uretim 

2.2.6.7.1 Gemi Uretimi 

Tersanelerimiz kiigiik tonajh kimyasal tanker insasinda dunyada birinci, mega yat insasinda 
ise 3. sirada yer almaktadir. Ozellikle 2002 yilindan itibaren, orta ve kugiik olgekli gemi projeleri 
Turkiye'ye yonelmeye basladi. Bir nevi terzilik gibi daha fazla vsgilik isteyen orta ve kiiguk 
dlgekli bu gemileri Turkiye tersaneleri Uzakdogu'da insa edilen biiyiik tonajh gemiler ile ayni 
siirede insa edebilmektedir. 

Son 5 yilda diinya siparis siralamasinda ilk siralarda olma basansi gosteren tersanelerimiz 
kimyasal tanker siparislerini 4 kat artirmi§lardir. Adet bazinda 4 kat biiyiiyen kimyasal tanker 
sipari§leri tonaj bazinda 6 kattan fazla biiyiime gdstermistir. (DTO sektor 2007) 

Tuzla Tersaneler Bolgesindeki tersanelerimiz, 100.000 DWT' a kadar kaldirma kapasitesine 
sahip gesitli biiyiikliiklerde yuzer havuz ile hizmet vermektedir. Tersanelerimiz kiigiik tonajh 
tanker insasinda dunyada 1. sirada yer almaktadir (Deniz Ticaret Odasi). 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tersanelerimizde; 

• Epoksi ve kromnikel tankh petrol ve iiriin tankerleri, 
• Agir yiik gemileri, 
• Cok amagh konteynir gemileri, 
• Bahkgi gemileri, 
• Arastirma gemileri, 

• Rdmorkorler, 
• 80-90 metrelik mega yatlar ve gezinti tekneleri, 
• Petrol platformlan, tadilat ve konversiyonlan, 
• Supply botlar, 
• Off-Shore botlan 

Uluslararasi kurallara gore gesitli klas kuruluslanmn kontroliinde insa edilmektedir. 
Tersanelerimizin biiyiik gogunlugu ISO 9000 ve AQAP serisi kalite belgelerine sahiptir. 

Tablo-2.7 Yurt igi gemi insasi (2002 - 2007) 

Yillar Yerli Ihrag Toplam Toplam 
Adet Adet Adet Tonaj 

2000 17 88.500 
2001 39 147.130 
2002 18 20 38 137.575 
2003 25 19 44 255.502 
2004 27 32 59 189.754 
2005 35 43 78 330.602 
2006 47 53 100 556.285 
2007 670.000 98 670.000 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi, Denizcilik Mustesarhgi 

Tersanelerimizde tek pargada insa edilen en buyuk gemi tonajl Pendik Tersanesinde insa 
edilmis olan 75.000 DWT'luk gemilerdir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Sekil-2.9 insa edilen en biiyiik tonajh gemi 
Kaynak: Denizcilik Miistesarhgi 

2.2.6.7.2 Yat Uretimi 

2002 Yihnda Mega yat siparisj alan ulkeler arasinda diinya 6. si olan Turkiye 2008 yihnda italya 
ve ABD'den sonra yiizde olarak alinan siparisjerle Dunya 3.'liigune ulasmistir. 

Sekil-2.10 Mega yat sipari§leri yiizde olarak ulkeler siralamasi (2008) 
Tiirkiye yat ve tekne imalatinda 2004-2005 yillan arasinda %36'hk buyume kaydetmi§tir. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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1998-2002 arasinda tersanelerimiz 142 adet gemi teslim etmisken 2003-2007 arasinda 368 
adet gemi teslim etmistir. 

T E S L I M E D I L E N G E M I L E R 

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 
Kaynak: GISBiR&DNM 

Sekil-2.11 Adet bazinda teslim edilen gemiler 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

1998-2002 arasinda tersanelerimiz 680 bin DWT gemi teslim etmisken 2003-2007 arasinda 
1,8 milyon DWT gemi teslim etmistir. 

T E S L I M E D I L E N G E M I L E R 

7 0 0 . 0 0 0 K 213 

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 
Kaynak: GiSBIR&DNM 

§ekil-2.12 DWT bazinda teslim edilen gemiler 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

2007 yilinda; 98 adet 670.000 DWT'lik gemi teslimi yapilmis olup halen tiim 
tersanelerimizde 180 adet 1.450.000 DWT'lik geminin insasi devam etmektedir. (DTO, 2007). 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Ulkemiz tersaneleri son bes yilda tanker insasinda dunyada marka olmu§tur. 2007 yihnda 21 
adet kimyasal tanker teslim edilmistir. 

T E S L I M E D I L E N K I M Y A S A L T A N K E R S A Y I S I 

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

Sekil-2.13 Teslim edilen gemiler kimyasal tanker sayisi 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

Tersanelerimizin marka olusturdugu diger bir segment ise romorkdrlerdir. 2007 yihnda 3 
adet rdmorkdr teslim edilmi§ olup bu segmentteki teslim kapasitesi son be§ yilda %100 den fazla 
buyiimu§tur. 

T E S L I M E D I L E N R O M O R K O R S A Y I S I 
9 

8 

7 

6 

3 

2 

1 

0 

• S 8 

5 

2 
w 3 

WM ; [ ' : ; : / V ; 

2003 2004 2005 2006 2007 

Sekil-2.14 Teslim edilen rdmorkdr sayisi 
Kaynak: Denizcilik Muste§arhgi (sunum) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2.2.6.9 Siparisler 

Tersanelerimiz, ozellikle son iic; yilda sagladigi kapasite ve istihdam artisi ile gemi 

siparisleri diinya siralamasinda 2002 yihnda 23. sirada iken, 2006 yihnda 1,8 milyon DWT'lik 

gemi ve yat siparisi ile 8. siraya, 2007 yihnda ise 3.05 Milyon DWT'lik 239 adet gemi ve yat 

siparisi ile 6. siraya yukselmistir. Ihracatta insa edilen gemi sayisi ve tonajinda rekorlar kiran 

sektor 2008 yih igerisinde gemi in§a sipari§ piyasasmda ilk dortte yer alabilecektir. (DTO, 2007) 

Aynca; 2007 yihnda Tiirk armatorlerin yurt di§ina vermis, oldugu siparis. miktan baz 
ahndiginda Tiirk bayrakli gemi olarak 9,16 Milyon DWT 267 adet, diger iilke bayrakli gemiler 
ile toplamda 16,27 milyon DWT 339 adet gemi siparis. edilmistir. 

§ekil 2.15 Gemi ve yat siparis. rakamlan (2003-2007) 

Kaynak: Fairplay 

Nisan 2008 itibariyle Turk armatorlerin in yurtdi§inda gemi yapim siparisjeri 15,7 milyon 

DWT'dur (DTO, 2008). 

2008 yihnda adet bazinda gemi yapim siparislerinde tersanelerimiz §ekil 2.16'da goruldugii 

iizere; 265 adet gemi ile dunyada 4.siradadir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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DUNYAGEMI SiPARISLERiiNiN ADET DAGILIMI 
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Kaynak: Fairplay 05/08 

Sekil 2.16 Diinya gemi yapim siparislerinin adet dagilimi 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

2002 yilinda tersanelerimizin toplam siparisi 83 adet iken, 2008 Mayis ayi basi itibariyle 
tersanelerimizin toplam siparisi 254 adet gemiye ulasmistir. 

TURK TERSANELERifMiNSiPARiS DEFTERi DURUMU 

83 

• 
m ak:F. i .p i^v 2002 Haziran 2006 Haziran 2007 Haziran 2008 Haziran 
Sekil-2.17 Turk tersanelerinin adet bazinda siparis defteri durumu 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2002 yihnda tersanelerimizin toplam siparisi 324.000 DWT iken, Haziran 2008 itibariyle 
tersanelerimizin toplam siparis miktan 3.255.957 DWT'a ulasmistir. 

TURKTERSANELERiNJN SfPARlS DEFTERI D U R U M U 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 

J . 2 5 5 . 9 5 7 

iwv f.™.*., 2 0 0 2 Haziran 2006 Haziran 2 0 0 7 Haziran 2 0 0 8 Haziran 

Sekil-2.18 Tiirk tersanelerinin DWT bazinda siparis defteri durumu (2002-2007) 

TURK T-SSSNR-KiNBiKi iiPARiSLWN 
.".IWlbsLM JYI'uil'fi.-. "„aiii: I0?JA; SASHIMI 

Sekil-2.19 Tiirk tersanelerindeki siparislerin Sekil-2.20 Tiirk tersanelerindeki siparisjerin 
armatoriin uyruguna gore tonaj dagilimi armatoriin uyruguna gore adet dagilimi 

2003 yilmdan once tersanelerimiz tek parcada en fazla 75 bin DWT'luk gemi siparisj 
alabilirken, 2007 yihnda 180 bin DWT'luk gemi sipari§i almmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Sekil-2.21 Sipari§ alinan en biiyiik tonajh gemi 
Kaynak: Denizcilik Miistesarhgi 

Tersanelerimizin 1998-2007 yillannda siparis aldigi kimyasal tanker sayisi 228'dir. Son 5 
yilda dunya sipari§ siralamasinda ilk siralarda olma basansi gosteren tersanelerimiz kimyasal 
tanker siparisjerini 4 kat arttirmi§lardir. Adet bazinda 4 kat buyiiyen kimyasal tanker sipari§leri 
tonaj bazinda 6 kattan fazla buyume gostermistir. 

S i p a r i s A l m a n K i m y a s a l T a n k e r S a y i s i 

2 0 0 
1 8 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 0 0 

8 0 
6 0 
4 0 
2 0 

1 8 3 
l i ' i i i w i l * 
illsisiMplilW 

l ^ l i p l l i l 

IBiliSlI 

l i ' i i i w i l * 
illsisiMplilW 

l ^ l i p l l i l 

IBiliSlI 

l i ' i i i w i l * 
illsisiMplilW 

l ^ l i p l l i l 

IBiliSlI 

f i i l i t ' ^ : ' ' : T • 
1 9 9 8 - 2 0 0 2 2 0 0 3 - 2 0 0 7 

§ekil-2.22 Siparis, alinan kimyasal tanker sayisi (1998-2007) 
Kaynak: Denizcilik Miistesarhgi 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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2003-2007 yillan arasinda toplam 1.775.904 ton kimyasal tanker siparis edilmistir. 
Rdmorkdr siparislerinde 7 kattan fazla arti§ saglanmistir. 

2.000.000 
1.800.000 
1.600.000 
1.400.000 
1.200.000 
1.000.000 

800.000 
600 .000 
400 .000 
200.000 

S i p a r i s A h n a n K i m y a s a l T a n k e r T o n a j i 

1.775.904 

265 .369 

1998-2002 2003-2007 

§ekil-2.23 1998-2007 yillannda sipari? alinan kimyasal tanker tonaji 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

2.2.6.10 Bakim ve Onanm 

Ulkemizin bakim-onanm faaliyetleri icin; 

• Bakii Ceyhan boru hatti 
Burgaz Dedeagac boru hatti 
Tiirk Bogazlanndaki deniz trafigi 
Ege Bolgesindeki deniz trafigi ve Yunanistan filosunun gereksinimleri nedenlerinden 

dolayi avantajh durumdadir. 

Dunyada bakim 2005 yihnda toplam bakim-onanm gelirleri 6 milyar ABD Dolan'na 
ula§mi§tir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Sekil-2.24 Dunyada bakim-onanm gelirleri 
Kaynak: Tiirk Loydu 

Asagidaki Tablo-2.8'de goriilecegi iizere Turkiye'de 2007 yilinda toplam 735 adet ve 
8.500.000 DWT'luk bakim ve onanm yapilmistir. 

Tablo-2.8 2001-2007 yillan bakim ve onanm faaliyetleri 

YILLAR DWT YERLI(Adet) IHRAC (Adet) Toplam 

2001 2.191.860 241 342 583 

2002 5.181.446 409 243 652 

2003 5.450.000 386 505 891 

2004 7.097.446 834 533 1367 

2005 7.621.000 229 421 650 

2006 8.035.834 315 511 826 

2007 8.500.000 319 416 735 

Bakim ve onanm faaliyetlerinde iilkelere gore mukayeseli iistiinliikler analizi a§agidaki 
Tablo-2.9'da verilmektedir. 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tablo-2.9 Bakirn-onanm faaliyetlerinde mukayeseli iistiinliikler analizi 

—' —————— 
Ulkeler Finansal Rekabet Giicii Yiiksek Kalite Kisa Siircde 1 csliin 

Singapur 0,584 0,844 0,875 

Japonya 0,502 1,000 1,000 

Cin 1,000 0,740 0,825 

Almanya 0,528 0,667 0,600 

Turkiye 0,515 0,792 0,633 

Kaynak: ITU-Turk Loydu 

2.2.6.11 Istihdam 

2.2.6.11.1 Mevcut Durum 

Tersanelerimizde 2007 yihnda 33.480 kisi istihdam edilmektedir. Emek yogun yapiya sahip 

olan gemi insa sanayimizin istihdam kapasitesi son bes yilda iki kattan fazla artmistir. 2013 

yihnda 111 bin kisiye cikmasi planlanmaktadir. 

Tablo-2.10 Tersanelerimizde istihdam sayisi 

v"br 2002 2007 Artis (%) 

(2003-2007) 

istihdam (Kisi) 13.545 33.480 147 

Yan Sanayi istihdam (Kisi) 30.000 100.000 233 

Kaynak: Deniz Ticaret Odasi "Tiirk Denizciliginin Gelisimi" 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



-105-

2003 yilinda gahsan sayisi yaklasik 14 bin iken, bugiin 33 bini asmistir. 

TERSANELERDEKI I S T I H D A M DURUMU 
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§ekil-2.25 Tersanelerimiz istihdam durumu (2002-2008) 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

Asagida Sekil 2.26 ve §ekil-2.27'de, diinyamn en onemli ilk iki gemi in§a iilkesi olan 
Giiney Kore ve Japonya'nin gemi insa istihdami verilmistir. Buna gore, G.Kore ve Japon gemi 
in§a sanayiindeki ta§eron uygulamalan toplam istihdamin en fazla %50'si civanndadir. 
Ulkemizde ise bu rakam yaklasik %80'dir. 
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Sekil-2.26 Giiney Kore gemi insaatinda istihdam durumu 
Kaynak: Denizcilik Miistesarhgi 
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Kaynalc: Shipbuilding is Japan 2005; Shtpboitdi&f in Japan 1965-2005. 

§ekil-2.27 Japonya gemi insaatinda istihdam durumu 
Kaynak: Denizcilik MiistesarhgT 

2.2.6.11.2 Cahsma Saatleri 

Dunyada tersane gahsma saatleri Tablo 2.11 'de verilmektedir. 

Tablo-2.11 Cah?ma saatleri 

Ulke Guney 
Kore 

Polonya Japonya Italya Danimarka Almanya Finlandiya 

Yilhk 
Cahsma 

Saati 
2280 2201 2011 1775 1704 1699 1619 

Kaynak: ITU Turk Loydu (sunum) 

2.2.6.11.3 iscilik Ucretleri 

Giiney Kore'de isgilik ucreti 39.088 ABD Dolan adam/yil olup Turkiye'de 14.685 
adam/yil'dir. Dunyada ve Turkiye'de tersane gahsanlarinin i§gilik ucretleri Tablo 2.12'de 
verilmektedir. 
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Tablo-2.12 Tersanelerde i§cilik ucretleri 

GUNEY JAPONYA GIN ALMANYA TURKIYE 
KORE 

I§cilik ucreti 35.567.000 4.368.000 38.000 28.140 21.000 
Adam-yd 
(yerel para 
birimi) 
Para Birimi Won Yen RMB Euro YTL 
Kur (ABD 0,001099 0.008508 0,128 1,32 0,6993 
dolan/Y erel 
birim) 
iscilik ucreti 39.088 37.163 4.864 37.145 14.685 
Adam-yd 
(ABD dolan) 

Kaynak: ITU Turk Loydu (sunum) 

2.2.6.11.4 Verimlilik 

Rdlatif verimlilik oranlan Guney Kore'de 0,8 olup Turkiye'de yaklasik 0,3'dur. Gemi 
insaatinda taseron uygulamalanmn 90k yuksek seviyede uygulandigi bilinen iki ulke olan Gin ve 
Turkiye'nin, yuksek otomasyon kapasitesi ve teknolojik seviyeye sahip G.Kore ve Japonya'ya 
gore gemi insaatindaki verimlilikleri oldukca dusuk oldugu gorulmektedir. 

Tablo-2.13 Tersanelerde rdlatif verimlilik oranlan 

GUNEY 
KORE 

JAPONYA GIN ALMANYA TURKIYE 

Verimlilik 
Indeksi 

0.800 1 0.200 0.715 0.285 

Kaynak: ITU Tiirk Loydu (sunum) 

2.2.6.12 Tersane Yatinmlari 

2.2.6.12.1 Tersane Yatinmlannda Yer Secimi 

Turkiye, kom§ulan ile olan sinir uzunlugunun yaklasik ii? kati deniz/gol kiyisina sahip, 
denize eri§imi 90k genis alana yayilmis bir ulkedir. Ulkemiz sinir uzunlugunun %16'si batida, 
% 43'u guneyde ve %41'i ise dogudadir. Ulkemizin 8.333 km uzunlugundaki kiyi seridi 
boyunca, yapi §ekillerine ve fonksiyonlanna gore; liman, iskele yat limani, bahk9i bannagi, 
tersane ve 9ekek yeri olarak adlandinlan kiyi tesisleri bulunmaktadir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Deniz kiyilan kullamm acisindan kategorize edilir ise; 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

1. Turizm alanlan, 

2. Orman alanlan, 

3. Askeri bolgeler, 

4. Dogal sit alanlan, 

5. Tarihi sit alanlan, 

6. Cesitli nedenlerden korumaya ahnmis. alanlar, 

7. II. Konut alanlan (yazhklar), 

8. Ana yol deniz arasi yapilasmaya uygun olmayan alanlar, 

9. Liman, iskele, bahkci bannagi, marina olarak kullanilan alanlar, 

10. Bakir alanlar, 

§eklinde bir liste diizenlenebilir. Ulkemiz kiyi master plani heniiz yapilmadigindan bu 
kullamm amaclan icin hangi bolgelerin tahsis edildigine dair bir planlama mevcut degildir. 

Enerji alani olarak planlanmi? Adana ve sanayi alanlan olarak planlanan Yalova ili 
haricinde diger illerin kiyilarmda sanayi bolgesi diye aynlan bir bolgeye rastlanilmamistir. Oysa, 
Karadeniz, Mannara, Ege ve Akdeniz'e 28, dogal ve baraj gollerine 17 ilimizin kiyisi 
bulunmaktadir. Bu uzun kiyi seridine sahip Turkiye, gemi insa sanayinde ve bakim-onarim 
tesislerine uygunluk itibari ile ayncahkh bir durumdadir. 

Gemi insa sektorii, 2003 yih sonrasmda ulkemiz tersanelerine hizla artan gemi insa talebi 
sonucu, mevcut tersane kapasitelerinin talebi karsilayamayacagini fark etmis ve hizh cozumlerle 
nerelerde yeni tersaneler kurulabileceginin arastirmasina ba§lami§tir. 

Ozel sektor yeni tersane bolgelerinin arastinnasi sirasinda iki kritere biiyiik onem vermistir : 

1. Yatinm maliyetinin diisuk olacagi bolgeler, 
2. Gevre ile sosyal sorunlann cikmayacagi bolgeler. 

Tersane yatinmcisi yer seciminde ana kriteri altyapi maliyeti olarak almis ve en buyiik 
kalemini de mendirek maliyetinin olu§turdugunu dii§iinerek, yatinmci mendiregi mevcut olan 
liman, bahkci bannagi veya dalgakiran bolgelerine talep gostermistir. 
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Yeni tesislerinin agilmasini destekleyen Denizcilik Miistesarhgi bu taleplerin biiyiik bir 
kismini diger devlet kuruluslan ile koordine ederek olumlu sonuclandirmistir. 

Ulkemiz yatinmcilan sermaye olanaklan ile bu bdlgelere geldiginden genelde mendirek 
ihtiyaci dismdaki yatinmin tiimunii ustlenmeyi kabul ermistir. Bu durum, gemi insa pazannin 
hizh biiyiimesinin getirdigi kacinilmaz bir sonug olup, talep patlamasinin getirdigi karhhk da 
tersanelerin yatinm finansmanini saglamistir. Ancak ulkemiz yatinmcilannin sennaye 
olanaklanmn kisith olmasi, genelde kurulan tersanelerin, teknolojik olarak mevcut 
tersanelerimizden ileri oldugunu soylemek mumkun degildir. 

Gemi insa, bakim-onarim ve gemi sokiim alt sektorleri kesinlikle kiyisal bir sanayi yerlesimi 
gerektinnektedir. Tersane yerlesimi erisimi kolay, diger sanayi kollanna yakin, gahsacak i§giicii 
temin edilebilecek ve i§gucunun bannma imkanlanna uygun mesafede olmahdir. 

Kiyilanmizin onemli bir kismi dogal sit alani ve caretta caretta iireme alani gibi dogal 
hayatm korunmasi igin aynlmistir. Ege ve Akdeniz kiyilannda dogal hayati koruma alanlari 
dismda kiyi §eridinin onemli bir kismi turizme ayrilmi§, sanayi tesislerinin kurulmasi imkam 
ortadan kalkmisbr. 

Yeni tersane yatinmi yapilan bazi bolgelerde sosyal gevre tepkisi iyi degerlendirilememis, 
Tirebolu ve Mersin Tasucu'nda oldugu gibi halk tepkisi ile karsila§ilmi§tir. Bu gevrelerde 
toplumun sektorii tanimamasi, sektoriin ozelliklerinin iyi anlatilamamasi nedeni ile, tersanelerin 
gevreyi kirlettikleri gdriisii hakim olmu§tur. 

Ulkemizin ozellikle Ege ve Akdeniz kiyilan, II. konutlann ve buyiik otellerin istilasi altinda 
kalmis. ve sit alanlan ile birlikte kiyilar yeni sanayi tesisleri igin kullanilamaz hale gelmistir. 

Bazi bolgelerde sanayi ve konut yerlesimi plansizhktan ig ige gegmis durumda kalmisbr. 
Yillar once Mersin, Tasucu Seka tesislerine oldugu gibi yerlesim alanimn disinda kurulan sanayi 
tesisleri de II. konutlann istilasi altinda bulunduklan konumlara siki§ip kalmisUr. Plansiz 
yapilasma Mersin ilinin batisini Gin Seddi gibi kapatmis ve girkinle§tirmi§tir. Hatta kiyisal sanayi 
alanlanni da istila etmistir. Ustelik II. Konut yapilarimn ulkenin katma deger getirisine katkisi 
hige yakin olup, kiyilanmizi kullanilmaz hale getirdigi agiktir. (TURKTERMAP, 2007) 

2.2.6.12.2 U l kem izde D e v a m E d e n v e P lan lanan T e r s a n e Y a t i n m l a n 

i) D e v a m E d e n T e r s a n e Pro je le r i 

2013 yihna kadar yapimi devam edenlerle birlikte tersane sayisi 140 adete ulasacaktir. 
Karadeniz Bolgesi'nde Siirmene, Yenigam, Unye, Giilyah, Fatsa, Terme, Tekgekoy, Cide, 
Inebolu, Eregli, Karasu, Kocaeli Serbest Bolgesi, Yalova, Gelibolu'da; Akdeniz'de ise 
iskenderun, Ceyhan ve Manavgat'ta yeni gemi yapim yerleri insa gah§malari sunnektedir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Akdeniz ve Ege kiyilarmda dogal SIT alanlan ve kaplumbaga ureme bolgeleri yogunlukta 
oldugundan buralarda tersane kurma projeleri Karadeniz'e gore daha azdir. Butun tersaneler 
faaliyete gectiginde yakla§ik 200 bin kisiye istihdam saglanacagi tahmin edilmektedir. 

Ulkemizde 2003 yilmdan sonra yeni tersane yatinmlan hizla artmistir. Bu donemde 108 
adet tersane projesi ba§lami§tir. Halen 65 adet proje devam etmektedir. 

f s i A N f t i n (• 
( • , . . , 1 . 1 ) S A M S U N 

Tersaneler Bolgesi 
( 4 adet) ...... « c ' v A i o v A n - J . ^ 6 ' ° a d e t ) 

6 . 5 8 5 D 6 n u m 

fKAtt̂ OM Yeni-Cam 

si • . A i t . i 

M . T ' J l l ( 1 i l l l l t ) 

• 

Sekil-2.28 Devam eden tersane projelerinin sayisi ve iliere gore dagilimi 

ii) Planlanan Tersane Projeleri 

. O : 
Z O N G U L D A K ( 3 a d . : t ) 

C A N A K K A L E ( 1 »d«t) ""SAKARYA <5 a d e t ) 
o 

R i z e ( 2 a d e t ) 

t e r s a n e A l a n i ( 1 
, A d e t ) . 

1 3 A D E T 

2.219 D o n u m 

o 
Hatay Erzin (1 
sdet) 

I mwiiMMiin,,, 

Edi rn . E 

1.113 : 

6J2.9 

Sekil-2.29 Planlanan tersane projelerinin sayisi ve iliere gore dagilimi 
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2.2.6.12.3 Yiizer ve Kuru Havuz Yatinmlan 

Yiizer havuz kapasitemiz 2008 yih itibariyle 296.770 ton olup %33 buyiimiistur. 

YCizer H a v u z K a l d i r m a K a p a s i t e s i ( T O N ) 

3 5 0 . 0 0 0 

3 0 0 . 0 0 0 

2 5 0 . 0 0 0 

2 O 0 . O O 0 

1 5 0 . O O 0 

1 O 0 . O 0 0 

5 0 . 0 0 0 

2 9 6 . 7 7 0 

2 2 1 . B O O 

| | | 
• 

2 0 0 2 2 0 0 8 

§ekil-2.30 Yiizer havuz kaldirma kapasitesi 
Kaynak: Denizcilik Mustesarhgi 

Kamu tersanesi olan Hali? Tersanesinde 3 adet, ozel sektorde ise 1 adet kuru havuz 
faaliyetini surdurmekte olup, yatinmi devam eden ve planlanan kuru havuz yatinmlanyla, 2013 
yihnda kuru havuz sayisi 16 adede ulasacaktir. 

Yatinmlan devam eden ve planlanan yiizer havuz yatinmlan a§agidaki Tablo-2.13'de 
verilmektedir. 

Tablo-2.14 Yatinmlan Devam Eden ve Planlanan Yuzer Havuz Yatinmlan 

Yiizer Havuzlar Adet Kaldirma 
Kapasitesi 

Tuzla Tersanecilik ve Turizm A.S. 1 100.000 
Tersan Tersanecilik ve Tasimacilik San. ve Tic. A.§. 1 6.620 
Desan Deniz In§aat Sanayi A.S. 2 19.000 

49.500 
Istanbul Denizcilik Gemi Insa San. ve Tic. A.S. 1 4.200 
Gemak Gemi Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2 9.000 

28.000 
Geksan Gemi In§a Gelik Kons. San. ve Tic.A.§. 1 5.800 
Torlak Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.S. 1 19.000 
Torgem Gemi Insaat San. ve Tic. A.S. 1 5.000 
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Yardgem Denizcilik A.§. 1 2 8.500 
20.000 

Proteksan Yat ve Gemi San.Tic. A.§. 1 1.200 
Dalsan Liman Insaati Tarama Gemicilik San. ve Tic. Ltd. §ti. 1 3.700 
Gindemir Tersanesi 1 5.000 
Hidrodinamik Tersanesi 1 2.750 
Uzmar Denizcilik A.§. (Izmit Serbest Bolge)2 1 5.000 
Karavelioglu Denizcilik 1 4.500 
TOPLAM 18 296.770 

2.3. GEMI YAN SANAYI 

2.3.1 Mevcut Durum 

Ulkemizde uretimi yapilabilen gemi yan sanayi urunlerinin hemen hepsi kiigiik isletmelerde 
uretilmektedir. Bu durum bu isletmelerin, yan sanayi iiriinlerini hizla temin etmek zorunda olan 
tersanelerin taleplerini miktar ve teslim siireleri yonunden karsilayamamalanna neden 
olmaktadir. Aynca bu tip isjetmelerde iiretimin standardize edilemiyor olmasi iiretilen urunlerin 
tip onayi alamamasina ve boylece tersane taleplerinin onayh ithal uriinlere kaymasina yol 
agmaktadir. Ulkemizde gemi yan sanayinin tesvik edilmesiyle uretim kiigiik isletmeler yerine 
seri uretimin yapilabildigi fabrikalarda yapilabilir ve yukanda bahsedilen sorunlar goziimlenerek 
urunlerin yurt igi taleplerini karsilayip, yurt disina ihrag edilmesi de saglanabilir. 

Bugiin ulkemiz gemi yan sanayi bazi iiretimlerde (guverte makinalan, ugatlar, diimen 
makinalari, elektrik teghizati, gemi zincirleri ve gapalar vs.) kendini kamtlamis sayilabilmekle 
birlikte, bazi yan sanayi urunleri (seyir cihazlan, algilayicilar vs.) hig uretilmemektedir. Uretimi 
yapilmayan urunlerin bir kismimn (itfaiyeci teghizatlan, si§ebilir can saltan vs.) iiretilmeme 
sebebi gerekli teknolojiyi ve bilgiyi saglayamamak degil iiriinun tiim dunyada birkag biiyiik 
ureticisinin bulunmasi ve karhhgimn kugiik isletmeler igin az olmasidir. 

Gemi insaatinin hammaddesi olan gelik sac ve profilin ulkemizdeki iiretim kapasitesi 
ihtiyacin gok azini karsilayabilmektedir. Yan sanayi urunlerinin igersinde en gok kullamlan ve 
maliyeti en yuksek kalem olan gelik urunleri saclarda, boyutlar ve dzellikler yonunden; 
profillerde ise profil tipleri yonunden ihtiyaci karsilayamamaktadir. 

Sonug olarak, yan sanayinin desteklenmesiyle gemi insaa sanayi di§a bagimhhktan 
kurtulacak, yeni i§ alanlan agilacak, yan sanayi urunleri igin yurtdisina giden paralar igeride 
kalacak ve en dnemlisi gemi in§a sanayi, yan sanayi ile birlikte diinyada olmasi gereken konuma 
ulasacaktir. 
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Ulkemizde gemi yan sanayi icin asagidaki genel gikanmlan yapabiliriz: 

Uluslararasi sertifika (CE uygunluk isareti gibi) almak cok onemlidir, 

• Pazarlama teknikleri ve kabiliyetinin gelistirilmesi gerekmektedir, 

Sati§ sonrasi servis sorunlan bulunmaktadir, 

Yan sanayimizin buyiik bir kismi konsept olarak taklitten geldigi icin, AR-GE'ye onem 
verilmesi bir zorunluluktur. 

Ulkemiz gemi insa sektorii buyumesine paralel olarak gemi yan sanayimizdeki istihdama da 
sektoriin yerli katki orani kapsaminda 1 'e 3 istihdam imkani vererek ulkemizin en biiyiik sorunu 
olan issizligin gdzumiine katki saglamistir. 2013 yihnda 350 bin kisiye cikmasi planlanmaktadir. 

2.3.2 Gemi Yan Sanayindeki Uretimler 

Celik Sac ve Profil Uretimi 

Gemi yan sanayi iiriinleri icerisinde tuketimin en fazla oldugu iiriin gelik saclar ve 
profillerdir. Ulkemizde gemi saci Karadeniz Eregli Demir Gelik Fabrikalannda, profil Karabiik 
Demir Gelik Fabrikalannda uretilmektedir ancak bu iiretim 4 temel nedenle gemi insaa sanayinin 
ihtiyaclarina cevap verememektedir. 

• Teslim Zamani: Gemi insaatinda gemi teslim sureleri armator ve tersane arasinda 
yapilan sdzlesmelerle belirlenmistir. Tersanelerin is planina uygun bigimde yurt iginden sac ve 
profil temin edebilmeleri ulkemizdeki kisith uretimle miimkiin degildir. Tersaneler ithal saclan 
gok daha kolay temin edebilmektedirler. 

• Sac Ebatlan: Ulkemizde iiretilen saclar genelde 6000x1500 ebatlanndadir; oysa 
tersanelerimizin yaptigi gemilerde daha buyiik saglann kullanilmasi gerekmektedir. Yerli uretim 
saclarla yapilacak gemilerde isgilik ve kaynak uzunlugu yonunden maliyetlerin artmasi 
kaginilmazdir. Yerli uretim, sektoriin daha biiyuk ebatlardaki sac ihtiyacina cevap verememektedir. 

Kalite Gesitleri: Ulkemizde Grade A gelik seri olarak uretilmektedir. Ancak yuksek 
mukavemetli gelikler de gemi insaatinin onemli gelik turlerindendir ve ulkemizde yuksek 
mukavemetli gelik uretimi yapilmamaktadir. 

• Profil Gesideri: Gemi insaa sektorunde en gok kullanilan profil tiirii hollanda profilidir 
ve ulkemizde uretimi sadece izmir'de yapilmaktadir. Karabuk Demir Gelik Fabrikalan'nda 
yalniz e§it dalh kdsebent yapilmakta olup, gesit dalh kdsebent uretimi yoktur. Tersanelerimizin 
yalniz e§it dalh kdsebent kullanmalan halinde gok daha fazla profil malzeme kullamlacak ve 
bunun hem maliyetleri hem de geminin agirhgini arttinnasi yoniinden oiumsuz etkileri olacaktir. 
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Tum bunlar Turkiye'de, gemi insaatinin hammaddesi olan gelik urunlerinin uretiminin 
yetersiz oldugunun ve bu konuda disa bagimh kaldigmuzin gdstergesidir. Bu onemli sorunun 
goziime kavusturulmasi tersanelerin hammadde ahminda yurtdisina odedikleri paranin ulkemize 
ddnmesini saglayacaktir. 

Aluminyum Sac ve Profil Uretimi 

Ulkemizde Seydisehir'de aluminyum uretimi yapilmaktadir ancak deniz suyuna dayanikh 
aliiminyumun uretimi (Al-Mg) sadece biiyiik miktarlardaki siparislerde soz konusu 
olabilmektedir. 

Celik Dokum Malzeme Uretimi 

Celik ddkiim malzeme uretimi (goz demiri, zincir ve aksesuarlan, makina pargalan vs.) 
agisindan ulkemizde uretim yeterlidir. 

Kaynak ve Kesme Gerecleri Uretimi 

Ulkemizde her tiirlii elektrod, kaynak telleri ve kaynak gazlan (oksijen, argon, asetilen, 
helyum) uretimi basanyla yapilmaktadir. 

Ana Makina ve Ana Makina Donanimi Uretimi 

Ulkemizde tek ana makina uretimi yapilan yer olan Pendik Tersanesinin Dz.K.K'ya devri ile 
bu tersanede uretilen Pendik-Sulzer dizel motorlannin uretimi ADA Makina ve ADA 
Tersanesinin bnculiigiinde devam etmesi planlanmaktadir: 

Gemi maliyetinin onemli bir yiizdesini olusUiran ana makina ve ana makina donanimlarinin 
uretiminin saglanmasi ulkemiz agisindan onemli bir konudur. Ana makina yedek pargalan 
(layner, piston, rod, yatak, pirn vs.) bazi kiigiik imalatgilar tarafindan iiretilmekte ve bazi 
loydlann sertifikalanyla gemilerde kullanilabilmektedir. Ancak bu imalatgilann higbiri ana 
makina iireticileri tarafindan yetkilendirilmis yedek parga iireticisi degildir ve ulkemizdeki 
imalatgilann iirettikleri urunler igin tip onaylan bulunmamaktadir. 

Sevk ve Manevra Sistemi, Pervane, Saft Uretimi 

Ulkemizde saftlann, §aft yataklanmn, stem tuplerin uretimi yapilabilmektedir. Pervane 
uretiminde ise CU1, CU2, CU3, CU4 alasim tiplerinde 4 m gapa kadar sabit kanath pervane 
iiretilebilmektedir. Pitch kontrollu pervanelerin ve bas itici pervanelerin uretimi ise 
yapilmamaktadir. Geminin sevkini saglayan sistemler yurtdisindan ithal edilmektedir. 
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Dizel Jenerator Uretimi 

Gemilerde elektrik enerjisi igin gerek duyulan jeneratdrlerin uretimi birkag buyiik firma 
tarafindan gergeklestirilmektedir. Uretim 3 KVA'den 3000 KVA'e kadar yapdabilmektedir. 
Jenerator kumanda kontrol panelled de yine ulkemizde uretilebilmektedir. 

Diimen Makinasi Uretimi 

Belirli bir kapasiteye kadar yerli olarak imal edilmektedir. Turkiye'de insa edilen gemilerin 
kapasitesini kar§ilayacak diizeydedir. 

Giiverte Makinalari Uretimi 

Ulkemizde her tur guverte makinasi birden fazla gesit olarak (vingler, ba§ lrgat, kig lrgat, 
demir irgati vs.) uretimi yapilabilmektedir. 

Kazan Uretimi 

Gemilerde sikhkla kullanilan scotch tipi kazanlar ve termal yag kazanlan birkag buyuk 
kazan firmasi tarafindan ba§anyla yapilmaktadir. Gunumiizde gemilerde yuksek basingh buhar 
kazanlannin kullammi pek soz konusu olmadigi igin bu tip kazanlann uretimi yapilmamaktadir 
ancak talep olmasi halinde uretilmesi mumkiindiir. 

Devir Dusiirucu Disli Grubu Uretimi 

Reduktor gruplan yerli olarak imal edilebihnekle birlikte gemi sevk sistemlerinde kullanilan 
reduktorlerin imalati yapilmamaktadir. Kugiik yatlara hitap eden piyasa mevcuttur. Turn Avrupa 
normlannda uretim yapilmaktadir. 

Kompresor Uretimi 

Ulkemizde kompresor iiretimi yerli ureticilerce yapilmaktadir. 

Basingh Kap Uretimi 

Gemilerde bulunan ilk hareket hava §iseleri, esanjdr gibi basingh kaplann iiretimi 
yapilabilmektedir. LPG/LNG ler anlaminda kisith uretim yapilmaktadir. 

Boru Donanimlari Uretimi 

Ulkemizde, stainless (paslanmaz) haricinde her tiir gelik boru (diki§li ve diki§siz gelik 
gekme borular, boru dirsekleri, ala§imh kazan borulan vs.) ve fittingler (kompansatdrler, 
suzgegler vs.) imal edilebilmektedir. 
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Gemide kullanilan 90k gesitli valf tipleri (stilus, kelebek, selenoid, basing dusuructi vs.) 
ulkemizde uretilmektedir ancak urunlerin sertifikalandirilmasi konusundaki eksiklikler tarn 
olarak giderilememistir. 

Pompa Uretimi 

Yerli olarak uretilebilmekle birlikte sertifikalandirmadaki eksiklikler bu alanda da heniiz 
giderilememistir. 

Havalandirma Sistemi ve Elemanlari Uretimi 

Turkiyede uretimi yapilmaktadir. 

Iklimlendirme ve Sogutma Donanimi Uretimi 

Kara tesisleri igin yapilmakta olan iklimlendirme ve sogutma donanimi uretimi gemiler igin 
de yapilabilmektedir, kismen ithal de edilmektedir. 

Elektrik-Elektronik Techizati ve Kablo Uretimi 

Ulkemizde gemide kullanilan her tiir kablo, ana tablo (panel uzerindeki geygler ve 
gostergeler kismen sertifikasiz olarak uretilebilmektedir), pano, akiimulatdr, transform at or, 
elektrik motoru, aydinlatma armatiirii (exproof floresan armaturiinun uretimi yapilmamaktadir), 
elektrikli kuzine yapilabilmektedir. Ancak gok ozel bazi urunler yurtdisindan getirilmektedir. 

Seyir ve Haberlesme Cihazlari Uretimi 

Seyir ve haberlesme cihazlannin ulkemizde uretimi yoktur, ithal edilmektedir. Sadece 
ASELSAN tarafindan deniz tipi el telsizi uretimi yapilmaktadir. 

Projektor ve Reflektor Uretimi 

Projektor ve reflektdrler uretilebilmektedir ancak uriinlerin sertifikah olmamasi yerli imalata 
talebin az olmasina yol agmaktadir.Ulkemizde kontrollu projektor henuz iiretilmemektedir. 

Baglama, Demirleme, Kaldirma Donanimlari Uretimi 

Ulkemizde tel halat, zincir, polyester halat, kilit, makara, goz demiri, babalar vs. gibi 
baglama, demirleme ve kaldirma teghizati uretimi ba§anyla yapilmaktadir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Sihhi Tesisat Geregleri Uretimi 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Seri olarak gemi tipi uretim yapilmamakla birlikte ozel siparisle ulkemizdeki fabrikalar 
tarafindan yapilabilmektedir. 

Boya, Galvaniz ve Katodik Koruma Uretimi 

Ulkemizde boya (epoksi boyalar, guverte boyalan, lsiya dayamkh boyalar, karina astarlan 
vs.), galvaniz ve katodik koruma iiretimi yapilmaktadir. Ancak ulkemizde uretilen katodik 
koruma cinsi tutyalardir, yonlendirilmis. akim sistemi ile galisan koruma sistemi ithal 
edilmektedir. 

Duvar, Zemin, Tavan, Bolme Paneli Malzemeleri Uretimi 

Gemilerde kullanilan kaymaz zemin seramiginin seri uretimi yapilmamakla beraber ozel 
siparislerle uretilebilmektedir. Bolme panellerinde gesjtli satandartlarda panel uretimi ba§anyla 
yapilmaktadir ancak A-60 standardinda sertifikah panel uretimi §u an yalniz bir firma tarafindan 
yapilabilmektedir. 

Ambar Kapaklari 

Ambar kapaklari ulkemizde in§a ve ihrag edilebilmektedir. 

Kapi, Lumbuz, Pencere Uretimi 
Gemilerde kullanilan su gegmez, gaz gegmez kapdar ve yangin kapilan iilkemizde 

uretilebilmektedir ancak bu iiretimlerin gogu seri uretim §eklinde degildir ve sertifikah uretim 
yapan uretici sayisi oldukga azdir. Lumbuzlar ve pencerelerin uretimi de yine yerli olarak 
yapilabilmektedir ancak bazi ozel lumbuz camlan ithal edilmektedir. 

Tefris Malzemeleri Uretimi 

Bu malzemelerin uretimi ulkemizde yapilabilmektedir ancak yanmaz ddsemelik kuma§ 
uretimi ozel sipari§le yaptinlabilmektedir, seri uretim yoktur. 

Sizdirmazhk Malzemeleri Uretimi 

Gemi ambar kapagi, lumbuz lastikleri, O-ring, klingrit, lastik, amyant contahk malzemeler 
ve salmastralar gibi sizdirmazhk malzemelerinin uretimi ulkemizde yapilmaktadir. 

Can Kurtarma Donanimlari Uretimi 

Can kurtarma donammlanndan can simitleri, can yelekleri, can filikalan, kurtarma botlan ve 
mataforalar iilkemizede uretilebilmektedir ancak suya atlama giysilerinin, isi korumah 
tulumlann, gorunur i§aretlerin (para§utlu isaret fi§ekleri, el maytaplan, yiizer duman i§aretleri), 
§i§ebilir can sallannin, gemiyi terk kayaklannin, halat atma aletlerinin ulkemizde uretimi 
yapilmamaktadir. Bu urunler ithal edilmektedir. 
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G E M I Y A N S A N A Y I N D E K I I S T I H D A M D U R U M U 
1 2 0 . 0 0 0 

1 0 0 . 4 4 0 

2 0 0 2 2 0 0 5 2006 2O07 

Sekil-2.31 Gemi yan sanayindeki istihdam durumu 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Yangin Emniyeti ile Ilgili Uretimler 

Ulkemizde yangin sondiirme tuplerinin uretimi yapilmaktadir ancak tiiplerin icerisindeki 
kimyasallardan kdpiik ve C 0 2 yurticinden, kuru toz ise yurtdisindan saglanmaktadir. Yangin 
sondurme techizatindan yangin dolaplannin, hortumlann, nozullann, hidrantlann, aplikatdrlerin 
ulkemizde uretimi yapilmaktadir. Yangin algilama sistemleri, dedoktdrler, sprinklerler, itfaiyeci 
techizatlan vs. ise yurtdisindan ithal edilen malzemelerdir. 

Seperator Uretimi 

Yag ve yakit seperatorlerinin uretimi yapilmamaktadir. Sintine seperatdrleri ile sintine 
seperatorleri kontrol ve alarm cihazlan ise birkac firma tarafindan sertifikah olarak 
uretilmektedir. 

Pis Su Aritma Unitesi Uretimi 

Uretilmeye baslanmi§tir. Urunler sertifikahdir. 

Denize Yakit Bosaltimini Izleme ve Kontrol Sistemi 

Daha once ithal edilen bu sistemin ulkemizde uretimi yapilmaya baslanmistir. 

2.3.3 Gemi Yan Sanayi Istihdam Durumu 

Ulkemiz gemi in§a sektoru buyiimesine paralel olarak gemi yan sanayimizdeki istihdama da 
sektoriin yerli katki orani kapsaminda 1 'e 3 istihdam imkam vererek ulkemizin en biiyuk sorunu 
olan issizligin cdzumiine katki saglami§tir. 2013 yihnda 350 bin kisjye cikmasi planlanmaktadir. 
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UCUNCU BOLUM 
TUZLA GEMI INSAA SANAYI BOLGESI 

3.1 TUZLA GEMI iN$A SANAYI BOLGESI 

3.1.1 Kurulusu ve Ozel Sektore Tahsisi 

22.09.1969 tarihinde 6/12421 saydi Bakanlar Kurulu Karan ile Tuzla Aydinh Limani, ozel 
sektore tahsis edilmek iizere "Gemi in§a ve Yan Sanayi Yapim Bolgesi" olarak ilan edilmis ve 
YPK karanyla, 

• Alt yapilarm dolgu ve kamula§tinna i§lemlerinin Bayindirhk ve iskan Bakanliginca, 

• Tahsis islemlerinin Ula§tmna Bakanhgi (Denizcilik Miistesarhgi) ve DPT 
Miiste§arhginca, 

• Irtifak hakki tesisinin ise Maliye Bakanliginca, 

yapilmasi uygun goriilmustur. 
Ayrica, bu hususlara ilgili Bakanlik ve Miistesarhklar arasinda yapilan bir protokol ile 

i§lerlik kazandinlmistir. 

Yine soz konusu karar dogrultusunda istimlak, alt yapilann in§aatlan ve bazi tesislerin 
Ulastirma Bakanhgi DLH in§aati Genel Mudurliigiince yaptinlmasi karan ahnmi§tir. 

Tuzla Gemi in§a Sanayi Bolgesinde gemi yapim bolgesi olarak tespit edilmis, alan, ihtiyac 
taleplerine gore tersane, cekek, donatim, yuzer havuz, tekne imal, yan sanayi, ticaret merkezi, 
fiktif saha v.b. olarak parsellere aynlmis ve bu yerlerin tahsisleri bolgede yapilan kismi 
duzenleme ve alt yapi cah§malanndan sonra, Ula§tirma Bakanliginca 1978 tarihinden itibaren 
degisjk tarihlerde Resmi Gazetede yayimlanan duyurulara gore ba§vuruda bulunan mute§ebbisler 
arasindan, olusUirulan Bakanhklararasi Degeriendirme ve Tahsis Komisyonunun (BDTK) 
yaptigi degerlendirmeler gergevesinde uygun gdriilenlere, yuriirliikte bulunan tiim mevzuata 
uyacaklanni belirten taahhiitnameleri Ulastirma Bakanhgi (Denizcilik Miistesarhgi) ve Maliye 
Bakanligina sunmalan §artiyla, Maliye Bakanliginca yer tahsisi (irtifak hakki kurulumu) 
yapilmistir. 

Bahse konu parseller uzerinde gerekli olan tevhit ve ifraz isjemleri tamamiandiktan sonra 
hazirlanan imar plani 02.12.1983 tarihinde Bayindirhk ve Iskan Bakanliginca onanarak yururluge 
girmistir. Soz konusu plan hazirlamrken bolge bir butun olarak planlanmi§ ve bu butunliigun 
bozulmamasi, yapilacak yatinmlann teknik dzellik arz etmesi nedenleriyle, Denizcilik 
Muste§arhgimn gdru§ii ahnmadan bolgede herhangi bir uygulama yapilmamasi igin "Bolgede 
yapilacak her tiirlu uygulamada, Denizcilik Mustesarhgi'nm uygun gdriis ii almdiktan 
sonra uygulama yapilacaktir." hukmu benimsenmistir. 

DLH insaati Genel Mudurliigiince bolgede yapimi tamamlanan ve mulkiyeti Hazineye ait 
olan tesislerin (iki adet bina, fiktif ambar sahasi, mendirek ve mendirek uzerindeki nhtim) kesin 
devri ise, 04.08.1997 tarih ve 97/9742 sayih Bakanlar Kurulu Karanna istinaden Denizcilik 
Mtiste§arhgina yapilmi§tir. 
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Daha sonra soz konusu tesislerden, fiktif ambar sahasi, mendirek ve mendirek uzerindeki 
nhtim, yapihs ve tahsis amacina uygun kullamlmasi kaydiyla, Maliye Bakanligi tarafindan Gemi 
Insa ve Sanayicileri Anonim §irketine kullanma izni verilmek iizere tahsis edilmistir. 

17.03.1999 tarihinde, Bakanliklararasi Degerlendirme ve Tahsis Komisyonunun 
(BDTK) yapmi§ oldugu toplantida, Kamu hizmetlerinde kullanilmak iizere yapilan iki adet 
binanin kullanimma ili§kin olarak, bu binalarda kamu ihtiyaci olarak kullanilacak olan alanlar 
di§indaki kisimlann Gemi in§a ve Sanayicileri Anonim Sjrketine bedeli kar§ihgmda 
kiralanabilecegi degerlendirilmistir. 

Gegen sureg igerisinde bolgede tersanecilik faaliyetinde bulunan mutesebbislerin faaliyette 
bulunduklan alanlara yonelik gesitli konulardaki yatinm ve degisiklik talepleri, ilgili Bakanhk ve 
Mustesarhklar arasinda yapilan bir protokol geregi, Denizcilik Muste§arhgimn koordinesinde 
olusturulan Bakanliklararasi Degerlendirme ve Tahsis Komisyonunca mahallinde yapilan 
inceleme ve degerlendirmelere gore sonuglandinlmistir. 

Daha sonralan mute§ebbislerce yapilan ve tamamen teknik bazda olan yatinm taleplerine 
yonelik olarak, BDTK nin olu§turularak sonuca gidilmesinin zaman kaybina neden oldugu 
dusuncesinden hareketle, tamamen teknik bazda olan yatinmlann degerlendirilmesi ve 
sonuglandinlmasina yonelik islemlerin Denizcilik Miistesarhginca olusturulacak teknik 
komisyonlarca mahallinde yapilacak incelemelere gore sonuglandinlmasi karari alinmistir. 

Yatinm talepleri konusunda Denizcilik Miistesarhgi koordinesinde olusturulan teknik 
komisyonlann mahallinde yaptigi incelemeler sonucunda, uygun goriilen yatinm ve degisiklik 
taleplerine ilgili mevzuat hukumlerine uyulmasi kaydi ile Denizcilik Miistesarhgi tarafindan 
verilen izinler sonrasinda, tersaneler tarafindan 3621 sayih Kiyi Kanunu, 3194 sayih imar 
Kanunu ve ilgili Ydnetmelikleri geregince yerine getirilmesi gereken prosediirler 
sonuglandinlmadan gergeklestirilen yatinmlar ve 2002 yilindan sonra ba§layan yeni gemi 
siparisjerindeki artis ile birlikte bolgede faaliyet gosteren tersanelerin, kapasite artmmina yonelik 
yeni yatinm taleplerinin artmasi sebebi ile baslatilan rehabilitasyon gahsmalan sonucunda, bolge 
ile ilgili hazirlanan Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesi Revize imar plani 17.09.2004 tarihinde 
Bayindirhk ve iskan Bakanhginca onaylanarak yiiriirliige girmis, ve bir gok tersaneye ait kullanim 
vasfi onaylanan bu plan dogrultusunda degismi§tir. 

3.1.2 Mevcut Durum 

Tuzla Gemi in§a Sanayi Bolgesinde Yer Alan Parsellerin Faaliyet Konulanna Gore Dagilimi: 

Tersaneler (Mendirekten itibaren sirasiyla): 
1- Erkal Tersanecilik ve Turizm A.§.* 
2- Tersan Tersanecilik ve Tasimacilik San. ve Tic. A.§.* 
3- Cantas Gindemir Makina Gemi Onanm ve Tersanecilik A.S.* 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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4- Gemsan Gemi ve Gemi isletmeciligi San. ve Tic. Ltd. §ti.* 
5- Hidrodinamik Gemi Sanayi ve Ticaret A.§.* 
6- Gemak Gemi insaat Sanayi ve Ticaret A.S.* 
7- Desan Deniz insaat Sanayi A.S.* 
8- Sahin Gelik Sanayi A.S.* 
9- Yildinm Gemi in§a Sanayi A.S.* 
10- istanbul Denizcilik Gemi in§a San. ve Tic. A.S.* 
11- Anadolu Deniz insaat Kizaklan Sanayi ve Tic. A.S.* 
12- Deniz Endustrisi A.§.* 
13- Tiirkter Tersane ve Deniz isletmeciligi A.S.* 
14- Yildiz Gemi ve Makine Sanayi Ticaret A.§.* 
15- Gelik Tekne Sanayi ve Ticaret A.S.* 
16- RMK Marine Gemi Yapim San.ve Den.Ta§.i?l. A.S.* 
17- Sedef Gemi in§aati A.§.* 
18- Tuzla Gemi Endustrisi A.S.* 
19- Selah Makine ve Gemicilik Endustrisi A.§.* 
20- Dearsan Gemi insaat Sanayi A.S.* 
21- Ada Denizcilik ve Tersane isletmeciligi A.S.* 
22- Yonca-Onuk Tersanesi* 
23- Torlak Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.S.* 
24- Yardimci Gemi insa A.S.* 
25- Ceksan Gemi insa Gelik Kons. San. ve Tic. A.§.* 
26- Gisan Gemi insa Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.* 
27- Torgem Gemi in§aat Sanayi ve Ticaret A.§.* 
28- Dentas in§aat ve Onanm San. A.§.* 
29- Dortler Gemi insa Koll. Sti.* 
30- Engin Denizcilik isletmesi San. ve Tic.A.§.* 
31- Geliktrans Deniz insaat Ltd.§ti.* 
32- Gemtis Tersanecilik Ticaret Ltd. §ti.* 
33-S.S. Halig Gemi Kizakgilan Kiigiik Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi (10 adet tersane parseli) 
a) Selahattin ASLAN* 
b Ali KOCATEPE ve Yasar KALE (Kocatepe Gemi)* 
c) Suphi COLAK (Selay Gemi)* 
d) Yakup KACARANLIOGLU ve Hakki AYKIN (Arkadas Denizcilik)* 
e) Mehmet Resat TELCi* 
f) Viking Marin Teknik Donanimlan Mumessillik San. ve Tic. Ltd. §ti. * 
g) Ali AYKIN (Aykin Denizcilik)* 
h) Niyazi TOMBA * 
i) Mehmet KOSE (istanbul Tersanecilik)* 
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Tekne/Yat Imal ve Gekek Yerleri: 
1- S.S. Nuh Kiigiik Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi 
2- S.S. Istanbul Bogazigi Agikdeniz Balikgi Tekneleri ve Yat Yapimcilan, Onanmcilan 
Kiieiik Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi 
3- S.S.Ticari Turistik Deniz Araglan Kiigiik Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi 

Aydos Yat Sanayi* 
4- Yonca Teknik Yatinm A.§.* 
6- Ge-Ta Genel Tasarim Mimarlik insaat San ve Tic. A.S.* 
7- Mannara Yat Deniz Araglan San. ve Tic. Ltd. §ti. 
8- Ursa Gemicilik Bakim Onanm Ter. San. Tic. A.S.* 
9- Argem Tersanecilik Tur. Ins.San. Tic. Ltd. Sti.* 
10- Pirlant Yat* 
11- Nereids Yatgilik* 
12- Proteksan Yat ve Gemi San. Tic. A.S.* 
Donatim: 

S.S.Gemi Onanm ve Donatim Kiigiik Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi 

Ticaret Merkezi: 
1- TransKa Tanker isletmeciligi Tic. Ltd. Sti. (insaat a§amasinda) 
2- Ozek Miihendislik Musavirlik ve Tic. Ltd. Sti. 

Gemi Yan Sanayicileri: 
1- S.S. Denizcilik Yan Sanayi ve Donanimcilari Toplu i§yeri Yapi Kooperatifi 
2- S.S. Geyas Yan Sanayicileri Toplu i§yeri Yapi Kooperatifi 
3- Evren Denizcilik Sanayi Urunleri Tic. A.§.* 
4- Can Makine Elektrik ve In§aat San. Tic. A.§. 
5- Gepa-Fiberglas San. ve Tic. A.§. 
6- Mariner Gemi Ekipmanlan San. ve Tic. A.§. 
7- S.S. Gemi Taseronlan ve Yan Sanayi Toplu isyeri Yapi Kooperatifi (aktif degil) 
8- Gesa Gemi Sanayi ve Tic. A.§.* 

* i§yeri Agma ve Cah§ma Ruhsatina Tabi isletmeler 

7066 no'lu parsel 

Saglik Tesisi ( Gemi insa Sanayicileri Birligi Tuzla Hastanesi) 

7064 no'lu parsel 
Klas ve Denetim Kurulusu (Tiirk Loydu Vakfi) 
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5483 no'lu parsel 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Tuzla gemi insa Sanayi Bolgesinde yer alan tersanelere hizmet vermek amaciyla, Liman ve 
sektor temsilcilerine yonelik faaliyetlerde kullanilmak uzere Gemi insa Sanayi A.§.'ne 
tahsislidir. 

6303 no'lu parsel 
Bolgede yer alan mute§ebbislerin tumiine hizmet verecek yatinmlann yapilmasi amaciyla 

Gemi insa Sanayi A.§'ne tahsislidir. 

4700 no'lu parsel 
DLH insaati Genel Mudiirlugune tahsisli bir alan olup, yuriitulmekte olan istanbul Bogazi 

Tup Gecit Projesi igin kullanilmaktadir. 

5808 no'lu parsel 
DLH insaati Genel Mudurlugii'min tarak ve diger yuzer araglan igin hizmet alani olarak 

kullanilmaktadir. 

5442 no'lu parsel 
Daha once Milli Savunma Bakanhgi, istanbul Tersanesi Komutanhginin kullamminda olan 

parselin tahsisi adi gegen Bakanhgin talebi dogrultusunda Maliye Bakanhgi tarafindan 
kaldinldigindan, soz konusu alan tahsisi olmayan bos bir parsel konumundadir. Parselin 
kiralama, kullanma izni ve irtifak hakki isjemleri Maliye Bakanliginin gorev ve yetkileri 
kapsamindadir. 

3.1.3 Gemi insa Sanayi Bolgesinde Yer Alan Kooperatifler 

3.1.3.1 Kooperatiflerin Tahsisi ve Uye Durumu 

Tuzla Aydinh Koyu 22.09.1969 tarihinde Bakanlar Kurulu Karan ile ozel sektor igin gemi 
insa sanayi alam olarak kabul edildikten sonra bu alan igin gesjtli tarihlerde tahsis duyurulan 
yapilmistir. Bu duyumlar sonucunda Bolgede 8 adet kooperatife yer tahsisi uygun gdriilmus olup, 
bilahare kooperatifler lehine Maliye Bakanliginca irtifak hakki tesis edilmi§tir. 

Tuzla Gemi in§a Sanayi Bolgesinde yer tahsisi yapilmis 8 adet kooperatif bulunmaktadir. 
Bunlar: 

1- S.S. Halig Gemi Kizakgilan Kiiguk Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi: 9 iiyesi 
bulunmaktadir. 

2- S.S. Gemi Onanm ve Donatim Kugiik Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi: 46 iiyesi 
bulunmaktadir. 

3- S.S. Nuh Kuguk Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi: 60 uyesi bulunmaktadir. 
4- S.S. Ticari ve Turistik Deniz Araglan Kiiguk Sanayi Sitesi Yapi Kooperatifi: 30 iiyesi 

bulunmaktadir. 
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5- S.S. Istanbul Bogazigi Agikdeniz Bahkci Tekneleri ve Yat Yapimi Kiigiik Sanayi Sitesi 
Yapi Kooperatifi: 7 iiyesi bulunmaktadir. 

6- S.S. Gemi Taseronlan ve Yan Sanayi Toplu Isyeri Yapi Kooperatifi: 122 iiyesi 
bulunmaktadir. 

7- S.S. Denizcilik Yan Sanayi ve Donatim Yapi Kooperatifi: 8 iiyesi bulunmaktadir. 
8- S.S. Geyas Yan Sanayi Toplu Isyeri Yapi Kooperatifi: 7 iiyesi bulunmaktadir. 

S.S. Halig Gemi Kizakgilan ve denize cephesi olan diger kooperatifler imar planinda tersane 
olarak gozukmektedir. Ancak, sadece S.S. Halig Kooperatifi tersane vasfini tasimaktadir. S.S. 
Gemi Donatim Kooperatifi donatim yapmakta digerleri ise tekne imal konusunda faaliyet 
g O s t e r m e k t e d i r . Yan sanayi bolgesinde bulunan kooperatifler ise imar planinda islik merkezi 
olarak yer almaktadir. 

3.1.3.2 Koopera t i f le r in H u k u k i D u r u m u 

Kooperatiflere tahsis i§lemi asamasinda Denizcilik Miistesarhginca ahnan taahhiitnameler 
ile genel itibariyle, tasinmazin kullanim amaci, yatinm suresi, Halig ve Bogazdaki yerlerin terk 
edilecegi, ortak yapilacak yatirimlara istirak edilmesini ve uyulmasi gereken diger hususlann 
belirlendigi goriilmektedir. 

Tiirk Medeni Kanununa gore Irtifak hakkinin kurulmasi igin tapu kiitugiine tescil sart olup; 
irtifak hakki kurulurken resmi sekilde sozlesme diizenlenebilmektedir. Bu baglamda Maliye 
Bakanhginca kooperatiflere irtifak hakki tesis edilirken taahhut senedi diizenlendigi, soz konusu 
taahhiit senedinde irtifak hakki kurulacak tasinmaza ait bilgilerle, irtifak hakkinin suresi, konusu, 
kullanim sekli, yatinm suresi, bedeli, kontrolu, devir, tahliye, hakkin iptali gibi hususlara yer 
verildigi goriilmektedir. 

irtifak hakkina konu tasinmazin kullanim sekline bakildigmda; kismen de olsa tesise ait 
unitelerden herhangi birinin kiraya verilmeyecegi ve irtifak hakkinin Maliye Bakanligi ve 
Denizcilik Miistesarhginm oluru olmadan devir edilemeyeceginin, devir ile ilgili kisma 
bakildigmda ise; hak lehtannin hakkin tamami veya bir kismini Maliye Bakanligi ve Denizcilik 
Mustesarhginin izni olmadan baskasina devir edemeyecegi, ortaklardan herhangi birinin 
sakathgi, yashhgi, emekliligi gibi durumlarda veya dlmesi halinde mirasgilannin taahhutname 
konusuyla ilgilenmeleri halinde izin alinarak devir yapilabilecegi hiikme baglandigi 
anlasilmaktadir. 

Ancak Tuzla Gemi Insa Sanayi Bolgesinde yer alan kooperatiflerden bazilannin gesitli 
tarihlerde, Denizcilik Miistesarhgina muracaat ederek taahhutnamelerinin yeniden gozden 
gegirilerek kooperatifgilik mevzuatma uygun hale getirilmesini (ozellikle, hisse devri, kiraya 
verme ve sirketlesnie konulan) talep etmeleri uzerine, taahhutnamelerde hisse devrini yasaklayan 
maddenin ortadan kaldinlmasina olanak saglandigi, halen bu konuyla ilgili olarak Denizcilik 
Miistesarhginca ahnan taahhutnamelerde yasaklayici bir hukum bulunmadigi, Maliye Bakanligi 
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Milli Emlak Genel Mudiirliigiince alinan taahhiitnamelerde ise, hakkin tamami veya bir kisminin 
Bakanliklannca ve Denizcilik Mustesarhginm izin olmaksizin devredilemeyecegi; kooperatif 
ortaklanndan herhangi birinin sakathgi, yasjihgi, emekliligi gibi durumlarda veya dlmesi halinde 
mirasgilannm taahhiitname konusuyla ilgilenmeleri halinde izin ahnarak devir yapilabilecegi 
belirtilmektedir. 

Kooperatifler Kanunu geregi; tuzel kisiligi haiz olmak iizere ortaklannin belirli ekonomik 
menfaatlerini ve ozellikle meslek ve gecimlerine ait ihtiyaglanni karsihkh yardim, dayanisma ve 
kefalet suretiyle saglayip korumak amaciyla gergek ve kamu tiizel ki§ileri ile ozel idareler, 
belediyeler, koyler, cemiyetler ve dernekler tarafindan kurulan degisir ortakh ve degisir 
sermayeli te§ekkullere kooperatif denilmekte ve bir kooperatif en az 7 ortak tarafindan 
imzalanacak ana sdzlesme ile kurulmaktadir. 

Diger taraftan, kooperatiflerin sirketle§me konusunun, onceleri, 1163 sayih Kooperatifler 
Kanununda ticari sirketlerin kooperatif ortagi olamayacaklanna dair hiikum bulunmasindan 
dolayi, §irketle§me hususunun, kooperatifin genel kurulu karan ile dagilmasi (Feshi) neticesi 
turn ortaklann kuracaklan bir ticari sirkete, kooperatif lehine kurulan ust hakkinin devredilmesi 
seklinde olabilecegi, bu durumunda i§ yiikii ve maddi giicii az olan kiigiik sanayicilerin ileride 
sirketten tasfiye edilmesine, tekellesmeye dolayisiyla hak konusu tasinmazin amaci disinda 
kullanimina sebebiyet verecegi, tiim bunlarin bir kompleks olarak kurulan bolgenin onaylanmis 
bulunan genel yerle?im planindaki duzenlemeye ve tahsis amacina aykinlik teskil edecegi 
dusuncesiyle uygun goriilmedigi anla§ilmaktadir. 

Diger taraftan, 5146 sayih Kooperatifler Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda 
Kanunla, "Kamu ve ozel hukuk tiizel kisileri amaglan bakimindan ilgilendikleri kooperatiflerin 
kuruluslanna yardimci olabilir, onderlik edebilir ve ortak olabilirler." hukmii getirildiginden tuzel 
kisiliklerin kooperatif iiyesi olabilme imkani kanunla taninmi§tir. 

3.1.4 Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde Faaliyet Gosteren Tersanelerin Ruhsat 
Durumu 

istanbul Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan; 2005/9207 sayih "I§yeri Agma ve Gah§ma 
Ruhsatlanna Iliskin Yonetmelige" gore, Tuzla tersaneler bolgesinde 20 mt. ve daha uzun 
boylarda gemi iskeleti ve gemi boliimleri imal ve tamir yerleri olarak faaliyet gosteren 49 adet 
isletmenin ruhsatlandinlmasi gerekmekte olup, bunlardan 6 tanesi ruhsathdir. Ruhsati 
bulunmayan 43 adet isletmenin ruhsatlandirma siireci istanbul Biiyuk§ehir Belediyesi nezdinde 
devam etmektedir. Bunlardan 9 tanesine 2008 yih Nisan ayindan sonra 1 yd sureli "DENEME 
iZNi" verilmi§ olup kalan 34 adet i§letmeye belgeleri tamamlanmadigi igin ruhsat veya Deneme 
izni verilememektedir. Bu i§letmelere, i§yeri agma ve galisma ruhsati verilebilmesi igin istanbul 
Buyuk§ehir Belediyesine ibraz edilmesi gereken belgelerden temini zor ve sureci uzun olan 3 
adet beige vardir: 
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isletme Belgesi 
(Bolge gahsma Mudurliigunden) 
Yapi Kullanma izni 
(Ilge Belediyesinden) 
Emisyon izni 

(il Cevre Orman Mudurliigunden) 

isletme belgesi bulunmayan Tesislere Bolge Cahsma Muduriugu tarafindan eksiklikleri 
teblig edilmis olup isjetme belgelerini bu eksiklikler tamamlandigi takdirde alabileceklerdir. 

i? saghgi ve is guvenligi agisindan gerekli olan butiin tedbirier ahndiktan sonra verilebilen 
"isletme belgesi" istanbul Buyuksehir Belediyesi'ne ibraz edilmeden isyerlerinin 4857 sayih is 
Kanununun 95. maddesi geregince ruhsatlandinlmasi mumkun degildir. 

Yapi kullanma izin belgesi agisindan var olan mecburiyet, tesislerin fiili durumlan goz 

oniinde bulundurularak; isletmelerin tesis ve idari binalannin en azindan imar §artlanna 

uygunlugunu gosteren yapi ruhsati ibraz etmeleri durumunda yapi kullanma izin belgesi §arti 

aranmadan projesine uygun olarak faaliyet gosterdikleri goz oniinde bulundurularak suresi 1 yil 

olan Deneme izni verilmeye baslanmistir. Bir yilhk siire igerisinde de mevcut yapi ruhsatlannin 

yapi kullanma izin belgesine ddniisturiilecegi dii§unulmektedir. 

Yapi ruhsati ahnmi§ olmak kaydiyla diger biitiin belgelerini tamamlami? isletmelere de 

emisyon izin belgesi sarti aranmaksizin sadece izin igin muracaat edilmis olmasi kosuiuyla 

"Deneme izni" verilmektedir. Yine bir yilhk deneme izni surecinde emisyon izin belgesinin de 

temin edilebilecegi dusunulmektedir. 

i§yeri Agma ve Cahsma Ruhsatlanna ilisjtin Yonetmelikte 19 Mart 2007 tarihinde yapilan 

degisjklikten once emisyon raporu ile ruhsat verilebilirken bu tarihte yonetmelikte yapilmi§ olan 

degi§iklikle emisyon izni mecburiyeti getirilmi§ olup il Cevre ve Orman Mudurlugunun emisyon 

izni konusunda tek yetkili kurum olmasi sebebiyle yogunluk ve yigilmadan dolayi emisyon izni 

surecinin de uzadigi gozlenmektedir. 

Ruhsat ve Denetim Mudurlugunde ruhsat dosyalan islem gdren 49 adet tesisin mevcut 

durumlan a§agidaki Tablo-3.1 'de verilmektedir; 
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Tablo-3.1 Ruhsat durumlan 
Mevcut Durum Sayisi 
Ruhsath 6 
Deneme Izinli 9 
Ruhsatsiz 34 
isjetme Belgesi Olan 32 
Isletme Belgesi Olmayan 17 
itfaiye Raporu olumlu olan 42 
itfaiye Raporu oiumsuz olan 7 
Faaliyetten Men edilen 15 
imar Durum Belgesi olan 46 
iskan Belgesi olan 4 
Yapi Ruhsati olan 13 
Tesis izni olan 7 
CED Belgesi olan -
Emisyon izin Belgesi -
iski Raporu olumlu / oiumsuz olan 42/1 

Kaynak: istanbul Buyiik§ehir Belediyesi 

Yukarida belirtilen 33 tersane icin CED gerekli degildir yazisi almisUr. 

2005/9207 sayih isyeri Acma ve Cahsma Ruhsatlarina iliskin Yonetmelige gore, 
tersaneler; "Gemi sokiim yerleri ile 20 mt. ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi 
bdliimleri imal ve tamir yerleri olarak l.Sinif Gayrisihhi Miiesseseler ( 1.2.4) kapsaminda 
kalmaktadir. 

5216 sayih Buyuksehir Belediyesi Kanununun 7. maddesine gore 1. simf gayri sihhi 
muesseselerin agma ve gahsma ruhsat isjemleri Biiyiiksehir Belediyesi Baskanhklannca 
yuriitulmektedir. Dolayisiyla 49 adet isletmenin ruhsatlandirma yetkisi istanbul Biiyuksehir 
Belediyesine aittir. 

Gayri sihhi muesseselerin, i§ saghgi ve guvenligi agisindan denetlenmesi ve yaptinm 
uygulama gorev ve sorumlulugu 3146 sayih Qa\\§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanliginin Teskilat ve 
Gorevleri Hakkinda Kanun geregince amlan Bakanlik tarafindan yuriitulmektedir. 

Gahsma ruhsati alabilmeleri igin emisyon izin belgesi harig tiim belgelerini tamamlayan ve 
emisyon izin belgesi gahsnialan il Gevre ve Orman Mudurlugu nezdinde surmekte olan 2 adet 
i§letmeye 1 yd gegerli deneme izni verilmistir. 

Gahsma ruhsati ile ilgili gerekli belgelerini tamamlamayan isletmelerin i§yeri Agma ve 
Cahsma Ruhsatlanna iliskin Yonetmelige gore ruhsatlandirdmasi miimkiin olamamaktadir. 
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3.1.5 Tuzla Gemi Insa Sanayi Bolgesindeki Deniz igi (dolgu, yiizer havuz vb.) 
Yatinmlanna iliskin Durum 

Tuzla Tersaneler Bolgesinde faaliyette bulunan firmalann, dunyadaki geli§en teknolojilere 
uyum saglayabilmeleri agisindan tersane modernizasyonu gergevesinde kapasite arttirimi ve 
bakim- onanm faaliyetleri ile ilgili olarak, tersane alanlan dniinde yer alan Devletin hiikum ve 
tasamifu altindaki deniz alanlan (Tuzla Koy'unda) uzerinde yapmak istedikleri dolgu, iskele 
uzatimi, yiizer havuz konuslandinlmasi gibi yeni yatinm ve degisiklik talepleri, Tuzla Gemi in§a 
Sanayi Bolgesinin kurulma asamasinda ilgili kurum ve kuruluslar arasinda diizelenen bir 
protokol sonucunda olusturulan Bakanhklararasi Degeriendirme ve Tahsis Komisyonunca 
(BDTK) daha sonralan ise, Denizcilik Miistesarhgi koordinesinde olu§turulmu§ teknik 
komisyonlarca degerlendirilmi§ ve sonuglandinlmi§tir. 

Tuzla Gemi In§a Sanayi Bolgesinde yapimi halen devam eden onemli dolgu yatinmlanndan 
birinin ise, Tuzla Tersaneleri mendireginin dis kisminda 1.200.000 m 2 proje liman alam ve 
350.000 m 2 proje dolgu alam uzerinde gergeklestirilmesi planlandigi anla§ilan gemi in§a, 
onanm ve havuzlama tesislerine iliskin proje oldugu, soz konusu yatinm projesine 
gergekle§tirecek firma tarafindan, meri mevzuat gergevesinde ahnmasi gereken, CED olumlu 
karan, Imar plani onayi, on izin, yerlesjm plani onayi, uygulama plani onayi, kullanma izni gibi 
projeye ili§kin gerekli yasal izin ve onaylann ahndigi gorulmektedir. 

Ancak gegen zaman igerisinde bolgede faaliyette bulunan mute§ebbislerin, tersane dnune 
dolgu, iskele uzatimi, bakim-onanm amagh yiizer havuz gahstirma hususlanndaki talepleri 
dogrultusunda verilen izinler sonucunda uzatilan iskele boylan, yapilan dolgular ve tersane 
onunde konuslandinlan yiizer havuzlann dogal olarak koyda bir daralmaya neden oldugu, 
gelecekte de devam edecegi tahmin edilen bu tur talepler dogrultusunda bu daralmanin devam 
edecegi dii§iinulmektedir. 

3.1.6 Tuzla Gemi Insa Sanayi Bolgesi Ulasim Durumu 

3.1.6.1 Tuzla ilgesi Genel Verileri 

•Yiizolgumii yaklasjk 86 km2, 

•Pendik ve Gebze (Kocaeli) ilgeleri ve Marmara Denizi arasindadir, 

•10 mahalleden olusmaktadir, 

•istanbul'un Anadolu'dan gin? kapisidir, 

•2007 yih yakla§ik niifusu: 165.000 ki§idir. 

(2000 yilmdan bu yana gergeklesen nufus artis orani %33,5) 
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3.1.6.2 Tuzla Ulasim Verileri 

IETT otobiis hatlan sayisi, Avrupa yakasinda 252, Anadolu yakasinda 202 olmak iizere 
Istanbul'da toplam 452'dir. Tuzla ilgesi ozelinden gegen 11 adet iETT ve OHO hatti 
bulunmaktadir. Bu sayi Anadolu yakasindaki otobiis hatlannin %5'ini olusturmaktadir. istanbul 
genelinde ise oran %2,4'tiir. 

Ulasim Master Plani verilerine gore tersanelere yakin gevre disinda en gok Tuzla, Pendik ve 
Gebze Bolgesinden yolculuk talebi geldigi tespit edilmistir. Talebin sadece %11 'i dogudan, %9'u 
Tuzla igerisinden kalan %80'lik kismi ise kuzey ve batidan gelmektedir. 

Sekil-3.1 Tuzla ulasim durumu 

Tersane isgilerinin bir bdliimii istanbul ydniinden, onemli bir bdliimii ise Aydinh Koyii ve 
Orhanh Beldesi ydniinden igmeler Kavsagi uzerinden Tersaneler Bolgesine gelmektedir. Sadece 
% 9'u Gebze yonunden Igmeler Kavsagi uzerinden Tersaneler Bolgesine gelmektedir. 

3.1.6.3 Tuzla Karayolu Ulasimi 

Karayolu ulasim sistemi; dogu-bati yonunde uzanan akslar ve bunlan dik olarak besleyen 
baglantilarla sekillenmistir. 

• E-5 (D-100) Karayolu: 
• igmeler Kavsagi 
• Tuzla Kav§agi 
• SJfa Kav§agi 
• Sabiha Gokgen Havaalani Baglanti Yolu 
• E-80 (TEM) Karayolu 
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3.1.6.4 Tuz la Rayl i S i s tem Ulas imi 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

• E-5 Karayolu'na paralel uzanan demiryolu hatti ilgeye hizmet vermektedir. 

• Mevcut 42 km'lik Banliyd hattinin 7 km'si Tuzla ilgesinden gegmektedir. Ilge 
igerisinde 3 adet istasyon bulunmakta olup bunlar; Aydintepe, Igmeler ve Tuzla istasyonlandir. 

• Hattin giinliik toplam kapasitesi her iki yonde 60.000 yolcudur. Bunun %9,1 'ine (5460 
yolcu) Tuzla Ilgesindeki Istasyonlar hizmet vermektedir. 

• Tersane Bolgesi etki alaninda olan Aydintepe istasyonunun hizmet verdigi yolcu payi 
%3,4'tur (giinliik ortalama 2040 yolcu) 

• Mevcut Banliyd Hatti, Marmaray Projesi Kapsaminda iyilestirilmektedir. 

• Tuzla Ilgesinde mevcut ve planlanan toplam rayh sistem 14 km'dir. Yaklasik 12.000 
kisiye 1 km. rayh sistem hatti diismektedir. 

• Pendik-S. Gokgen H.A.-Tuzla Rayh Sistem Hatti (24 km uzunlugunda etiit 
asamasinda) 

3.1.6.5 Tuz la Deniz Ulas imi 

• Karayolu tasimacihginin gelismesi nedeniyle deniz tasimacihgi Tuzla'da yogun olarak 
kullanilmamaktadir. 

• Deniz ulasiminda yiik tasimacihgi gelismekle beraber yolcu tasimacihgi sik 
kullanilmamaktadir. 

• §ehir Hatlan ve iDO iskeleleri mevcuttur. 

• Planlanan Tuzla iDO - Adalar - Kabatas Hatti (Bu hatta deniz otobusii ya da vapur 
seferleri planlanmaktadir). 

3.1.6.6 Tuz la Hava T a s i m a c i h g i ve Lojist ik 

• Pendik ilgesi sininnda bulunan Sabiha Gokgen Havaalani, ilgeye yakinligi ile onemli 
bir konuma sahiptir. 

• Oneri UTK kararh proje, Sabiha Gokgen Havaalani'ni Aydinh ve TOKi Evleri 
uzerinden igmeler KavsagYna, E-5 Karayolu'ndan da Ankara ve istanbul yoniine baglayacaktir. 

• Anadolu yakasinda lojistik alaninda gergeklesen gelismeler, Tuzla ilgesi igin buyiik 
potansiyel degeri tasimaktadir. Ozellikle sehir merkezlerinden di§anya tasjnan lojistik 
merkezlerinin Tuzla ve Sabiha Gokgen Havaalani gevresinde yerlesmeleri biiyiik avantaj olmakla 
birlikte bolgeye olan ulasim talebini de arttiracaktir. 
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3.1.6.7 Tuzla Tersaneler Bolgesi Yol Agindaki Sorunlar 
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Tersaneler Bolgesinde esnek mesai uygulamasi ile bolgede ise baslama ve i§ten ciki§ 
saatlerinin programh bir §ekilde esnetilmesi yoluyla ula§im aginin yiiku orantih olarak 
dagitilmasi, 

Planlanan otopark projelerinin hayata gegirilmesi, 

Tuzla tersaneler bolgesine ulasimda onemli bir nokta olan doner adamn, kapasitesinin 
artinlmasi ile ilgili gahsmalann bir an once baslatilmasi, 

Parklanmayi engelleyecek fiziksel onlemler alinarak yolun akiskanhgimn saglanmasi, 

Bolgede yasanan trafik sorunun gdziilebilmesi igin tek serit olarak gah§an yolun ug §eride 
gikanlmasimn, onemli oldugu degerlendirilmektedir. 

3.1.7 Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde isgilerin Barinma Durumu 

Tuzla Gemi In§a sanayi Bogesinde yapilan incelemeler sirasinda edinilen ve mulki idarenin 
Komisyonumuza vermis oldugu bilgilerden, tersanelerde hizmet veren isgilerin gah§mak uzere 
diger illerimizden bolgeye geldigi ve buyiik bir bdlumunun barinma sorunu yasayan kisilerden 
olustugu anla§ilmaktadir. Tersanelerde gahsmakta olan isgilerin barinma sorununu, genellikle 
ya bir yakinin yaninda gegici ikamet yolu ile ya da konut amaci di§inda insa edilmi§ (depo vb.) 
dogal ihtyaglanni kar§ilayacagi unitelerin (banyo, wc, mutfak vb.) dahi bulunmadigi 
mekanlarda yiiksek miktarda kira bedeli ddeyerek gozmeye gahstigi gorulmektedir. 

3.1.8 Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde Faaliyet Gosteren Tersanelerin Gahsma 
Alanlanna iliskin Durum 

1998-2002 arasinda tersanelerimiz 142 adet gemi teslim etmi§ken 2003-2007 arasinda 368 
adet gemi teslim ederek sektoriin teslim ettigi gemiler adet bazinda 2.5 kattan fazla artis, 

1998-2002 arasinda tersanelerimiz 680 bin DWT gemi teslim etmisken 2003-2007 arasinda 
2,1 milyon DWT gemi teslim ederek sektoriin teslim ettigi gemilerde DWT bazinda 3 kattan 
fazla arti§, 

2002 yihnda tersanelerimizin toplam siparisj 83 adet iken, 2008 Mayis ba§i itibariyle 
tersanelerimizin toplam 265 adet sipari§ alarak gemi siparisjerinde 3 kattan fazla arti§ oldugu ve 
2002 yihnda mevcut tersanelerimizin proje kapasitesi 550 bin DWT iken 2007 yihnda proje 
kapasitesinin 1,98 milyon DWT giktigi ve Tuzla Tersaneler Bolgesindeki ozel sektor 
tersanelerinin iilkemiz gemi in§a sanayinin sahip oldugu; tersane sayisinin % 52'sini, istihdamin 
yaklasik %70'ini ve ihracatin yakla§ik % 80'ini kar§iladigi goz oniine alindiginda; 
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Toplam 1.283.608 metrekarelik bir alana sahip Tuzla Tersaneler Bolgesindeki gahsma 
alanlarmin yetersiz kaldigi, yasanan bu hizh gelisme sonucunda, yetersiz duruma gelen bu dar 
alanlarda yapilan yogun gahsmanin; i§ saghgi ve guvenligi ydniinden gerekli onlemlerin 
ahnmasini zorlastirdigi ve riskli gahsma ortamlannin olusmasina neden oldugu goriilmektedir. 

Diinyamn en modern tersanelerinden biri olan Hyundai Tersanesi, 8.000.000 m2 alan 
uzerine kurulmus olup 2.400.000 metrekare gahsma alanina sahiptir. 

Tek bir tersaneye ait olan bu alan dikkate ahndiginda, Tuzla Tersaneler Bolgesi'nde 
yer alan tersanelerin alan yetersizligi agikga goriilmektedir. 

3.1.9 Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde Alt isveren (Taseron) Gahstinlmasina iliskin 
Durum 

Tuzla Tersaneler Bolgesine ilskin yapilan incelemelerde, Gemi Insa sanayiinde artan talep 
ile birlikte tersanelerin, gerekli alt yapi ve yetismis i§giicunden yoksun olmalanna karsin 
kapasitelerinin uzerinde siparis almis olmalan nedeniyle, egitimli, deneyimli, isyerini ve 
isyerindeki riskleri taniyan isgiicii yerine, bu vasiflardan yoksun ve isyerindeki riskleri 
algilayamayan taseron gruplan ile gahstiklan gorulmii§tiir. 

Diger taraftan, tersanelerin ahnan gemi siparislerinin zamaninda teslim edilebilmesini 
teminen uretimin hizlandinlmasi igin ayni tersanede ayni isi yapan birden gok taseron ile 
gah§tiklan ancak, ana isveren olarak tersane isletmelerinin, tersane alanlari uzerinde ayni anda 
faaliyet gosteren gok sayidaki alt yuklenici firma arasinda gerekli koordinasyonu saglayacak bir 
yapilanma iginde olmadigi ve bir gok parametrenin iginde oldugu tersanelerdeki is planlamasina 
yonelik ciddi eksiklikler bulunmasinin yasanan i§ kazalannda onemli bir etken oldugu 
sap tanmi stir. 

Tersanelerde alt isveren ve alt isveren isgilerinin sik degismesi de, yine yukanda belirtilen 
giigliikleri artirmakla birlikte, egitimli, deneyimli, isyerini ve isyerindeki riskleri taniyan i§gucu 
yerine, bu vasiflardan yoksun ve isyerindeki riskleri algilayamayan bir gahsma grubunun 
olusmasina neden oldugu goriilmektedir. 

Alt isveren uygulamasindaki diger bir sorununda, kisa siireli gahsma yapan 
taseronlann bildirimde veya gergek iicret uzerinden bildirimde bulunmamalari ile 
sigortahhk primlerinin giin sayisi olarak eksik olarak yatinlmasi sebebiyle kayit di§i isgi 
gahstinlmasi oldugudur. 

Bu sekilde ana isveren alt isveren arasindaki bir ili§kinin, is organizasyonunun saglanmasi, 
saghk ve guvenlik onlemlerinin alinmasi, surekliliginin saglanmasi, kayitdisihgin onlenmesi 
agisindan zorluklar olusturacagi, isyerlerinde gozetim, denetim ve is disiplininin saglanmasini 
da giiglestirecegi asikardir. 
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Gemi insa Sektoru igerisinde yer alan tersanelerin gergekle§tirdikleri gemi in§aatimn yapim 
a§amalan ve yapilan isin sureleri, ulkemizin bu konudaki uluslararasi piyasadaki rekabet 
kosullan agisindan konuya bakildigmda, isletmelerin maliyetlerinin azaltilmasi, rekabet gucuniin 
artinlmasi konusunda alt isverenlik uygulanmasinin gerekliligi hususunda, hemen hemen 
konuya iliskin tiim kesimler hemfikirdir. 

Burada esas olan alt isveren uygulamasinin objektif kriterlere baglanmasidir. Asil isin alt 
isverene verilmesinin gerekip gerekmedigi, hangi sektorde hangi islerin alt isverene 
verilebileceginin, aynca alt yuklenici firmalann gahsma standartlan ve gahsma alanlannin 
belirlenmesine iliskin yasal duzenlemeler yapilmahdir. 

3.1.10 T u z l a G e m i insa Sanay i Bolgesinde E g i t i m D u r u m u 

I§ saghgi ve guvenligi konusu bir uzmanhk dahdir. Is saghgi ve guvenliginin bir sistem 
olarak uygulanmasi da hayati bir onem arz etmektedir. Soz konusu uzmanhk dahnin egitiminin 
paydaslan, konuyla ilgili kamu kuruluslan, uzman akademik kuruluslar ve sanayiyle birlikte 
meslek oda ve drgutleridir. 

Tuzla Gemi Insa Sanayi Bolgesi'nde Gemi Insa Sanayicileri Birligi (GiSBIR)'in Egitim 
Muduriugu eliyle de disandan egitimci saglanarak egitimler verilmektedir. 2004 yihnda Tiirk 
Loyd'u tarafindan GISBiR ile beraber kaynakgi egitim kurslan agilmis olup yakin zamanda 
sozkonusu kurslar Yalova Valiligi tarafindan da duzenlenmistir. 

2004'te faaliyete gegen GISBIR is Saghgi ve Guvenligi Merkezi tarafindan yapilan planlar 
dogrultusunda, iiye tersanelere "is Saghgi ve Guvenligi" bashgi altinda 8 ayn konuda egitim 
verilmektedir. Bugune kadar 25.253 sektor gahsanina bu konuda egitim verilmistir. Egitimler, 
iiye tersanelere yilhk plan seklinde bildirilmektedir. Yihk plan iginde yer alan ayhk planlarda, 
belirtilen gunlerde tersaneler ziyaret edilmekte, ozellikle tersanede verilen egitimlere taseron 
isgilerinin de katilmasi saglanmaktadir. 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi is Saghgi ve Guvenligi Genel Muduriugu, Gahsma 
ve Sosyal Guvenlik Egitim Merkezi (GASGEM), GISBiR ve Dok-Gemi is Sendikasi arasinda 25 
§ubat 2008 tarihinde "Tersanelerde Is Saghgi ve Guvenliginin Gelistirilmesi isbirligi Protokolu " 
imzalanmistir. 

Bu Protokol kapsaminda; is saghgi ve guvenligi kulturiiniin olusturulmasi igin is saghgi ve 
guvenligi egitimleri ve isyerlerinde ortam olgiim ve analizleri, is saghgi ve guvenligi 
arastirmalan yapilmasi ile kisjsel koruyucu donanimlann standartlara uygunlugunun denetimi 
planlanmistir. Soz konusu Protokol kapsaminda 01.03.2008'den itibaren; 95 alt isveren, GiSBiR 
iiyesi 39 asil isveren, 102 is guvenligi uzmanina ve 368 proje, uretim ve kalite kontrol 
miihendisine egitim verilmis olup bu egitimler devam etmektedir. 

Egitimler, iiye tersanelere yilhk plan seklinde bildirilmektedir. Yihk plan iginde yer alan 
ayhk planlarda,belirtilen gunlerde tersaneler ziyaret edilmekte, ozellikle tersanede verilen 
egitimlere taseronlann katilmasi saglanmaktadir. 
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DORDUNCU BOLUM 
IS SAGLIGI VE GUVENLiGi 

4.1. Giris 

Hizh teknolojik gelismeler; bir yandan insanin refahina hizmet ederken, ote yandan insan 
hayati ve gevre igin tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Ozellikle sanayilesmenin ve yeni 
uretim ydntemlerinin on plana giktigi 20. yiizyil, yogun makinele§me ve iiretim siirecine giren 
binlerce kimyasal maddenin neden oldugu i§ kazalan ve meslek hastahklan sonucu olumler ve 
uzuv kayiplannin yogunlastigi bir yiizyil olmustur. 

Uretim siirecine giren her yeni madde, her yeni makine, arag ve gereg, insan saghgi, i§yeri 
guvenligi, gevre saghgi ve gevre guvenligi igin tehdit olusturmaktadir. Bir bakima yukselen 
refahin faturasi insanhga is kazalan, meslek hastahklan ve gevre kirlenmesi olarak kesilmektedir. 

Saghkli galisrna ortami ve gevresi; is ban§inin, hizh ve saghkli kalkinmanin da on §artidir. 
I§ kazalan ve meslek hastahklan, sonuglan itibariyle insan hayatini ve sagligini tehdit etmesinin 
yaninda, i§letmeler igin de onemli bir maliyet unsuru olarak isyerinde verimliligi ve karhhgi da 
dogrudan etkilemektedir. 

Avrupa Birligi ile butunlesme surecindeki ulkemiz agisindan da is saghgi ve guvenligi 
problemleri gdziimler uretilmesi gereken bir alandir. Yapilan ara§tmnalar; giiniimiizde, diinya 
dlgeginde, her saniyede en az iig isginin i§ kazalan sonucunda yaralanmakta oldugunu, her iig 
dakikada bir isginin i§ kazasi ya da meslek hastaligi sonucu olmekte oldugunu ortaya 
koymaktadir. Sadece bu sayilar bile, i§ saghgi ve giivenligi konusunun evrensel oldugu kadar ne 
denli onemli oldugunu da gostermektedir. 

Uluslararasi Gahsma Orgutu (ILO) kaynaklanna gore dunyada her yd 1.2 milyon ki§i, i§ 
kazalan ve meslek hastahklan nedeniyle hayatini kaybetmektedir. 250 milyon ki§i i§ kazalan, 
160 milyon kisi de meslek hastahklan sonucu ortaya gikan zararlara maruz kalmaktadir. 

Turkiye'de de is kazalan ve meslek hastahklan son derecede onemli bir toplumsal sorundur. 
Ulkemizde her yd meydana gelen yakla§ik 70.000 - 80.000 i§ kazasi ve 400 meslek hastaligi 
sonucu yaklasik 1000 olum ve 2.000.000 isgiinu kaybi meydana gelmektedir. 2006 yihnda 
meydana gelen oliim sayisi 1600'e ulasmisUr. 

Is kazalan ve meslek hastahklannin toplam maliyeti endiistrilesrni§ ulkelerde, GSMH'nm 
% 1 - % 3'u duzeyindedir. Turkiyede bu yonde kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bu miktann 
gok daha yuksek diizeyde oldugu tahmin edilmektedir. 

Bilindigi gibi is saghgi ve giivenliginin tarihsel geli§imi iginde devlet, isgi ve isveren kesimi 
birbirinden farkh ancak birbirini tamamlayan gorevleri iistlenmislerdir. 
Genel olarak i§ saghgi ve giivenligine iliskin olarak devlet mevzuat yapma, te§kilatlanma ve 
denetim, i§veren onlem alma, egitim ve denetim, isgi ise alman dnlemlere uyma ile yiikiimlii 
kihnmistir. 
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Son yillarda dunyada ve ulkemizde is saghgi ve giivenligi, kalite ve gevre bir ucgenin 
birbirini tamamlayan kenarlan gibi goriilmekte ve birbirine uyumlu standart, "Genel Y6netim"e 
entegre bir yaklasnnla ele alinmaktadir. Bu yaklasim, is saghgi ve guvenligi konusunu isletme 
yonetim anlayisimn ayrilamaz bir pargasi haline getirmistir. Uzun yillar is saghgi ve guvenligi 
konusu isjetme yonetimlerinde yasalann isverenlere verdigi bir gorev anlayi§i iginde ele 
almmistir. Konunun bu baki§ agisi ile ele ahnmasi sadece i§ saghgi ve guvenligi mevzuatimn 
geregini yapma sonucunu getirmistir. Oysa gok disiplinli bir yapiya sahip olan is saghgi ve 
guvenligi, toplam kalite ve toplam kalite surecinin ana unsurlan olan uluslararasi kalite 
standartlan iginde ozel bir yer tutmakta, sorunlann goziimii ise is saghgi ve guvenligi yonetim 
sistemlerinin isletme yonetimi ile dogrudan ilgilendirilmesinden gegmektedir. Nitekim i§ saghgi 
ve giivenligi konusunda isletme odakh bu ydnetim anlayisi ile is saghgi ve guvenligini ele alan 
i§letmelerde artik konunun sadece mevzuat hukumlerini yerine getirmekten ibaret olmadigi, 
mevzuat hukumlerinin gok daha ilerisinde uygulamalann yapildigi gorulmektedir. 

Is saghgi ve guvenligi alaninda var olan sorunlann giderilmesi her §eyden once 
toplumumuzda konuya iliskin bilincin olusmasina, turn ilgililerde bir inang ve heyecan 
yaratilmasina baghdir. is kazalan ve meslek hastahklarimn onlenebilmesi igin ilgili tiim kisi ve 
kurulusjann her birinin iizerine duseni yapmalan kadar is ve gug birligi yapmalannin biiyiik 
onem tasimaktadir. 

4.2 is Saghgi ve Guvenliginin Tanimi ve Amaci 

Uluslararasi Calisma Orgutu (ILO) ve Diinya Saghk Orgutu'niin (WHO) yaptigi tanima 
gore is saghgi; galisan tiim insanlann fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yonden tarn iyilik 
durumlarinin saglanmasim ve en yuksek diizeylerde surdiiriilmesini; is ko§ullan ve kullanilan 
zararh maddeler nedeniyle gah§anlann saghgina gelebilecek zararlarin onlenmesini ve ayrica 
isginin fizyolojik dzelliklerine uygun yerlere yerlestirilmesini, i§in insana ve insanin i§e uymasini 
asil amaglar olarak ele alan tip bilimidir (Yigit, A., 2005). 

isyerlerinde i§in yuriitiilmesi nedeniyle olu§an tehlikelerden ve saghga zarar verebilecek 
kosullardan korunmak igin yapilan metotlu gahsmalara ise i§ giivenligi denir. is guvenligi 
gahsanlarin yam sira, isjetme giivenligi ve uretim guvenligini de saglar. i§ guvenligi tedbirleri 
olay olmadan kazalann onlenmesini saglar. 

is saghgi ve guvenligi onlemlerinin en temel amaci gah§anlann korunmasidir. Gahsanlan 
i§yerinin oiumsuz etkilerinden korumak, rahat ve giivenli bir ortamda gahsmalarim saglamak, 
baska bir ifadeyle gahsanlan is kazalan ve meslek hastahklanna karsi koruyarak ruh ve beden 
biitiinliiklerinin saglanmasi is guvenliginin en basta gelen amacidir. 

I§ saghgi ve guvenligi dnlemleri gahsanlan korumakla birlikte, uretim guvenligini 
saglama amacini da ta§ir. Bir isyerinde iiretim guvenliginin saglanmasi beraberinde verimin 
artmasi sonucunu doguracagindan ekonomik agidan da onemlidir. isyerinde galisan isgilerin 
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korunmasiyla meslek hastaliklan ve is kazalan sonucu ortaya gikan i§giicii ve i§ giinii kayiplan 
azalacak, dolayisiyla uretim korunacak ve daha saghkh ve giivenli cahsjna ortaminin isciye 
verdigi guvenle i§ veriminde de artma olacaktir. 

Isyerinde alinacak tedbirier ile i§ kazalanndan veya guvensiz ve saghksiz gahsma 
ortamindan dolayi dogabilecek makine anzalan ve devre disi kalmalari, patlama olaylan, yangin 
gibi isletmeyi tehlikeye dusurebilecek durumlar ortadan kalkacagindan isjetme guvenligi de 
saglanmis olacaktir. 

4.3 Cumhuriyet Doneminde is Saghgi ve Guvenligi 

Cumhuriyet doneminde i§gi saghgi ve guvenligi ile ilgili birgok mevzuat diizenlenmistir. 
Giiniin sartlanna gore bu mevzuatta degi§im ve gelisjmler suregelmistir. 

02 Ocak 1924 tarihinde, bu alanda ilk duzenleme olan 394 sayih Hafta Tatili Kanunu gikanlmistir. 

1926 yihnda yiirurliige giren Borglar Kanununun 332. maddesi ile i§verenin i§ kazalan ve 
meslek hastahklanndan dogan hukuki sorumlulugu diizenlenmistir. 

1930 yihnda is saghgi ve guvenligi ile ilgili hiikumler tasiyan Umumi Hifzissihha Kanunu 
ve Belediyeler Kanunu yiiriirliige konulmustur. 1580 sayih Belediyeler Kanunu'na gore 
isyerlerinin i§ saghgi ve guvenligi ydniinden bazi agilardan denetlenmesi gorevi belediyelere 
verilmistir. 

Yine 1930 yihnda yiiriirliige giren 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanununun 7. kismi is 
saghgi ve guvenligi yonunden onemli olan hiikumler getinnistir. i§yerlerine saghk hizmetinin 
gdturulmesi gdriisii bu kanun ile ba§lami§tir. Kanun'un 173-178. maddeleri ile endustriyel 
kuruluslarda, gocuk ve kadinlann gahstinlma kosullan, isgiler igin gece hizmetleri, gebe 
kadinlann dogumdan once ve sonra gahstinlma ko§ullan, i§yerlerindeki isgi yasagi konulan 
hiikme baglanmistir. Kanunun 179. maddesi isgilerin isyerinde gah§tirildiklan siirece saghk ve 
giivenliklerinin korunmasi amaciyla tiiziikler gikanlmasini dngdrmiistur. 180. maddesinde ise 
i§yerlerine saghk hizmeti gdtiirecek i§yeri hekiminin gah§tinlmasi ve saghk birimlerine iliskin 
duzenlemeler yer almaktadir. 

1936 yihnda yiiriirliige giren 3008 sayih Is Kanunu ile ulkemizde ilk kez is saghgi ve 
guvenligi konusunda aynntih ve sistemli bir diizenlemeye gidilmistir. 3008 sayih i§ Kanunu 8 
Haziran 1936 tarihinde kabul edilmi§, 16 Haziran 1937 tarihinde yiiriirliige girmi§ ve 1967 yihna 
kadar uygulamada kalmisrir. 

28 Ocak 1946 tarih ve 4841 sayih Cahsma Bakanligi Kurulus Kanununun birinci maddesi 
ile Bakanhgin gorevleri arasinda sosyal guvenlik de yer almi§tir. Mevzuatimiza sosyal guvenlik 
ilk kez bu kanun ile girmistir. 
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81 sayili Uluslararasi Calisma Sozlesmesinin 9. maddesinin onanmasina dair 5690 sayih 
Kanun 13 Arahk 1950 tarihinde yururluge girmistir. Bu kanun geregi olarak isyerlerinin is saghgi 
ve guvenligi yonunden denetimini yapmak, gahsma yasamini duzene koymak, yol gosterici 
uyanlarda bulunmak iizere hekim, kimyager ve muhendis gibi teknik elemanlann 
gorevlendirilmesi ile ilgili 174 sayih Kanun gikanlmistir. Adi gegen kanunun onayindan sonra ilk 
kez 12 Ocak 1963 tarihinde Istanbul ve sonrasmda Ankara, Zonguldak, Izmir illerinde I? 
Guvenligi Miifettisleri Grup Baskanhklan kurulmustur. Daha sonra Bursa, Adana, Erzurum gibi 
illerde de kurulan ve sayilan artinlan Grup Baskanhklan ile i§yerlerinin i§ saghgi ve guvenligi 
yonunden denetimi gahsmalan yogunla§tinlmi§tir. 

1967 yihnda 931 sayih Is Kanunu gikanlmistir. 931 sayih Is Kanununun Anayasa 
Mahkemesi tarafindan usul yonunden bozulmasi uzerine 1971 yihnda 1475 sayih is Kanunu 
yururluge konulmustur. I§ saghgi ve guvenligi ydniinden 1475 sayih Is Kanunu ve ona bagh 
olarak gikanlan tuzuk ve yoneuneliklerle, donemin §artlanna gore gagdas ve aynntih 
diizenlemeler getirilmistir. 

1475 sayih is Kanunu'nun 73. maddesi ile i§verenlere, gahsanlarin saghk ve guvenligini 
saglamak igin gerekli olani yapmak ve bu husustaki sartlari saglamak ve araglan noksansiz 
bulundurma yiikiimluliigu getirilmistir. Isgilerinde bu yoldaki usullere ve sartlara uymak zorunda 
olduklan belirtilmistir. 

1475 sayih Is Kanununun 74. maddesine gore, is saghgi ve giivenligi ydniinden onemli olan; 
"isgi Saghgi ve Is Guvenligi Tiiziigii", "Parlayici, Patlayici, Tehlikeli ve Zararh Maddelerle 
Cahsilan Islerde ve Isyerlerinde Alinacak Guvenlik Tedbirleri Hakkinda Tiiziik", "Yapi islerinde 
isgi Saghgi ve Is Guvenligi Tiiziigii", "Maden ve Tas Ocaklari Isletmelerinde ve Tiinel 
Yapiminda Alinacak isgi Saghgi ve Is Guvenligi Onlemlerine Iliskin Tiiziik" yiiriirluge 
konulmustur. (4857 sayih Is Kanunu-gegici 2. maddesi geregi ve Danistay karan ile yukarida yer 
alan tuzukler halen yuriirliiktedir.) 

4.4 is Saghgi ve Giivenligi Mevzuati 

Tiirkiye AB miiktesebatimn iistlenilmesine iliskin Ulusal Programda yer alan taahhiitlerimiz 
dogrultusunda Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi Is Saghgi ve Guvenligi Genel Mudurlugu 
biinyesinde yuriitiilen ve is saghgi ve guvenligi konusunda yeni bir model, yeni bir yaklasim 
ongoren mevzuat uyum gahsmalannin biiyiik bir kismi gegtigimiz yillarda tamamlanmistir ve 
halihazirda bu galismalar devam etmektedir. 

Bu kapsamda 1475 sayih eski is Kanunu biitiiniiyle yenilenmis, AB muktesebatini ve ILO 
nonnlarmi esas alarak gagdas bir yaklasimla hazirlanan yeni 4857 sayih is Kanunu 
yasalastinlmistir. 4857 sayih is Kanunu ile de is Saghgi ve Guvenligi Mevzuati'nin Avrupa 
Birligi mevzuatina uyumunu saglayacak yenilikler getirilmistir. 
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Uyumlastinlan mevzuat; is saghgi ve guvenligi ko§ullannda surekli iyilesme, isyerlerinde 
genel bir dnleme/politikasimn gelistirilmesi, isjn her asamasinda risk degerlendirmesi yaklasimi 
ile tehlikelerin tespiti ve buna gore alinacak onlemlerin belirlenmesi, isyeri yonetimi tarafindan 
ahnan kararlara galisanlann katihmi ve alinacak onlemler konusunda gahsanlara danisma gibi 
birgok yeniligi igermektedir. 

Ulkemizde gahsma hayatiyla ilgili birgok kurum ve kurulus bulunmakla birlikte, gahsma 
hayatini, isgi-i§veren iliskilerini, i§ saghgi ve giivenligini duzenleme ve denetleme gorevi 
Cahsjna ve Sosyal Guvenlik Bakanligina verilmistir. 

3146 sayih Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda 
Kanunun 1. maddesinde Kanunun amaci, 2. maddesinde ise Bakanhgin gorevleri belirtilmistir. 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhginin gorevlerinden, is saghgi ve guvenligine iliskin 
olan; mevzuat ve benzeri gahsmalar I§ Saghgi ve Guvenligi Genel Muduriugu tarafindan, egitim 
gah§malan G ^ S ^ a ve Sosyal Guvenlik Egitim ve Arastirma Merkezi tarafindan ve is teftisi 
hizmetleri Is Teftis Kurulu Baskanligi tarafindan surduriilmektedir. 

IS saghgi ve guvenligi mevzuatimizin temelini Anayasamiz olusturmaktadir. 

Anayasamizin; 

2. maddesinde: Turkiye Cumhuriyeti'nin, sosyal bir hukuk Devleti oldugu, 

5. Maddesinde: Devletin temel amag ve gorevlerinden birinin, kisilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutlulugunu saglamak, insanin maddi ve manevi varhginin gelismesi igin gerekli 
Sartlari hazirlamaya gahsmak oldugu, 

17. Maddesinde: Herkesin, yasama, maddi ve manevi varligini koruma ve gelistinne 
hakkina sahip oldugu, 

50. Maddesinde: Kirnsenin, yasina, cinsiyetine ve guciine uymayan islerde 
gahstinlamayacagi, kiigiikler ve kadinlar ile bedeni ve ruhi yetersizligi olanlann gahsma sartlari 
bakimindan ozel olarak korunmalari gerektigi, dinlenmenin, galisanlann hakki oldugu, 

56. Maddesinde: Herkesin, saghkh ve dengeli bir gevrede yasama hakkina sahip oldugu, 

60. Maddesinde: Herkesin, sosyal guvenlik hakkina sahip oldugu ve Devletin, bu guvenligi 
saglayacak gerekli tedbirleri alacagi ve teskilat kuracagi, 

belirtilmistir. 

Anayasamizin bu maddeleri geregince, Devlet, teskilatlanma, denetim ve yaptinmlara 
iliskin duzenlemeler ve isverenlerin gahsanlanni gozetme borcuna iliskin duzenlemeleri 
yapmistir. 
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4.4.1 Tesk i la t lanma, Dene t im v e Y a p t i n m l a r a i l isk in Duzen leme le r 

• 4857 Sayih Is Kanunu, 

• Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, 

• Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi Kanunu, 

• Deniz Is Kanunu, 

• Belediyeler Kanunu, 

• Umumi Hifzissihha Kanunu, 

• Turk Ceza Kanunu, 

• Borclar Kanunu, 

• 81 Sayih Uluslararasi ILO Sozlesmesi, 

• Is Teftis Tuziigu ve Yonetmeligi, 

• isyerlerinde isjn Durdurulmasina veya i§yerlerinin Kapatilmasina Dair Yonetmelik, 

• Agir ve Tehlikeli isjer Yonetmeligi, 

• i§ Saghgi ve Guvenligi Merkezi Yonetmeligi, 

4.4.2 Isveren in Gahsanlarmi G o z e t m e B o r c u n a i l isk in Duzen leme le r 

A- ISG organizasyonuna iliskin duzenlemeler, 

B- Teknik onlemlere iliskin duzenlemeler, 

C- Isin duzenlenmesine iliskin duzenlemeler, 

a) Kadin ve gocuklarin korunmasina iliskin, 

b) is siirelerine iliskin, 

i§verenin gahsanlanni gozetme borcuna iliskin duzenlemeler, 4857 sayih is Kanunu ba§ta 
olmak iizere, bu Kanun geregince yiirurluge konulan gok sayida yonetmeliklerde yer almaktadir. 

4857 Say ih is K a n u n u 

Cahsma hayatini diizenleyen temel kanun niteligindeki, su an yiirurliikte bulunan, 4857 
sayih I§ Kanunu, 22.05.2003 tarihinde kabul edilmi§ ve 10.06.2003 tarih ve 25134 sayih Resmi 
Gazetede yayimlanarak yuriirluge girmistir. 
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Kanunun is saghgi ve giivenligine iliskin maddeleri asagida yer almaktadir: 

C a h s m a sureler i 

M A D D E 63 - Genel bakimdan gahsma suresi haftada en gok kirkbes saattir. Aksi 
kararlastirilmamissa bu siire, isyerlerinde haftanin gahsilan gunlerine esit olgiide boliinerek 
uygulanir. 

Taraflann anlasmasi ile haftahk normal gahsma suresi, isyerlerinde haftanin gahsilan 
gunlerine, giinde onbir saati asmamak kosulu ile farkh sekilde dagitilabilir. Bu halde, iki ayhk 
siire iginde isginin haftahk ortalama gahsma suresi, normal haftahk galisma siiresini asamaz. 
Denklestirme suresi toplu is sozlesmeleri ile dort aya kadar artirilabilir. 

Cahsma siirelerinin yukandaki esaslar gergevesinde uygulama sekilleri, Cahsma ve Sosyal 
Giivenlik Bakanhgi tarafindan hazirlanacak bir yonetmelikle diizenlenir. 

Saghk kurallari bakimindan giinde ancak yedibuguk saat ve daha az gahsilmasi gereken 
isler, Cahsma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgi ile Saghk Bakanhgi tarafindan miistereken 
hazirlanacak bir yonetmelikle diizenlenir. 

Yone tme l i g in A d i 
R . G . T a r i h / 

Say i 
Y i i r u t m e 

T a r i h i 
Saghk Kurallari Bakimindan Giinde Ancak 
Yedibucuk Saat veya Daha Az C a ' i s i hnas i Gereken 
i$ler Hakkinda Yonetmelik 

15.04.2004/25434 
Yayimi 

tarihinde 

Isveren ler in ve iscilerin y i ik i iml i i l i ik ler i 

M A D D E 77- isverenler isyerlerinde is saghgi ve guvenliginin saglanmasi igin gerekli her 
tiirlii onlemi almak, arag ve geregleri noksansiz bulundurmak, isgiler de is saghgi ve giivenligi 
konusunda alinan her tiirlii onleme uymakla yiikiimliidurler. 

Isverenler isyerinde alinan is saghgi ve guvenligi onlemlerine uyulup uyulmadigini 
denetlemek, isgileri karsi karsiya bulunduklan mesleki riskier, ahnmasi gerekli tedbirler, yasal 
hak ve sorumluluklari konusunda bilgilendirmek ve gerekli is saghgi ve guvenligi egitimini 
vermek zorundadirlar. 

Isverenler isyerlerinde meydana gelen is kazasini ve tespit edilecek meslek hastahgini en 
geg iki is giinii iginde yazi ile ilgili bolge mudiirliigune bildirmek zorundadirlar. 

Bu boliimde ve is saghgi ve giivenligine iliskin tiiziik ve yonetmeliklerde yer alan hiikiimler 
isyerindeki giraklara ve stajyerlere de uygulanir. 

Kanunun bu maddesi ile i§ saghgi ve guvenliginin saglanmasi igin; 

Isverenlere; gerekli her tiirlii onlemi alma, ara? ve geregleri noksansiz bulundurma, 
isyerinde alinan is saghgi ve giivenligi onlemlerine uyulup uyulmadigini denetleme, isgileri kar§i 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



- 143 -

karsiya bulunduklan mesleki riskier, alinmasi gerekli tedbirier, yasal hak ve sorumluluklan 
konusunda bilgilendirme ve gerekli is saghgi ve guvenligi egitimini verme yiikumliiliigu 
getirilmistir. Egitim konusu ilk kez kanun metninde yer almistir. 

Isgilere; is saghgi ve guvenligi konusunda ahnan her tiirlii onleme uyma yiikumliiliigu 
getirilmistir. 

Is saghgi ve gi ivenl ig i yonetmel ik le r i (5763 sayih Kanunla degisik) 

MADDE 7 8 - Bu Kanuna tabi isyerlerinde is saghgi ve guvenligi sartlarinin belirlenmesi ve 
gerekli onlemlerin alinmasi, isyerlerinde kullamlan arag, gereg, makine ve hammaddeler 
yiiziinden gikabilecek is kazalan ve meslek hastahklarinin onlenmesi ve ozel durumlan sebebiyle 
korunmasi gereken kisilerin gahsma sartlarinin duzenlenmesi, aynca is saghgi ve guvenligi 
mevzuatma uygunlugu ydniinden; isgi sayisi, isin ve isyerinin ozellikleri ile tehlikesi dikkate 
alinarak isletme belgesi almasi gereken isyerleri ile belgelendirilmesi gereken isler veya urunler 
ve bu beige veya belgelerin alinmasina iliskin usul ve esaslar, is saghgi ve giivenligi ile ilgili 
konularda yapilacak risk degerlendirmesi, kontrol, olgiim, inceleme ve arastirmalann usul ve 
esaslan ile bunlan yapacak kisi ve kuruluslann niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin 
verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Saghk Bakanhginin goriisii alinarak Cahsma ve Sosyal 
Giivenlik Bakanhginca gikanlacakyonetmeliklerle belirlenir. 

Kanunun bu maddesi geregince, asagida yer alan ydnetmelikler, Avrupa Birligi mevzuatma 
uyumlu olarak hazirlanarak yiirurliige konulmustur. 

Tablo-4.1 4857 sayih i§ Kanununun 78. maddesi geregince cikartilan ydnetmelikler: 

Yone tme l i g in Adi R .G. T a r i h / Say i 
Y u r u t m e 
T a r i h i 

1 
Is Saghgi ve Guvenligi Yonetmeligi 
(89/391/EEC) 9.12.2003/25311 

(Dani§tay 
karan ile 

iptal) 

2 
Guvenlik ve Saghk isaretleri Yonetmeligi 
(92/58/EEC) 23.12.2003/25325 Yayimi 

tarihinde 

3 

Ekranh Araclarla Cahsmalarda Saghk ve 
Guvenlik Onlemleri Hakkinda Yonetmelik 
90/270/EEC) 

23.12.2003/25325 
v 

Yayimi 
tarihinde 

4 
Guriiltii Yonetmeligi 
(2003/10/EC-(86/l 88/EEC) 

23.12.2003/25325 23.12.2006 

5 Titresim Yonetmeligi(2002/44/EC) 23.12.2003/25325 23.12.2006 

6 

Yapi islerinde Saghk ve Guvenlik 
Yonetmeligi 
(92/57/EEC) 

23.12.2003/25325 Yayimi 
tarihinde 
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7 

Kimyasal Maddelerle Cahsmalarda Saglik ve 
Guvenlik Onlemleri Hakkinda Yonetmelik 
(98/24/EC-2000/39/EC Sinir Deger) 

26.12.2003/25328 
(Degisiklik 
19.10.2005/25971) 

Yayimi 
tarihinde 

8 

Patlayici Ortamlann Tehlikelerinden 
Gahsanlarin Korunmasi Hakkinda Yonetmelik 
(99.92 EC) 

26.12.2003/25328 Yayimi 
tarihinde 

9 

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 
Cahsmalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri 
Hakkinda Yonetmelik 
90/394/EEC-97/42/EEC-99/38/EC) 

26.12.2003/25328 Yayimi 
tarihinde 

10 

Asbestle Calismalarda Saghk ve Guvenlik 
Onlemleri Hakkinda Yonetmelik 
(83/477/EEC) 

26.12.2003/25328 
(Degisiklik 
17.2.2004/25376) 

15.04.2006 

11 

isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Saglik 
ve Guvenlik Onlemlerine iliskin Yonemielik 
(89/654/EEC) 

10.2.2004/25369 Yayimi 
tarihinde 

12 

is Ekipmanlannm Kullamminda Saghk ve 
Guvenlik §artlan Hakkinda Yonemielik 
(89/655/EEC) 

11.2.2004/25370 Yayimi 
tarihinde 

13 
Elle Tasima isleri Hakkinda Yonetmelik 
(90/269/E1 C ) 11.2.2004/25370 Yayimi 

tarihinde 

14 

Kisisel Koruyucu Donammlann isyerlerinde 
Kullanilmasi Hakkinda Yonetmelik 
(89/656/EEC) 

11.2.2004/25370 Yayimi 
tarihinde 

15 

Yeralti ve Yeriistii Maden i§lenuelerinde 
Saglik ve Guvenlik §artlan Hakkinda 
Yonetmelik (92/104/EEC) 

21.2.2004/25380 Yayimi 
tarihinde 

16 

Sondajla Maden Gikanlan islettnelercle Saghk 
ve Guvenlik §artlan Hakkinda Yonetmelik 
(92/91 /EEC) 

22.2.2004/25381 Yayimi 
tarihinde 

17 

Gecici veya Belirli Sureli islerde is Saghgi ve 
Guvenligi Hakkinda Yonetmelik 
(91/383/EEC) 

15.5.2004/25463 Yayimi 
tarihinde 

18 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Onlenmesi Hakkinda Yonetmelik 
(2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC) 

10.6.2004/25488 
Yayimi 

tarihinden 
1 yd sonra 

19 

Bahkci Geinilerinde Yapilan Cahsmalarda 
Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hak. 
Yonetmelik (93/103/EEC) 

27.11.2004/25653 
Yayimi 

tarihinden 
2 yd sonra 

20 
Isyeri Kurma izni ve isletme Belgesi Ahnmasi 
Hakkinda Yonetmelik 17.12.2004/25673 Yayimi 

tarihinde 
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Aynca bu maddede, 5763 sayih Kanunla getirilen degisiklikle "belgelendirilmesi gereken 
isjer veya urunler ve bu beige veya belgelerin ahnmasina iliskin usul ve esaslar, i§ saghgi ve 
guvenligi ile ilgili konularda yapilacak risk degerlendirmesi, kontrol, olgiim, inceleme ve 
arastirmalann usul ve esaslan ile bunlan yapacak ki§i ve kurulu§larin niteliklerinin belirlenmesi, 
gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi" konulannda ilk kez duzenleme yapilmasi 
ongoriilmiistur. 

Isin d u r d u r u l m a s i v e y a isyer in in kapat i lmasi 

MADDE 7 9 . - Bir isyerinin tesis ve tertiplerinde, gahsma yontem ve sekillerinde, makine ve 
cihazlarinda isgilerin yasami igin tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye 
kadar isyerlerini is saghgi ve guvenligi bakimindan denetlemeye yetkili iki mufettis, bir isgi ve bir 
isveren temsilcisi ile Bolge Miidiiriinden olusan bes kisilik bir komisyon karanyla, tehlikenin 
niteligine gore is tamamen veya kismen durdurulur veya isyeri kapatihr. Komisyona kidemli is 
mufettisi baskanlik eder. Komisyonun gahsmalan ile ilgili sekretarya isleri bolge muduriugu 
tarafindan yurutiiliir. 

Askeri isyerleri ile yurt emniyeti igin gerekli maddeler uretilen isyerlerindeki komisyonun 
yapisi, gahsma sekil ve esaslan Milli Savunma Bakanligi ile Cahsma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanhginca birlikte hazirlanacak bir ydnetmelikle belirtilir. 

Bu maddeye gore verilecek durdurma veya kapatma karanna karsi isverenin yerel is 
mahkemesinde alti is giinii iginde itiraz etmek yetkisi vardir. 

Is mahkemesine itiraz, isin durdurulmasi veya isyerinin kapatilmasi karannin 
uygulanmasini durdurmaz. 

Mahkeme itirazi oncelikle gorusur ve alti is giinii iginde karara baglar. Kararlar kesindir. 

Bir isyerinde gahsan isgilerin yas, cinsiyet ve saghk durumlan boyle bir isyerinde 
gahsmalanna engel teskil ediyorsa, bunlar da gahsmaktan alikonulur. 

Yukaridaki fikralar geregince isyerlerinde isgiler igin tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya 
makine ve cihazlarin ne sekilde i§letilmekten ahkonulacagi ve bunlann ne sekilde yeniden 
isletilmelerine izin verilebilecegi, isyerinin kapatilmasi ve agilmasi, isin durdurulmasina veya 
isyerinin kapatilmasina karar verilinceye kadar acil hallerde alinacak onlemlere iliskin hususlar 
ile komisyonda gorev yapacak isgi ve isveren temsilcilerinin nitelikleri, segimi, komisyonun 
gahsma sekil ve esaslan Cahsma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi tarafindan hazirlanacak bir 
yonetmelikte gosterilir. 

Bir isyerinin kurulmasina ve isletilmesine izin verilmis olmasi 78 inci maddede ongoriilen 
yonetmelik hukumlerinin uygulanmasma higbir zaman engel olamaz. 

Bu maddenin birinci fikrasi geregince makine, tesisat ve tertibat veya isin durdurulmasi 
veya isyerinin kapatilmasi sebebiyle issiz kalan isgilere isveren ucretlerini odemeye veya 
iicretlerinde bir diisiikliik olmamak iizere meslek veya durumlarina gore baska bir is vermeye 
zorunludur. 
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Yone tme l i g i n A d i R . G . T a r i h / Say i 
Y u r i i t m e 

T a r i h i 

i syer le r inde is in D u r d u r u l m a s m a v e y a 
i syer le r in in Kapat i lmas ina D a i r Y o n e t m e l i k 

15.3.2004/25393 
Y a y i m i 

tar ih inde 

is saghgi ve guven l ig i k u r u l u 

M A D D E 80. - Bu Kanuna gore sanayiden saytian, devamh olarak en az elli isgi galistiran 
ve alti aydan fazla surekli islerin yapildigi isyerlerinde her isveren bir is saghgi ve guvenligi 
kurulu kurmakla yukumludur. 

isverenler is saghgi ve guvenligi kurullarinca is saghgi ve guvenligi mevzuatina uygun 
olarak verilen kararian uygulamakla yukumludur ler. is saghgi ve guvenligi kurullarinin 
olusumu, gahsma yontemleri, bdev, yetki ve yukiimluliikleri Cahsma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanliginca hazirlanacak bir yonetmelikte gosterilir. 

Madde metniyle, daha once tavsiye niteliginde olan kurul kararlannm uygulanmasi 
isverenler igin zorunlu hale getirilmistir. 

Yone tme l i g in A d i R . G . T a r i h / Say i 
Y i i r i i t m e 

T a r i h i 
is Saghgi ve G u v e n l i g i K u r u l l a r i Hakk i nda 

Yone tme l i k 
7.4.2004/25426 

Y a y i m i 
tar ih inde 

is saghgi ve guven l ig i h izmet ler i (5763 saydi Kanunla degisik) 

M A D D E 81 - isverenler, devamh olarak en az elli isgi gahstirdiklan isyerlerinde ahnmasi 
gereken is saghgi ve guvenligi onlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasinin izlenmesi, is kazasi 
ve meslek hastahklarimn onlenmesi, isgilerin ilk yardim ve acil tedavi ile koruyucu saghk ve 
guvenlik hizmetlerinin yiiriitiilmesi amaciyla, isyerindeki isgi sayisi, isyerinin niteligi ve isin 
teh like simf ve derecesine gore; 

a) isyeri saghk ve guvenlik birimi olusturmakla, 

b) Bir veya birden fazla isyeri hekimi ile gereginde diger saghk personelini 
gbrevlendirmekle, 

c) Sanayiden sayilan islerde is guvenligi uzmani olan bir veya birden fazla muhendis veya 
teknik elemani gbrevlendirmekle, 

yukumludurler. 

isverenler, bu yiikiimliiliiklerinin tamamini veya bir kismim, biinyesinde gahstirdigi ve bu 
maddeye dayanilarak gikardacak yonetmelikte belirtilen vasiflara sahip personel ile yerine 
getirebilecegi gibi, isletme disinda kurulu ortak saghk ve giivenlik birimlerinden hizmet alarak 
da yerine getirebilir. Bu sekilde hizmet ahnmasi isverenin sorumluklanni ortadan kaldirmaz. 
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Isyeri saglik ve guvenlik biriminde gorevlendirilecek isyeri hekimleri, is guvenligi uzmanlan 
ve isverence gorevlendirilecek diger personelin nitelikleri, sayisi, ise alinmalan, gorev, yetki ve 
sorumluluklari, gahsma jart/an, egitimleri ve belgelendirilmeleri, gorevlerini nasil 
yiiriitecekleri, isyerinde kurulacak saghk ve guvenlik birimleri ile ortak saghk ve guvenlik 
birimlerinin nitelikleri, ortak saghk ve guvenlik birimlerinden hizmet ahnmasina iliskin hususlar 
ile bu birimlerde bulunmasi gereken personel, arag, gereg ve teghizat, gorevlendirilecek 
personelin egitim ve nitelikleri Saghk Bakanligi, Tiirk Tabipleri Birligi ve Tiirk Mimar Miihendis 
Odalari Birliginin goriisleri alinarak Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi tarafindan 
gikarilacak ydnetmelikle diizenlenir. 

Bu duzenlemeyle, onceden mevzuatta ayn ayn yer alan isyeri hekimi ve is guvenligi 
uzmanhgi bir araya getirilerek, bu kisjlerin yapacaklan hizmetler is saghgi ve guvenligi 
hizmetleri olarak birlestirilmi?, aynca bu hizmetlerin isyeri disinda kurulu ortak saghk ve 
guvenlik birimlerinden hizmet alinarak da yerine getirebilmesine imkan taninmistir. 

(Yonetmelik gahsmasi devam etmektedir.) 

Is giivenligi ile gorevli miihendis veya teknik elemanlar 

M A D D E 82. - (5763 sayih Kanunla yiiriirliikten kaldirilmi§tir.) 

isgilerin haklan 

M A D D E 83. - Isyerinde is saghgi ve guvenligi agisindan isginin saghgim bozacak veya 
viicut butiinliigiinii tehlikeye sokacak yakin, acil ve hayati bir tehlike ile karsi karsiya kalan isgi, 
is saghgi ve guvenligi kuruluna basvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
ahnmasina karar verilmesini talep edebilir. Kurul ayni giin acilen toplanarak kararim verir ve 
durumu tutanakla tespit eder. Karar isgiye yazih olarak bildirilir. 

Is saghgi ve guvenligi kurulunun bulunmadigi isyerlerinde talep, isveren veya isveren 
vekiline yapihr. Isgi tespitinin yapilmasini ve durumun yazih olarak kendisine bildirilmesini 
isteyebilir. Isveren veya vekili yazih cevap vermek zorundadir. 

Kurulun isginin talebi yoniinde karar vermesi halinde isgi, gerekli is saghgi ve guvenligi 
tedbiri ahmncaya kadar gahsmaktan kaginabilir. 

Isginin gahsmaktan kagindigi donem iginde ucreti ve diger haklan sakhdir. 

Is saghgi ve guvenligi kurulunun kararina ve isginin talebine ragmen gerekli tedbirin 
ahnmadigi isyerlerinde isgiler alti is giinii iginde, bu Kanunun 24 iincii maddesinin (I) numarah 
bendine uygun olarak belirli veya belirsiz siireli hizmet akitlerini derhal feshedebilir. 

Bu Kanunun 79 uncu maddesine gore isyerinde i§in durdumlmasi veya isyerinin 
kapatilmasi halinde bu madde hiikiimleri uygulanmaz. 

Bu duzenleme ile gahsanlara, saghgim bozacak veya viicut butiinliigiinu tehlikeye sokacak 
yakin, acil ve hayati bir tehlike ile karsi karsiya kaldiklannda is saghgi ve guvenligi kuruluna, bu 
kurulun bulunmadigi isyerlerinde isveren veya vekiline basvurarak durumun tespit edilmesini ve 
gerekli tedbirlerin ahnmasina karar verilmesini talep etme ve onlem ahnana kadar gahsmaktan 
kaginma, onlem ahnmadiginda hizmet akdini feshetme hakki getirilmistir. 
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ick i v e y a uyus tu rucu m a d d e ku l l anma yasagi 

M A D D E 84. - Isyerine sarhos veya uyusturucu madde almis olarak gelmek ve isyerinde 
alkollu igki veya uyusturucu madde kullanmakyasaktir. 

Isveren; isyeri eklentilerinden sayilan kisimlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi 
Sartlarla alkollu igki igilebilecegini belirleme yetkisine sahiptir. 

Alkollu igki kullanma yasagi; 

a) Alkollu igki yapilan isyerlerinde gahsan ve isin geregi olarak iiretileni denetlemekle 
gorevlendirilen, 

b) Kapah kaplarda veya agik olarak alkollu igki satilan veya igilen isyerlerinde i§in geregi 
alkollu igki igmek zorunda olan, 

c) Isinin niteligi geregi miisterilerle birlikte alkollu igki igmek zorunda olan, 

Isgiler igin uygulanmaz. 

A g i r ve tehlikeli isler 

M A D D E 85. - Onalti yasini doldurmamis geng isgiler ve gocuklar agir ve tehlikeli islerde 
gahstirdamaz. 

Hangi islerin agir ve tehlikeli islerden sayilacagi, kadinlarla onalti ya§ini doldurmus fakat 
onsekiz yasini bitirmemis geng isgilerin hangi gesit agir ve tehlikeli islerde gahstirilabilecekleri 
Saghk Bakanhginin gdrusii alinarak Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhginca hazirlanacak bir 
yonetmelikte gosterilir. 

Yone tme l ig in A d i R . G . T a r i h / Say i Y i i r u t m e T a r i h i 

Agir ve Tehlikeli isler 
| Yonetmeligi 

16.6.2004/25494 
(Degisiklik 23.10.2004/25622) 

Y a y i m i tar ih inde 

A g i r ve tehlikeli islerde r a p o r 

M A D D E 86. - Agir ve tehlikeli islerde qahsacak isgilerin ise giri§inde veya i§in devami 
siiresince en az yilda bir, bedence bu islere elverisli ve dayanikh olduklari isyeri hekimi, isgi 
saghgi dispanserleri, bunlann bulunmadigi yerlerde sirasi ile en yakin Sosyal Sigortalar 
Kunimu, saghk ocagi, hukumet veya belediye hekimleri tarafindan verilmis muayene raporlari 
olmadikga, bu gibilerin ise alinmalan veya iste gahstirilmalan yasaktir. Sosyal Sigortalar 
Kurumu ise ilk giris muayenesini yapmaktan kaginamaz. 

isyeri hekimi tarafindan verilen rapora itiraz halinde, isgi en yakin Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanesi saghk kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 
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Yetkili memurlar isteyince, bu raporlari isveren kendilerine gostermek zorundadir. 

Bu raporlar damga vergisi ve her cesit resim ve harctan muaftir. 

O n sekiz yas in dan kiiciik isciler icin r a p o r 
M A D D E 87. - Ondort yasindan onsekiz yasina kadar (onsekiz dahil) gocuk ve geng isgilerin 

ise ahnmalarindan once isyeri hekimi, isgi saghgi dispanserleri, bunlarin bulunmadigi yerlerde 
sirasi ile en yakin Sosyal Sigortalar Kurumu, saghk ocagi, hukumet veya belediye hekimlerine 
muayene ettirilerek isin niteligine ve sartlarina gore viicut yapilannin dayamkh oldugunun 
raporla belirtilmesi ve bunlarin onsekiz yasini dolduruncaya kadar alti ayda bir defa ayni sekilde 
doktor muayenesinden gegirilerek bu iste gahsmaya devamlarina bir sakinca olup olmadiginin 
kontrol ettirilmesi ve biitun bu raporlann isyerinde saklanarak yetkili memurlarin istegi uzerine 
kendilerine gosterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu ise ilk giris muayenesini 
yapmaktan kaginamaz. 

Birinci fikrada yazih hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, isgi en yakin Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanesi saglik kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Bu raporlar damga vergisi ve her gesit resim ve hargtan muaftir. 

G e b e v e y a cocuk emz i ren kad in la r icin yonetme l ik 

M A D D E 88. - Gebe veya gocuk emziren kadinlarin hangi donemlerde ne gibi islerde 
gahstinlmalarinin yasak oldugu ve bunlarin galismalannda sakinca olmayan islerde hangi 
sartlar ve usullere uyacaklari, ne suretle emzirme odalan veya gocuk bakim yurdu (kres) 
kurulmasi gerektigi Saghk Bakanliginin gdriisii ahnarak Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi 
tarafindan hazirlanacak bir yonetmelikte gosterilir. 

Yone tme l i g in A d i R . G . T a r i h / Say i Y u r i i t m e T a r i h i 
Gebe ve Emziren Kadtniann Calistmlma Sartlari via 
Emzirme Odalan ve Cocuk Bakim Yurtlanna Dair 
Yonetmelik (92/85/EEC) 

14.7.2004/25522 Yay im i tarihinde 

4.4.3 Meslek S tandard ina i l isk in M e v z u a t 

21.09.2006 Tarihinde Kabul Edilen 5544 Sayih Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile 
kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafindan hazirlanan Ulusal Meslek Standartlannin 
Hazirlanmasi Hakkinda Yonetmelik 05.10.2007 tarih ve 26664 sayih Resmi Gazetede 
yayimlanarak yururluge girmistir. 
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Bu Yonetmeligin amaci; meslek standartlannin hazirlanmasi, onaylanmasi ve ulusal meslek 
standardi olarak yururluge konulmasi ile mesleklerin ve meslek standardi hazirlayacak kurum ve 
kuruluslann secimi ve bunlarin cahsmasina iliskin esaslan belirlemektir. 

Yonetmelikte, meslek standardi asagidaki §ekilde aciklanmi§tir: 

Ulusal meslek standardi; bir meslegin basari ile icra edilebilmesi icin, MYK tarafindan kabul 
edilen gerekli bilgi, beceri, tavir ve tutumlann neler oldugunu gosteren asgari normlardir. Meslek 
standartlannin sekli ve igerigi, uluslararasi uygulamalara uygun olarak MYK Yonetim Kurulunca 
belirlenir ve tiim meslek standardi galismalannda bu bigime uyulur. Standardi belirlenecek 
meslege ili§kin yeterlilik diizeyleri Avrupa Birligi tarafindan benimsenen yeterlilik seviyelerine 
ve Avrupa Yeterlilik Cergevesine uygun olmak zorundadir. 

Meslek standardi; 

• is. analizine dayanir. 

• Surece sosyal taraflann etkili olarak katilmasi, goriis ve katkisinin ahnmasi esastir. 

• Ki§inin yiiriitmesi gereken ba§hca gorevleri, sahip olmasi gereken bilgi, beceri ve 
davram§lan agikga ifade eder ve mesleki agidan sahip olunmamasi gereken hususlan da igerir. 

• Mesleki yeterlilik seviyelerini yansitir ve bu seviyeler uluslararasi yeterlilik seviyelerine 
uygun olarak belirlenir. 

• Mesleki alanla ilgili saglik, guvenlik ve gevre koruma konulanndaki mevzuat ile idari ve 
teknik gereklilikleri igerir. 

• isverenler, gah§anlar, stajyerler ve ogrencilerin kolayhkla anlayabilecegi agikhkta yazihr. 

• Bireyin hayat boyu ogrenme ilkesine uygun olarak kendini gelistirmesini ve meslekte 
ilerlemesini tesvik eder ve meslekte ilerleme imkanlanm belirtilen bilgileri igerir. 

• Agik ya da gizli ayinmcihk unsurlan igennez. 

Sektor Komiteleri: 

• Kurum tarafindan gorevlendirilen kurum ve kuruluslarca hazirlanan meslek 
standartlannin ulusal meslek standardi olarak kabul edilebilmesi igin inceleme yapan, onerilerde 
bulunan ve karar veren komitelerdir. 

• MEB, CSGB, YOK, meslekle ilgili diger Bakanliklar, Genel Kurulda temsil edilen 
i§gi, i§veren ve meslek kuruluslan ile Kurumun birer temsilcisinden olusur. 
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• Hangi sektor komitelerinin kurulacagi ve bu komitelerde hangi mesleklerin 
goriisiilecegi, ulusal ve uluslararasi nonnlara uygun olarak, Yonetim Kurulu tarafindan tespit 
edilir. 

Ilk Sektor Komitesi insaat sektorunde olusturulmu§tur. MYK in§aat Sektor Komitesinin ilk 
toplantisi 25 Haziran 2008 tarihinde yapilmi§ ve Balkan ile Balkan Vekili secilmistir. 

Diger sektdrlere iliskin Sektor Komitelerinin olusturulmasina yonelik gahsmalar devam 
etmektedir. 

4.4.4 5763 Say ih K a n u n ile is Saghgi v e Guven l ig ine i l iskin Get i r i len Y e n i 
Duzen leme le r 

• Tersanelerdeki taseron uygulamasmdaki aksakhklar da goz onunde bulundurularak, 
Asil isveren ve alt isveren arasindaki sozlesmenin yazih yapilmasi yukumlulugii getirilmistir. 
Muvazaah durumda kontrol mekanizmasi ve sozlesme iptali 6ng6rulmu§, muvazaah bildirime 
10,000 YTL idari para cezasi getirilmistir. 

• Tersanelerdeki kalifiye elaman ve egitim sorunu da dikkate alinarak; agir ve tehlikeli 
islerde cahsacaklar igin mesleki egitim alinmasi zorunlulugu getirilmi§ ve agir ve tehlikeli islerde 
mesleki egitim almadan gahsUnlan her i§ci igin 500 YTL, idari para cezasi getirilmistir. 

• Alinmayan her i§ saghgi ve guvenligi tedbiri igin uygulanan ceza 89 YTL'den 200 
YTL'ye gikanlmistir. 

i§ Kanununda yapilan bu degisjklerle birlikte, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanhginca 
asagida belirtilen ydnetmeliklerin duzenlenmesi igin 2008/Haziran ayi itiban ile komisyonlar 
olusturularak gahsmalar ba§latilmi§tir. 

Cahsma Baslat i lan Ydne tme l i k l e r 

1) Alt isverenlik iliskisinin Kurulmasi, Bildirimi ve Tescili Hakkinda Yonetmelik 

2) isletme Belgesi Almasi Gereken isyerleri Hakkinda Yonetmelik 

3) is Saghgi ve Guvenligi ile ilgili Konularda Risk Degerlendirilmesi Usui ve Esaslar, 
Risk Degerlendirmesi Yapacak Kisi ve Kuruluslann Belirlenmesi, izin Verilmesi Hakkinda 
Yonetmelik 

4) is Ekipmanlannin Teknik Kontrol ve Deneyleri Hakkinda Yonetmelik 

5) isyeri Ortamlarinda ve Cah§anlarda Yapilacak Analiz, inceleme, Olgiim ve Ara§tirma 
Hakkinda Yonetmelik 

6) i§yeri Saghk ve Guvenlik Birimi isyeri Hekimi, i§ Guvenligi Uzmani ve Diger 
Personelin Gorev, Yetki ve Diger Usui ve Esaslan Hakkinda Yonetmelik 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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7) Bir Isin Sanayi, Ticaret, Tanm ve Onnan islerinden Hangisinin Kapsaminda Sayilacagi 
Hakkinda Yonetmelik 

8) is Saghgi ve Guvenligi Egitim, Damsmanhk ve Uzmanhk Hizmetleri Hakkinda 
Yonetmelik 

4.5 Is Tef t is 

Ulkemizde gahsma hayatmin mevzuata uygunlugunun tefti§i, Cahsma ve Sosyal Giivenlik 
Bakanligina, Bakanhkta da Is Tefti§ Kurulu Baskanhgina verilmistir. 

4.5.1 Is Tef t is in in Ulus lararas i D a y a n a g i 

i§ teftisinin uluslararasi dayanagim, 11.7.1947 tarihli ve 81 sayih Sanayi ve Ticarette is 
Teftisj Uluslararasi Cahsma Orgiitii Sozlesmesi olu§turmaktadir. Turkiye, 13.12.1950 tarih ve 
5690 sayih kanunla bu sdzlesmeyi onaylayarak yiikiimliiliik altina girmi§tir. 

4.5.2 is Tef t is ine i l iskin Ulusal D i izen lemeler 

is. teftisi sisteminin ulusal dayanagim, Anayasa, i§ Kanunu, Gah§ma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, is Teftis, Tuziigu ve i§ Tefti§ Yonetmeligi 
olu§turmaktadir. 

A n a y a s a 

1982 Anayasasimn 2. maddesi, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin "sosyal bir hukuk devleti" 
oldugunu belirtmektedir. Anayasanin 49. maddesinde de, gahsma ya§amim geli?tirmek igin, 
gahsanlan korumak devletin gorevleri arasinda sayilmis. ve bu konuda gerekli onlemlerin 
ahnmasi istenmistir. 

is K a n u n u 

i§ Kanununun 91. maddesiyle, gahsma yasamiyla ilgili mevzuatin uygulanmasinin devlet 
tarafindan izlenmesi ve denetlenmesi 6ng6riilmii§tiir. 

Cal i sma ve Sosyal G u v e n l i k Bakan l ig in in Tesk i la t ve G o r e v l e r i H a k k i n d a K a n u n 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanliginin Te§kilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 2. 
maddesinde Bakanhgin gorevleri belirtilmistir. Bu gorevler arasinda en dnemlilerinden birisi, 
gahsma yasaminin teftisidir. Cahsma hayatini denetleme gorevinin i§ Tefti§ Kurulu Ba§kanhgi 
tarafindan yerine getirilecegi ayni kanunun 15. maddesinde belirtilmi§tir. 

Cahsma hayatina iliskin tefti§ler, Cah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi i§ Tefti§ Kuruluna 
mensup toplam 559 i§ mufetti§i tarafindan gergekle§tirilmektedir. 
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Bu mufettislerin 257'si teknik olup is saghgi ve guvenligi konulannda tefti§ 
yapmaktadirlar. Geri kalan 302 mufetti§ ise isin yiiriitumii (bireysel ve toplu cahsma iliskileri) 
yonunden teftis yapmaktadirlar. 

ILO standartlannda gahsan isgi sayisma gore mufettis sayilan; 

• Piyasa ekonomisinde ; 1/10.000 
• Gegis ekonomisinde ; 1/20.000 
• Daha az gelismi§ ulkelerde; 1/40.000 olarak belirtilmistir. 

Turkiye'de, SSK verilerine gore 2006 yih itibari ile kayitli 7.818.642 sigortah gahsan 
bulunmaktadir. Bu sayi dikkate ahndiginda bir miifettise yaklasik 14.000 gah?an dusmektedir. 

Almanya'da toplam isgiicii sayisi 37.942.000 olup, devlete bagh gahsan 3.838 is mufettisi 
ve Ozel Kaza Sigorta Fonuna bagh gahsan 3.101 teknik mufettis olmak iizere toplam 6.939 
mufettis bulunmaktadir. Almanya'da bir mufettise yaklasik 5.500 gahsan dusmektedir. 

4.5.3 T u z l a ve Y a l o v a G e m i insa Sanay i Bolgesi is Tef t is ler i 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhginca Tuzla Tersanelerinde son yillarda yapilan teftisler 

is Saghg i ve G u v e n l i g i Tef t is ler i 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi Is Miifettislerince, son yillarda Tuzla Tersanelerinde 
asagida belirtilen teftisler yapilmistir. 

A ) 01.09.2006 - 31.01.2007 tarihleri arasinda "Tersane isyerlerinde is, Saghgi ve Guvenligi 
Teftis Projesi" gergeklestirilmistir. 

Proje kapsaminda 51 tersanede teftis yapilmistir. Yapilan teftislerde 15,718 erkek, 455 
kadin, olmak iizere toplam 16,173 i§ginin gahstigi tespit edilmistir. Teftisjerde 99 madde basjigi 
altinda toplam 1,061 noksanhk ve mevzuata aykinlik tespit edilmistir. is saghgi ve guvenligi 
ydniinden noksan husus tespit edilen isyerlerinden; 3 isyeri isverenine idari para cezasi 
uygulanmasi istenmis, diger isverenlere noksanhklann giderilmesi igin siire verilmistir. 

Yapilan teftisler sonucunda "Tersanelerde is Saghgi ve Giivenligi Tefti§ Projesi Genel 
Degerlendinne Raporu" hazirlanmis, ve rapor ba§ta i§gi ve i§veren sendikalan konfederasyonlan 
olmak iizere, iiniversitelere, meslek kuruluslarina, Milli Kutuphaneye ve TBMM Baskanligma 
gonderilmistir. 

B) 13.09.2007 - 24.09.2007 tarihleri arasinda ayni bolgede faaliyette olan 43 isyeri, 2. proje 
teftisi kapsamina alinmistir. 
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Bu teftislerde 5,320 asil isveren i§cisi ile 8,811 alt isveren isgisi olmak iizere toplam 14,131 
isginin cah§tigi tespit edilmi§tir.Tefti§i yapilan i§yerlerinden 2 isyerinde i§ saghgi ve giivenligi 
mevzuatina aykiri bir husus bulunmadigi tespit edilmis, 41 isyerinde 103 madde bashgi altinda 
toplam 588 noksanhk ve mevzuata aykinlik tespit edilmi§tir.Noksanhk ve mevzuata aykinlik 
tespit edilen isyeri isverenleri hakkinda toplam 196.054,00YTL idari para cezasi uygulanmasi 
istenilmistir. 

2. proje teftisleri sonucunda da "Tersanelerde Is Saghgi ve Guvenligi Teftis Projesi 2. Genel 
Degerlendinne Raporu" 2007 yih Ekim ayinda hazirlanarak yayinlanmistir. 

C) 20.02.2008 29.02.2008 tarihleri arasinda 43'ii Tuzla'da, 4'ii de Yalova'da olmak iizere 
toplam 47 tersanede, is saghgi ve guvenligi ydniinden teftis yapilmistir. 2008 yih Mart ayi 
itibariyle teftisleri tamamlanan i§yerlerinin tesis ve tertiplerinde, gahsma ydntem ve §ekillerinde, 
makine ve cihazlannda isgilerin ya§ami igin tehlikeli hususlar tespit edilen 19 isyerinde kismi 
durdurma uygulanmistir. 

Yine bu teftis ve denetimler sonucunda, teftis. yapilan i§yerlerinden 4 isyerinde i§ saghgi ve 
giivenligi mevzuatina aykiri bir husus bulunmadigi tespit edilmis, noksanhk ve mevzuata 
aykinlik tespit edilen 14 isyeri isverenligine, tespit edilen noksanhk ve mevzuata aykinhklann 
giderilebilmesi igin sure verilmis, 10 isyeri isvereni hakkinda toplam 29.400,00 YTL idari para 
cezasi uygulanmasi istenmistir. 

D) 26.05.2008-30.05.2008 tarihleri arasinda Tuzla Tersaneler Bolgesinde bulunan 40 
tersane isyerinde yapilan teftisler neticesinde; 2 tersanede her hangi bir noksanhk bulunmadigi 
tespit edilmis, noksan husus tespit edilen 26 isyeri igin toplam 103,912,00 YTL idari para cezasi 
uygulanmasi istenmis v e 12 isyerine de noksanhklann giderilmesi amaciyla siire verilmeksizin 
tebligat yapilmistir. 

Gahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi Is Miifettislerince 2008 yih igerisinde yapilan 
teftislerde, isgilerin yasami igin tehlikeli hususlar tespit edilen; Tuzla Gemi Insa Sanayi 
Bolgesinde yer alan 7 isyerinde 4857 sayih is Kanunu'nu 79. maddesi geregince kapatma 
uygulanmistir. 

Yapilan Teftislerde En Gok Rastlanan Noksan Hususlar 

Tuzla Tersanelerinde son yillarda is saghgi ve giivenligi ydniinden yapilan teftislerde, en 
fazla sayida tespit edilen olumsuzluklar asagida belirtilmistir. 

• Risk degerlendirmesi yapilmamasi, 

• isyerlerinde yeterli egitim yapilmamasi ve yilhk egitim programi hazirlanarak 
uygulanmamasi, 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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• Meslek hastahgina yol agabilecek olan islerde gahsan isgilerin saghk kontroliiniin 
yapilmamasi, 

• I§yerlerinde yangin ekibi kurulmamasi ve yangin tahliye tatbikatinin yapilmamasi, 

• Yiiksekte gahsmalar ve dusmelere kar§i gerekli onlemlerin ahnmamasi, 

• Kaldirma araglarimn periyodik kontrollerinin yaptirilmamasi, 

• Elektrik tesisatinin ve topraklama tesisatinm kontroliiniin yaptirilmamasi, 

• Seyyar elektrik kablolann dis etkenlere kar§i korunmamasi, 

• Elektrik panolannin zeminlerinin yahtkan malzemeyle kaplanmamasi, 

• Kompresorlerin periyodik kontrollerinin yaptirilmamasi, 

• Kisisel koruyucu donanimlannin kullanilmamasi, 

• Patlayici ortam olu§abilecek alanlann siniflandinlmamasi, 

• Patlayici ortamlarla ilgili risk degerlendirilmesi yapilmamasi, 

• Patlamadan korunma dokiimani hazirlanmamasi, 

• Gaz tuplerinin tasinmasi ve depolanmasinda guvenlik tedbirlerinin ahnmamasi. 

Isin Yiiriitumii Yonunden Yapilan Teftisler 

Tuzla Tersaneler Bolgesindeki isyerlerinde, isin yurutiimu (bireysel ve toplu gahsma 
iliskileri) agisindan birincisi 2005, digeri de 2007 yih kasim ayi olmak iizere 2 proje 
gergeklestirilmistir. 

A) 03.01.2005 - 31.03.2005 tarihleri arasinda gergeklestirilen 1. proje kapsaminda 31 
tersanenin genel teftisi yapilmistir. 

Teftisi yapilan 31 isyerinde 2,102 asil isveren isgisi, 12,000'i askin alt isveren isgisi, tersane 
isverenlerine is anlasmasi karsiligi is yapan diger i§veren i§gisi ve armatorlere i§ yapan isgiler 
olmak iizere toplamda yaklasik 15,000 isgiye ulasilmisbr. 

B) 2007 yih Kasim ayinda baslatilan 2. projede, 09.11.2007-15.12.2007 tarihleri arasinda 10 
Mufettis tarafindan 5 ekip halinde bireysel ve toplu gahsma iliskileri agisindan yapilan genel 
teftislerde 21 asil isverenlik incelenmis, 21 asil isverenlik bunyesinde 2503 isgiye, 183 bagh alt 
isverenlikte ise 6690 isgiye ulasilmi§tir. 

Bu teftislerde 74 isyeri ile ilgili olarak, Is Kanunu'nun 3, 28, 32, 37, 41, 44, 46, 47, 53, 56, 
60, 63, 69,76 maddelerine muhalefetten toplam 1.964.977.00 YTL idari para cezasi 
uygulanmistir. 
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Sdz konusu denetimler sonucunda diizenlenen raporlarla 2821 sayih Sendikalar Kanunu'nun 
59/1 maddesine muhalefetten toplam 8965 ihlal neticesinde aym Kanun'un 62. maddesi uyarmca 
ilgili Cumhuriyet Savcihklanna su? duyurusunda bulunulmustur. 

C) 26.05.2008-30.05.2008 Tarihleri Arasinda yapilan teftislerde, 6 isyerinde "Asil isveren 
alt i§veren ili§kisinin 4857 sayih Kanunun 2. maddesine aykiri oldugu, alt isverenlik 
sozlesmesinin iptalinin gerektigi" tespiti yapilmistir. 

4.6 1$ K A Z A L A R I 

4.6.1 is Kazas i ve Meslek H a s t a h g i m n T a n i m i 

Diinya Saghk Orgutu (WHO); is kazasini "onceden planlanmamis, gogu kez kisisel 
yaralanmalara, makinalann, ara? ve gereglerin zarara ugramasina, uretimin bir siire durmasina 
yol agan bir olay" olarak tanimlamistir. 

Uluslararasi Cahsma Orgutu (ILO); i§ kazasini "belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden 
olan, beklenmeyen, onceden planlanmayan bir olay" olarak tanimlamistir. 

Her iki tannnda da is kazasi, beklenmeyen istenmeyen ve planlanmayan sonucta insan ve 
e§yaya zarar veren bir olay olarak belirtilmistir. 

Is kazasi, ulkemizde 5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi Kanunu'nun 
13. maddesinde asagidaki sekilde tammlanmistir. 

is Kazas i 

A) sigortahnin i§yerinde bulundugu sirada, 

B) isveren tarafindan yuriitulmekte olan i§ nedeniyle veya gorevi nedeniyle, sigortah kendi 
adina ve hesabina bagimsiz cahsiyorsa yiiriitmekte oldugu i§ veya cahsma konusu nedeniyle 
isyeri disinda, 

C) bir isverene bagh olarak galisan sigortahnin, gorevli olarak isyeri disinda baska bir yere 
gonderilmesi nedeniyle asil isini yapmaksizin gegen zamanlarda, 

D) emziren kadin sigortahnin, gocuguna sut vennek igin ayrilan zamanlarda, 

E) sigortalilann, isverence saglanan bir ta§itla i§in yapildigi yere gidis geli§i sirasinda, 

meydana gelen ve sigortahyi hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen oziire ugratan 
olaydir. 

Yukandaki tanimdan da anlasilacagi iizere, ulkemizde bir kaza olayinin i§ kazasi olarak 
degerlendirilmesi igin, olayda sigortahnin bedenen ya da ruhen oziire ugramasi gerekmektedir. 
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Meslek Hastahgi 

Diinya Saglik Teskilatinca, yapilan isten kaynaklanan, olculebilen, tanimlanabilen ve 
kontrol altina ahnabilen ozel etmenlerle hastalik arasindaki iliskinin tam olarak kurulabildigi 
hastahklar, meslek hastahgi olarak tanimlanmistir. 

Meslek hastahgi iilkemizde, 5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi 
Kanununun 14. maddesinde, 

"Sigortahnm cahstinldigi isin niteligine gore tekrarlanan bir sebeple veya isin yiiriitiim 
sartlari yuziinden ugradigi gegici veya surekli hastalik, sakathk veya ruhi anza halleridir" 
seklinde tanimlanmistir. 

Is kazasi ve meslek hastaliklan, isyerlerinde is saghgi ve guvenligi ile ilgili gerekli ve 
yeterli onlemlerin ahnmamasi sonucu ortaya gikmaktadir. Meslek hastahklannin ortaya gikmasi 
gok uzun siirmektedir. Bu nedenle meslek hastahklannin teshisi ve takibinde zorluklar 
yasanmaktadir. Bunun sonucu olarak da ulkemizde, meslek hastaliklan ile ilgili saghkh veri 
bulunmamaktadir. 

4.6.2 K a z a Neden le r in in A n a l i z i 

is kazalannin dnlenebilmesi igin, kaza nedenlerinin iyi tanimlanmasi ve bu nedenlerin 
ortadan kaldinlmasi buyiik onem tasimaktadir. Kaza nedenlerinin dogru bir sekilde tanimlanip 
belirlenmemesi halinde, kazalann onlenmesi igin yapilacak gah§malarda istenilen sonuca 
ulasilmasi mumkun degildir. 

K a z a Neden ier i l ie i lgi l i Y a n h s G o r u s l e r 

Kaza olayindan sonra; kaza olayinin sanssizhk sonucu meydana geldigi, olaydan 
kaginmamn mumkun olmadigi, olayin kazahnin dikkatsizligi sonucu meydana geldigi gibi 
degerlendirmeler, kazalann onlenmesi yonunde yapilacak gahsmalarda ve benzer kazalann 
dnlenebilmesi igin alinmasi gerekli onlemlerin belirlenmesinde yanhs ydnlendirmelere neden 
olmaktadir. 

is guvenligi, sansa birakilamayacak kadar onemli bir konudur. Gergeklesen bir kaza olayini 
sanssizhk olarak degerlendirmek dogru degildir. Diger taraftan, yapilan arastirmalar i§ 
kazalannin % 97 sinin onlenebilir nitelikte oldugunu, kagmilmaz (onlenemez) kazalann % 3 
oramnda oldugunu gostennektedir. 

Dikkatsizligin, kazalann meydana gelmesinde etkili olan nedenlerden birisi oldugu 
muhakkaktir. Ancak kaza igin bir neden olan dikkatsizligin, ashnda baska bir olayin sonucu 
oldugunu da unutmamak gerekir. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Is saghgi ve guvenligi onlemlerinin ahnmasi igin yapilan harcamalann, bazi isverenler igin 
gereksiz bir harcama olarak goriildugii de bilinmektedir. Ancak yapilan ara§tirmalar, kazalar 
sonucu ortaya gikan maddi kayiplarin, kazalann onlenmesi igin yapilan harcamalann 5 kati 
oldugunu gostennektedir. 

Kaza Nedenlerinin Tanimi 

Kaza olayinin meydana gelmesinde etkili olan gok ge§itli nedenler bulunmaktadir. Bu 
nedenlerin iyi tanimlanmasi gerekmektedir. 

Kaza nedenlerini, tehlikeli durumlari olusturan "fiziksel nedenler" ve tehlikeli hareketleri 
olu§turan "kisisel nedenler" olarak iki ana bashk altinda toplamak miimkiindiir. 

I§ kazalannin onlenmesi igin yapilan gahsmalarda, bu nedenlerin birlikte ele alimp 
degerlendirilmesi ve hem tehlikeli hareketleri olu§turan kisisel nedenlerin hem de tehlikeli 
durumlari olusturan fiziksel nedenlerin belirlenerek ortadan kaidinimasi gerekmektedir. 

K a z a n e d e n l e r i n i n t a n i m i 

Kazaya neden olan faktorlerin tiimu birlikte degerlendirilmelidir. 

§ekil-4.1 Kaza nedenlerinin tanimi 
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Kaza nedenlerini olusturan tehlikeli durumlar; isyerinin yerlesimi, makine-tesis-malzeme-
ekipman, gahsma yontem ve metotlan ile gevresel faktorler gibi fiziksel nedenlerden 
kaynaklanmaktadir. 

Tehlikeli hareketlerin olusmasina neden olan kisisel nedenler ise; gahsanin i§ motivasyonu 
ve i§ yetenegi eksikliginden kaynaklanmaktadir. 

Is yetenegi, kisinin; biinye, saghk, gug, kuwet gibi yeteneklerinden olusan fizyolojik 
yetenekleri ile zeka, bilgi, nitelik gibi yeteneklerinden olusan zihinsel yeteneklerinden 
olusmaktadir. 

Tehlikeli hareketlerin dnlenebilmesi igin, kisinin hem fizyolojik yetenekleri hem de zihinsel 
yetenekleri yonunden yapilan ise uygun olmasi gerekmektedir. 

is motivasyonu, gah§anin genel olarak gahsma istek ve arzusunu olu§turan temel 
motivasyonu ile yaptigi i§ten aldigi zevk ve memnuniyeti saglayan direk motivasyonundan 
olusmaktadir. 

Cahsanin, genel anlamda gah§ma istek ve arzusu yani temel motivasyonu olmasina ragmen, 
gahsma sartlari ve isyeri ortamindan kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle direk motivasyonu 
olmayabilir. 

Diger taraftan, gahsanin yaptigi ise uygunlugu, yetenek ve tecriibesi, hem i§ yetenegini hem 
de is motivasyonunu dogrudan etkilemektedir. 

Cahsma siireleri de, gahsanin fizyolojik yetenegini ve direkt motivasyonunu etkilemektedir. 
Normal gahsma suresinin uzerinde gah§an ve/veya yeterli istirahati saglanmayan isginin, a§in 
yorgunluk nedeniyle fizyolojik yetenekleri azalacak ve direkt motivasyonu da olmayacaktir. 

Cahsanin is yeteneginin yeterli, ancak is motivasyonunun yetersiz olmasi, ya da is 
motivasyonunun yeterli ancak is yeteneginin yetersiz olmasi durumunda tehlikeli davranislann 
tamamen onlenmesi mumkun degildir. Bu nedenle tehlikeli hareketlerin dnlenebilmesi igin; 
gahsanin is yeteneginin olmasi ve ayni zamanda da is motivasyonunun saglanmasi 
gerekmektedir. 
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KAZA NEDENLERI 

KiSJSEL N E D E N L E R 
(TEHLlKELi HAREKET) 

F iZ lKSEL N E D E N L E R 
(TEHLIKELI DURUM) 

i§ MOTIVASYONU E 

TEMEL MOTlVASYON 
Cali?ma stegi ve arzusu 

+ 

DiREKT MOTlVASYON 
Memnuniyet, zevk, 

i§ YETENE6I 

FlZYOLOJlK YETENEKLER 
Biinye, kuwet, gu$, saglik 

ZiHiNSEL YETENEKLER 
Zeka yetenegi. bilgi, nitelik 

CALISMA DURUMU 
(jalisma siiresi, Istirahat 

HIZMET DURUMU 
Uyqunluk, tecriibe, yetenek 

- | Y E R L S $ l M j 

— | MAK lNE-TES lS | 

I CAL ISMA M E T O D U I 

C E V R E 

Tehlikeli hareketleri 
Onlemek, tehlikeli 
durumlari ortadan 
kaldirmaktan daha 

zordur . 

§ekil-4.2 Kaza nedenleri 

Metal sektdriinde meydana gelen 4.000 is kazasinm incelenmesi sonucunda, bu kazalann % 
6 sinin sadece tehlikeli durumlardan, % 17.1 inin sadece tehlikeli hareketlerden meydana geldigi, 
kazalann % 74 iinun meydana gelmesinde ise hem tehlikeli durumun hem de tehlikeli hareketin 
birlikte etkili oldugu belirlenmi§tir. Onlenemez kazalann ise sadece 2.9 oramnda oldugu 
gorulmektedir. 

Bu nedenle, kazalann onlenmesi igin yapilacak gahsmalarda, tehlikeli durumun ve tehlikeli 
hareketin birlikte degerlendirilmesi, alinacak onlemlerin de buna gore belirlenmesi 
gerekmektedir. 
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is kazalannda 
tehlikeli durum & tehlikeli hareket iliskisi 

% 2 . 9 

• T. Durum 
S T . Hareket 
• T . D & T . H 
• Onlen. 

% 7 4 

is g i ivenl ig i gahsmalannda T.D ve T. H. b i r l ik te degerlendir i lmei idir . 

§ekil-4.3 Is kazalannda tehlikeli dumm ve tehlikeli hareket iliskisi 

Kaza Zinciri 

Is giivenligi bilimi, kazalann onlenmesi yonunde yapilan gahsmalarda, kaza zincirinin 
uguncu halkasinda yer alan direkt nedenieri olusturan "tehlikeli durum" ve "tehlikeli harekef'e 
mudahaleyi temel faaliyet alani olarak kabul eder. Ancak, sadece tehlikeli durum ve tehlikeli 
hareketler (direkt nedenler) arastinhr, fakat bunlann altinda yatan problemler goz ardi edilirse, 
kazalar igin kahci gdzumler beklenemez. 
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1- ISG Yonetim Sistemi 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Is saghgi ve guvenliginin temel mantigi, olaylan takip eden degil olaylann dniinde giden bir 
yapiya dayanmaktadir. Bu nedenle, isyerlerinde kazalara neden olabilecek olumsuzluklar ortaya 
cikmadan gerekli onlemlerin ahnmasi biiyuk onem tasimaktadir. isyerlerinde tehlike 
kaynaklannin belirlenerek bu tehlikelerden ortaya gikacak risklerin belirlenmesi ve oncelikle bu 
risklerin ortadan kaidinimasi, bunun mumkun olmamasi halinde de gerekli diger onlemlerin 
ahnmasi, riskin kabul edilebilir bir diizeye indirilmesi gerekmektedir. 

isyerlerinde is kazalannm onlenebilmesi igin isveren tarafindan, is saghgi ve guvenligi 
yonetim sistemi kurularak, isyerine uygun bir guvenlik plamni hazirlanmah, bu guvenlik plamna 
gore uygulama standartlan belirlenerek uygulanmah ve yapilan uygulamalann sonuglan 
degerlendirilerek gerekli degisiklikler ve diizenlemeler yapilmah ve guvenlik plan 
gelistirilmelidir. Guvenlik plani, kaza zincirinde yer alan turn faktdrlerdeki sorunlan gdzecek 
guvenlik onlemlerini kapsamahdir. 

Yonetimden kaynaklanan yetersiz kontrol sistemi, kaza zincirinin ilk halkasini 
olusturmaktadir. Bu nedenle is saghgi ve giivenligi gahsmalarimn oncelikle sistematik ve 
bilimsel bir tabana oturtularak yuriitiilmesi gerekmektedir. 

2- Temel Neden - Orijin 

Kazalann temel nedenleri, tehlikeli davranislara neden olan kisisel faktdrler ile tehlikeli 
durumlan olusturan fiziksel faktorlerden olusmaktadir. 

Kisisel Faktorler: Yetersiz bilgi ve yetenek, yetersiz fiziksel giig, yetersiz 
motivasyon, psikolojik ya da zihinsel sorunlar vb. 

Fiziksel Faktdrleri: Hatah makine, uygun olmayan gahsma standardi, birimlerin ya 
da makinelerin yanhs kullamm metodu, uygun olmayan gahsma yontemi vb. 

Temel nedenleri bularak ortaya gikarmak ve daha etkili bir kontrol mekanizmasi kurmak, 
kazalann direkt nedenlerinin goziimiinden daha onemlidir. 

3. Direkt Neden - Belirti 

Bu tip nedenler genellikle arastirilmasi en onemli hedef olarak dikkate alinan, tehlikeli 
durum ve tehlikeli davramslar olarak adlandinhr ve buyiik bir gogunlukla iSG galismalannda bu 
tip nedenler ele ahmr. 

Ancak sadece direkt nedenler (tehlikeli durum ve tehlikeli hareketler) arastinhr, fakat 
bunlarin altinda yatan temel nedenler goz ardi edilirse, kazalar igin kalici gdziimler saglanamaz. 
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M a n ( i n s a n ) h a t a l a r a n e d e n o l a n i n s a n f a k t o r u 

M a c h i n e ( M a k i n e ) 
u y g u n o l m a y a n , k o r u y u c u s u z m a k i n e v e 
e k i p m a n g i b i f i z i k s e l f a k t o r l e r 

M e d i a ( O r t a m - c e v r e ) 
b i l g i , b i l g i l e n d i r m e , g a h s m a 
m e t o t l a n v e g e v r e s e l f a k t o r l e r 

M a n a g e m e n t ( Y o n e t i m y o n e t i m l e i l g i l i f a k t o r l e r 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

K a z a l a r i n T e m e l Neden ie r i (4M) 

Kazalann temel nedenlerinin; insan, makine/ekipman, ortam/gevre ve yonetim 
faktorlerinden kaynaklandigi bilinmektedir. 

1. M a n ( insan) 

Psikolojik Nedenler: Unutkanhk, sikinti-iiziintii-keder, gevre etkileri, istem disi davrani§, 
ihmalci davrams, hatah davranis vb. 

Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalik vb. 

Isyeri Nedenieri: insan iliskileri, takim gahsmasi, ileti§im vb. 

2. Mach ine (Mak ina) 

Hatah makine ve ekipman yerlesimi, eksik veya kusurlu koruyucular, yetersiz 
standardizasyon, yetersiz kontrol ve bakim, yetersiz muhendislik hizmetleri vb. 

3. Med ia ( O r t a m - C e v r e ) 

Yetersiz gahsma biigisi, uygun olmayan gahsma metot ve yontemi, uygun olmayan gahsma 
yeri ve ortami vb. 

4. Management (Yone t im) 

Yetersiz yonetim organizasyonu, tamamlanmamis kurallar ve talimatlar, yetersiz giivenlik 
yonetim plani, egitim ve ogretim yetersizligi, uygun olmayan nezaret, yonetim ve rehberlik, 
uygun olmayan personel istihdami, yetersiz saglik kontrolleri vb. 

Tablo-4.2 Kazalann temel nedenieri 

K A Z A L A R I N T E M E L N E D E N L E R l ( 4 M ) 



O V E N L l 
- 164-

O N L L E M I 
U N D A K l 

l L l $ K l 

(4 M) 

Guvenlik 
Yonetim 
Hareketi 

Kisisel 
onlemler 

Ki§isel 
faktorter 

Kisisel 
onlemler 

Ki§isel 
faktorter 

Ekipman 
onlemleri 

Ekipman 
faktorleri 

T E H L i K E L i 
DURUM 

Ekipman 
onlemleri 

Ekipman 
faktorleri 

T E H L i K E L i 
DURUM 

Ekipman 
onlemleri 

Ekipman 
faktorleri 

T E H L i K E L i 
DURUM 

Cali§ma 
onlemleri 

Cah§ma 
faktorleri 

T E H L i K E L i Cali§ma 
onlemleri 

Cah§ma 
faktorleri H A R E K E T 

Yonetim Yonetim 
onlemleri faktorleri 

(Giivenlik onlemleri) (Temel Nedenler) (Potansiyel Kaza) 
(Direkt Nedenler) 

is kazalannin onlenmesi yonunde yapilacak cahsmalarda, 
istenilen sonuca ulasilmasi ve kalici cozumler saglanabilmesi 

igin, direkt nedenlerin temelinde yatan sorunlann, yani 
t e m e l n e d e n l e r i n o r t a d a n k a i d i n i m a s i g e r e k i r . 

§ekil-4.5 Giivenlik onlemleri ile potansiyel kaza arasindaki iliski 

Kazaya Yakin Durum 

Yapilan arastirmalarda, oliim ya da agir yaralanma ile sonuclanan her bir kazanin altinda, 
benzer sekilde meydana gelmi§, 29'u hafif yaralanma, 300'u ise yaralanmasiz olarak sonuclanan 
olayin gercekle§tigi tespit edilmistir. 

B e n z e r k a z a s o n u g l a n 

H a s a r s t z k a z a l a n n d a m u t l a k a i n c o l a n m o a i g e r e k i r 

§ekil-4.6 Kazaya yakin durumlar 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



-165-

Is giivenliginde kabul edilen genel ilkelerden birisi de "oliim yada yaralanma ile 
sonuglanmayan kugiik is kazalannin buyugunun habercisi" oldugudur. Is kazalannin meydana 

gelmesini onlemek ve meydana gelen kazalann aym ya da farkh yerde tekrar ortaya cikmasini 
onlemek igin kazalannin arastinlmasi kadar kazaya yakin durumlann da arastinlmasi onem 
arzetmektedir. 

4.6.3 Is Kazasi istatistikleri 

Tablo-4.3 Turkiye'de meydana gelen is kazalan ( 2000-2006) 

! 
Yillar Sigortah Sayisi 

i§ 
Kazasi 
Sayisi 

Oliim 

Kaybedilen 

isgiinii 

Sayisi 

2000 5.224.125 74.847 1173 1.697.695 

2001 4.886.881 72.367 1.008 1.831.686 

2002 5.223.283 72.344 878 1.831.252 

2003 5.615.238 76.668 811 2.111.432 

2004 6.181.251 83830 843 2.031.238 

2005 6.918.605 73923 1096 1.791.292 

2006 7.818.642 79.027 1.601 1.845.451 

Toplam 41.868.070 - 7.410 -

Kaynak: SSK istatistikleri 

2000 ile 2006 yillan arasindaki veriler dikkate ahndiginda, Turkiye genelinde tiim 

isyerlerinde meydana gelen olumlu kaza orani, gahsan sayisma gore, ortalama 0.0001769 (on 

binde bir nokta yetmisyedi) olmaktadir. 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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T E R S A N E L E R D E K i I S K A Z A S I S A Y I S I 

2 0 0 0 2001 2002 2003 2 0 M 2005 2006 2007 

§ekil-4.7 Tersanelerdeki is kazasi sayisi 
Kaynak: GISBIR 

2007 yilinda 227 is kazasi meydana gelmis olup bir onceki yila gore yakla§ik %34 arti§ 
olmustur. 

4.6.4 Tersane le rde M e y d a n a Ge len O l u m l u is K a z a l a n 
Tuzla Tersanelerinde 2000 Yili ile 2008 Yili Haziran ayi sonuna kadar gegen siirede 

olumle sonuglanan is kazalan a§agidaki Tablo-4.4'te verilmektedir. 

Tablo-4.4 Tuzla Tersanelerinde olumlu i§ kazalan (2000-2008) 

Y I L 
C A L I S A N 

S A Y I S I O L U M 

2000 5.000 4 
2001 5.750 1 
2002 13.545 5 
2003 14.150 3 
2004 14.750 6 
2005 24.200 7 
2006 28.500 10 
2007 33.480 12 

2008 (ilk 6 ay) 33.480 13 

T O P L A M 172.855 61 

Kaynak:GiSBiR 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

2 5 0 

227 
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Tablo-4.5 Diinya tersanelerinde olumlu kaza oranlan 
(Cahsan sayisina gore) 

Ulkeler Kaza Oram (Onbinde) 
isvec 1 
Ingiltere 1 
Amerika 2 
Japonya 3 
Singapur 10 
Tayvan 10 
Cin 10 
Malezya 12 
Tiirkiye 3 

Kaynak: GISBIR 

2000 yih ile 2008 yih ilk alti ay itiban ile Tuzla Tersanelerinde meydana gelen oliimlii kaza 
orani, galisan sayisina gore ortalama (0,0003528) onbindeiignoktabes. olmustur. 

Tuzla Tersanelerinde, 2000 yih ile 2008 yih Haziran ayi sonuna kadar meydana gelen 
oliimlii kaza nedenleri asagidaki Tablo-3.4'de verilmektedir: 

Tablo-4.6 Tuzla Tersanelerinde olumlu kaza nedenleri (2000-2008) 

KAZA NEDENI Oran (%) Sayi 

Yuksekten diisnie 34 20 
Elektrik garpmasi 16,5 10 
Malzeme garpmasi/diisniesi 16,5 10 
Patlama 11 7 
Sikisma 11 7 
Diger 11 7 

T O P L A M 1 0 0 6 1 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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-4-1 •% 11% 

11% 

17% 
§ekil-4.8 Kaza nedenieri 

QYuksekten dujme 
• Elektrik garpmasi 
• Malzeme du§mesi 
• Padam a 
• Siki^ma 

• Diger 

4.6.5 T u z l a Tersane le r indek i K a z a Neden le r in in Ana l i z i 

Tuzla tersaneler bolgesindeki tersanelerde, yeni gemi insasi ve gemi bakim ve onanm 
gahsmalan yapilmaktadir. Bu cahsmalarda i§ saghgi ve guvenligi ydniinden ba§ta asagida 
belirtilenler olmak iizere, kazaya neden olabilecek gok sayida tehlike kaynagi ve riskier 
bulunmaktadir. 

• Yetersiz gahsma alan, (duzensiz isyeri, hareket zorlugu, kaldinlan ve tasinan 
malzeme altinda gah§ma vb.) 

• Agik alanlarda gahsma, (olumsuz termal konfor §artlan; soguk, sicak, ruzgar, yagi§ vb.) 

• Kapali dar alanlarda gahsjna, (zararh maddelere yogun maruziyet, boya, gaz, kaynak 
kullanimi halinde yangin ve patlama riski vb.) 

• Yiiksekte gahsma, (dusme, malzeme diismesi vb.) 

• Yogun ve/veya uzun siireli gahsma, (uygun olmayan gahsma yontemi, yorgunluk, 
stres, motivasyon eksikligi vb.) 

• Kimyasallarla gahsma, oksijen, SPG, asetilen, gdziiculer, boya, karbondioksit, 
karbonmonoksit, hidrojen sulfur, vb. kullanimi (yangin, parlama, patlama, maruziyet vb.) 

• Yogun olarak elektrikli is ekipmani kullanimi, (duzensiz ve giivensiz enerji 
kablolan vb.) 

• G°k sayida alt isveren, (organizasyon, kontrol ve denetim eksikligi vb.) 

• Gah§anlann sik degismesi (egitimsiz ve yeteneksiz isgi, kontrol zorlugu, kalifiye 
olmayan isyerini ve risklerini tammayan eleman vb.) 

• Agir pargalarla gahsma (malzeme dusmesi/garpmasi, sikisma vb.) 

• Yogun kaynak isleri (zararh maddelere maruziyet, gaz/duman/zararh isin, yangin vb.) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tuzla Tersanelerinde 2000 Ydi lie 2008 Yili Haziran ayi sonuna kadar gegen siirede oliimle 
sonuglanan is kazalannin nedenleri incelendiginde, kazalann % 34 oraninda yuksekten dusme, % 
16.5 oraninda elektrik garpmasi, % 16.5 oramnda malzeme garpmasi/diismesi, % 11 oraninda 
patlama, % 11 oraninda sikisma ve % 11 oraninda diger nedenler sonucu meydana geldigi 
gorulmektedir. 

4.6.5.1 Fiz iksel Neden ler (Teh l ike l i D u r u m l a r ) 

A l a n Yeters iz l ig i 

Yetersiz alanin, yerle§im ve gahsma yontemleri agisindan onemli bir risk olusturmasi 
kaginilmazdir. Dar bir alanda guvenli ve duzenli bir i§yerinin olusturulmasi mumkun degildir. 
Alan darhgi nedeniyle i§ guvenligi ydniinden gerekli onlemler ahnamamakta ve tehlikeli 
durumlar olusmaktadir. 

Agir pargalann vinglerle kaldinhp tasinmasi esnasinda ving altinda isgilerin gahsmasi, 
malzeme istiflerinin ve depolanmasimn duzenli ve guvenli bir §ekilde yapdamamasi, gah§ma 
alani ve gegis yollanmn yetersiz olmasi nedeniyle malzeme dusmesi/garpmasi ve sikisma 
seklinde meydana gelen kazalarda gok sayida olumler meydana gelmektedir. Tuzla 
tersanelerinde dlumle sonuglanan kazalann, % 16.5 inin malzeme garpmasi/diismesi sonucu, % 
11 inin ise sikisma sonucu meydana geldigi gorulmektedir. 

Diger taraftan alan darhgi, sikisikhgi nedeniyle gahsanlar gaz, toz, guriiltu vb. zararhlardan 
yogun bir sekilde etkilenmekte, maruziyet artmaktadir. 

A l t Isveren U y g u l a m a l a r i 

Alt isveren (taseron) uygulamasi, tersanelerde, is saghgi ve guvenligi agisindan yasanan 
sorunlann goziime kavu§turulmasinda onemle ele ahnmasi gereken bir husus olarak kar§imiza 
gikmaktadir. 

Tersanelerde yapilan i§lerin % 80 oraninda alt i§veren marifetiyle yuriituldugii 
bilinmektedir. Cok sayida alt i§veren olmasi, isyerlerinde is saghgi ve guvenligi ydniinden 
gerekli organizasyonun yapilmasini ve gerekli onlemlerin ahnmasini zorlastirmakta, alinan 
onlemlerin surekliliginin ve kahcihginin saglanmasim da imkansiz kilmaktadir. 

Ayni alan igerisinde, birbiri ile etkile§imi olan i§lerin farkh ellerden yuriitulmesinde, is 
saghgi ve guvenligi agisindan gok onemli olan bu etkile§imden kaynaklanacak tehlikeli durumlar 
saptanamamakta, yetersiz organizasyon nedeni ile bir butun olarak ele ahnmasi gereken giivenlik 
sorunlan birlikte degerlendirilememektedir. 
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Asil isverenler tarafindan yapilan islerde, organizasyonun daha iyi yapilabildigi ve i§ saghgi 
ve guvenligi dnlemlerinin daha etkin olarak ahnabildigi ve surekliliginin saglanabildigi, ancak 
90k sayida alt i§verenlerin yer aldigi i§letmelerde bu durumun saglanamadigi goriilmektedir. 

Tersanelerde meydana gelen kazalarda hayatini kaybeden iscilerden gok biiyiik bir kismimn 
alt isveren isgisi olmasi da bu durumu agikga gostennektedir. 

A g i k A l a n d a (gahsmalar 

Gahsmalann gok biiyiik bir kismimn agik alanda yapilmasi, galisanlann her tiirlii hava 
§artlanndan olumsuz olarak etkilenmesine neden olmaktadir. 

Agik alanda, soguk, sicak, yagis, ruzgar ve benzeri olumsuzlar altinta yapilan gah§malar, 
kaza nedenlerini olu§turan tehlikeli durumlarin (fiziksel nedenler) olusmasina, ayni zamanda 
galisanlann is motivasyonlanni olumsuz etkileyerek tehlikeli davranislann (ki§isel nedenler) 
ortaya gikmasina neden olmaktadir. 

Yi iksek te Cahsma/Teh l i ke l i Bos luk la r 

Tersanelerde yiiksekte yapilan gahsmalarda, bosjuklar ya da seviye farki bulunan yerlerden 
kaynaklanan tehlikeli durumlar olusmaktadir. 

Tuzla tersanelerindeki dlumlii kazalann % 34 oramnda diisme seklinde meydana geldigi 
dikkate ahndiginda; dusmelere kar§i gerekli tedbirlerin yeterince ahnamadigi, yiiksekte yapilan 
gahsmalarda iskele ve gahsma platformlannin dusmeyi dnleyecek §ekilde dizayn edilemedigi, 
diisme tehlikesi bulunan seviye farklannin bulundugu yerlerde korkuluklann yapilmadigi ya da 
giivenli sekilde yapilmadigi, gah§ma alanindaki tehlikeli bosluk ve deliklerde du§meye karsi 
onlemlerin yeterince ahnmadigi ve emniyet kemeri kullanimmin saglanamadigi anlasilmaktadir. 

Diger taraftan, alan darhginin yaninda, yiiksekte yapilan gah§madan da kaynaklanan 
malzeme garpmasi/diismesi nedeniyle tehlikeli durumlar olusmaktadir. 

K a p a l i A l a n d a Cahsma la r / K imyasa l l a r l a gahsma 

Tersanelerde yogun olarak kimyasallar kullanilmaktadir. Ozellikle kapah ve dar alanlarda 
kimyasallann kullanilmasinda, kaynak, raspa, boya ve benzeri isler yapihrken tehlikeli durumlar 
olusmakta, gah§anlann maruziyeti, yangin ve patlama agisindan tehlikeli durum olusmaktadir. 
Kapali ve dar alanlarda yapilan gahsmalarda, ozellikle yeterli olgiim ve gerekli havalandirma 
sistemi yapihnadiginda, gahsanlar gaz, toz, giirultii vb. zararhlara yogun §ekilde maruz kalmakta 
aynca patlamalar meydana gelmektedir. 

Tuzla tersanelerinde oliimle sonuglanan kazalann % 11 'i patlama sonucu meydana 
gelmistir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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K a y n a k Is ler i /E lektr ik le Cahsan E k i p m a n 

Tersanelerde cok yogun olarak yapilan islerden biri de kaynak isleridir. Kaynak isleri 
yapihrken, gahsanlar agisindan zararh gaz, toz, duman ve i§inlara maruziyet olusmakta, 
kimyasallarla yapilan gahsmalarda yangin ve patlama riski, enerji kablolanndan dolayi elektrik 
garpma riski olusmaktadir. 

Elektrik ve topraklama tesisatlannin uygun olmamasi, enerji kablolannin mekanik 
etkilerden korunamamasi, tesisat kontrollerinin yetersizligi nedenleriyle tehlikeli durumlar 
olusmakta bu nedenle elektirik garpmasi ve yanginlar meydana gelmektedir. 

Tuzla tersanelerinde oliimle sonuglanan kazalann % 16.5 'i elektrik garpmasi sonucu 
meydana gelmistir. 

Ka l i f i ye E l e m a n ve Eg i t im Yeters iz l ig i 

Sektorde son yillarda ya§anan hizh gelisme, sektorde kalifiye eleman ve egitimli isgucii 
sikintisini da birlikte getirmi§tir. 

Yogun talep sonucu artan siparisjerin zamamnda yeti§tirilebilmesi igin, sektorde yeterli bilgi 
ve tecriibesi olmayan isgilerin tersanelerde gahstirilmasi i§ kazalannin artmasmda etkili olmu§tur. 

4.6.5.2 Kis isel Nedenler (Teh l ike l i Hareke t le r ) 

Tersane i?gilerinin biiyiik kisminin, tarn olarak i§e uygun olmadigi, bilgi, nitelik ve egitim 
agisindan, yani i§ yetenegi agisindan yetersiz olduklan bilinmektedir. 

Diger taraftan, i§ yogunlugu, fazla gah§ma, agik havada soguk, sicak, yagi?, riizgar altinda 
gahsma, yiiksekte gah§ma, kapah ve dar alanlarda gahsmayla birlikte, sosyal ve dzluk 
haklanndaki olumsuzluklar, sik olarak isyeri ve i§ arkada§i degisikligi gibi bir gok neden, 
gah§anlann is motivasyonunu azaltmakta, yaptigi i§ten zevk almamaya, memnuniyet 
duymamaya, kendisini eserin degil sadece emegin bir pargasi olarak algilamasina neden 
olmaktadir. 

Bunun sonucu olarak da gah§anlar, i§e konsantre olamamakta ve riskleri algilamakta zorluk 
gekmektedir. Tiim bu olumsuzluklar, is yetenegi agisindan da yeterli olmayan gah§anlann 
tehlikeli davrani§lanna neden olmaktadir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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4.6.5.3 K a z a l a n n T e m e l Neden le r i 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Komisyonumuzca tersanelerde yapdan inceleme ve arastirmalar sonucunda; 

Yogun calismadan kaynaklanan yorgunluk, 

Sik isyeri ve i§ arkada§i degi§iminden kaynaklanan iletisim eksikligi, 

Insan ili§kilerinde ve takim cahsmasinda sorunlar, 

Sosyal ve kulturel agidan ya§anan olumsuzluklardan kaynaklanan sikinti, iizuntii, gevre 
etkileri nedeniyle ortaya gikan hatah davram§, 

• Yetersiz alan nedeniyle hatah makine ve ekipman yerle§imi, 

• i§ ekipmanlannda eksik veya kusurlu koruyucular, 

• Yetersiz standardizasyon, kontrol, bakim ve muhendislik hizmetleri, 

• Yetersiz gah§ma bilgisi, uygun olmayan gah§ma metot ve yontemi, 

Uygun olmayan gah§ma yeri ve ortami, 

Yetersiz yonetim organizasyonu, 

Tamamlanmamis kurallar ve talimatlar, 

• Yetersiz guvenlik ydnetim plani, 

Egitim ve ogretim yetersizligi, 

Uygun olmayan nezaret, ydnetim ve rehberlik, 

Uygun olmayan personel istihdami, 

Yetersiz saghk kontrolleri 

gibi kazalann temel nedenlerini olusturan birgok oiumsuz durumun yasanmakta oldugu 
gorulmektedir. 

Tuzla tersanelerinde, son yillarda olumlu is kazalannin artmasi nedeniyle, i§ saghgi ve 
guvenligi yonunden yapilan gah§malann da hiz kazandigi bilinmektedir. Ancak bu gah§malann 
sistematik ve bilimsel olarak yapilamadigi, genel olarak Tuzla Tersaneler Bolgesinde dzelde ise 
tersane isyerlerinde yeterli organizasyon ve isbirliginin saglanamadigi, sektdrle ilgili kurum ve 
kuruluslann i§ ve giig birligini yeterince olusturamadigi, sektoriin temel problemlerinin 
gdzumiinde ilgili kurum ve kurumlann yeterince harekete gegirilemedigi, is saghgi ve guvenligi 
ile ilgili gahsmalann surekliliginin saglanamadigi, gahsmalann sektor bazinda ve isyeri (tersane) 
bazinda kesintilerle devam ettigi, bu durumun zaman kaybina yol agtigi, ayni zamanda guvenlik 
konusunun gundemde kalmasina engel oldugu, baska bir ifade ile guvenlik konusunun yasam 
tarzi haline getirilemedigi anlasilmaktadir. 
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Sonug olarak; kazalar igin kahci gdziimler saglanabilmesi igin, kazalann temel nedenieri 
dikkate alinarak goziim yollan aranmah ve temel nedenlerin ortadan kaldinlmasi saglanmahdir. 

4.7 Tersane le rde Y a p i l a n T e k n i k is lere i l isk in is G u v e n l i g i R isk ler i v e A l i nmas i 
Ge reken T e k n i k O n l e m l e r 

T a s i m a , S tok lama ve K a l d i r m a 

R isk ie r 

T a s i m a 

• Ekipmanlan kullanan isgilerin uygun egitimli ve sertifikah olmamasi, 

• Tasima ekipmanlannin uyan tertibatinm (sesli, lsikh, renkli) olmamasi, 

• Tasima ekipmanlannin bakim ve onarimlarmin periyodik olarak yapilmamasi, 

Kaldirma ve tasima islemleri sirasinda gahsma alanin i§aretlenmemi§ olmasi, 

• Kaldirma ekipmanlannin ve aksesuarlannin standartlara uygun olmamasi, 

Kaldirma isjemi sirasinda isaretginin olmamasi, 

• Tasima esnasmda islemin yapildigi zeminin diizgiin olmamasi, (gukur, tiimsek uygun 

olmayan rampa v.b) 

• Tasima sirasinda uygun trafik kurallannin olmamasi, 

• Tasima sirasinda tasima alaninda gorevli olmayan ki§ilerin bulunmasi, 

Stok lama 

C êlik malzemelerin (sag ve profiller) stok sahasinda uygun bir sekilde ve yiikseklikte 

istiflenmemesi, 

Stok sahasimn istiflenme isi haricinde de kullamlmasi, 

• Gereginden fazla istifleme yapilmasi, 

K a l d i r m a 

• Vingle yapilan kaldirma isleminde i§aretgi ile operatoriin birbirini anlayamamasi ya da 

isaretgiyi gdrememesi, 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

• Ving igin uygun halat ve mapa segilmemesinden dolayi yiik kaldirma sirasinda 
malzemenin kinlmasi, kopmasi ve dusmesi, 

Segilen makinenin tasiyici aparatlannin yiikii tasiyamamasi, kaldirma esnasinda halatin 
kopmasi, 

Kaldirma ekipmanlan ve aksesuarlannin standartlara uygun olmamasi, 

Ahnmasi Gereken Onlemler 

Tasima 

Kendinden hareketli i§ ekipmanlan kullanima uygun egitim ve/veya sertifika almis 
kisiler tarafindan yapilmah, 

Tasima alaninda gorevli olmayan kisilerin bulunmasini dnleyecek gerekli duzenleme 
yapilmah, 

• Yuksek tonajh ve/veya homojen olmayan malzemelerin tasinmasi islemlerinde yiik 
bilgisi konusunda uzman ki§ilerin onayi ahndiktan sonra tasimaya izin verilmeli, 

• Tasima esnasinda kisilerin giivenilir haberlesme imkanlan saglanacak teknikler 

kullamlmah, (sesli, isaret ve i§ikh) 

Ta§ima islemleri sirasinda sahanin gerekli isaretleme ve diger emniyet tedbirleri i§ 

saghgi ve giivenligi uzmaninin talimatlan dogmltusunda yapilmah, 

A§in veya dengesiz yukleme yapilmamah, boyle durumlar olussa bile makineyi 

kullanan operator bu tasimayi gergekle§tirmemeli, 

Tasima alani zemini diizgiin olmah, kuyu, gukur gibi yerler tamir edilene kadar ikaz 
levhalan ve gegici emniyet §eritleri ile mutlaka belirlenmeli, 

Stoklama 

Kesilecek olan malzemeler gelik isleme atolyesinde fazla yer isgal etmemeli ve kesim 
sonrasi ortaya gikan fireler uygun bir §ekilde tanimlanmah ve emniyetli bir yerde istiflenmeli, 

• Tesisin "Malzeme Stok Sahasi Yerlestirme Talimati" olmah ve tesis igerisinde talimata 
uygun hareket edilmeli, 

Istif alanlan imalat yapilan alanlara yakin bolgelerde kurulmah ve bdylelikle tasima 
i§leminin tersane aki§ini aksatmadan en kisa arahklarda yapilmasi saglanmah, 

Istiflenen malzemelerin arasina forklift bigaginin girebilecegi uygun aparatlar 
kullamlmah, 
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isyerinde malzemeler istiflenirken aydinlatma, yamci ve patlayici maddeler, makine ve 
tesisat ve gegis giizergahlan goz oniine alinarak istiflenmeli, 

• istifleme uygun zemin uzerine ve yerden 3 metre yiiksekligi gegmeyecek sekilde 
yapilmali, 

• Cubuk, borular vb. malzemeler uygun raf veya sehpalar uzerine istiflenmeli ve veya 
' bunlann saglanamadigi hallerde kalaslardan yapilan bir taban uzerine istiflenme yapilmali, her 

iki tarafi dayanikh kaziklarla desteklenmeli, 

Ahsap ve tiirevi malzemeler kizisma ihtimalinden dolayi yerden yiiksekte bulunan 
raflar uzerine istiflenmeli, 

istifleme yatay pozisyonda ve/veya az egik siralar halinde yapilmali ve istiflenen her 
sira arasina uglan gegitleri kapatmayan tahtalar atilmah, 

Kaldirma 

• Blok kaldinna isleminde blok agnlanna uygun kapasiteli ving segilmeli, 

• Halat ve mapa gibi ta§iyici sistemlerin periyodik bakimlan yapilmali, sertifikah 
aparatlar kullamlmah, 

• Kaldirma islemi oncesinde tiim ving aparatlan kontrol edilmeli, 

Vincin emniyetli tasima kapasitesini asmasi durumunda is hemen durdurulmah ve/veya 
yiik limit salteri veya yiik hucresi konulmah, 

• Kaldirma esnasmda saha i§aretlenmeli ve kisjlerin girisj sinirlandinhriah, 

• Kaldirma aksesuarlan, sapanin sekli ve yapisi dikkate alinarak, kaldinlacak yiike, 
kavrama noktalanna, baglanti elemanlanna ve atmosfer sartlanna uygun segilmeli, 

is ekipmaninin operatoru kaldinna islemi sirasinda yiik yolunu tamamen gdremiyorsa 
teknik ydnlendiricinin (isaretgi, armador) sesli ve hareketli yonlendirme olmaksizin kaldirma 
islemi yapilmamah, 

Taslama, Raspalama ve Boyama 

Riskier 

Taslama 

Taslama sirasinda gikan gapagin goze sigramasi, 
• Taslama i§leminde i§ginin yuksek DB'de giirultiiye maruz kalmasi, 

• Taslamada siirtiinmeden gikan kivilcim nedeniyle yangin olusma ihtimali, 
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Taslama isleminde kullanilan tas motoru ta§inin patlamasi, 

Ta§ motoru elektrik kablosundan gikan akima maruz kalmmasi, 

Ta§ motorunun koruyucu muhafazasinin olmamasi, 

Ta§ motorundan gikan tozun insan saghgina zarar vermesi, 

Taslama yapan kisinin dikkatsizligi, 

Raspalama 

• Kapah mahallerde yapilan raspalama i§leminde uygun havalandirmamn olmamasi, 

• Raspa isjeminde kullanilmasi gereken ki§isel koruyucu donammlanmn kullanilmamasi, 

• Raspa i§lemi esnasinda havaya kan§an toz ve gazlann solunmasi, 

Raspa i§lemi sirasinda kullanilan yardimci malzemelerin uygun segilmemesi, 

• Raspalama islemi esnasinda bu bolgeye 3. ki§ilerin girmesi, 

• Yag ve gresin yiizeyden temizlenmesi isleminde solvent esash kimyasallann 
kullanilmasi, 

Raspa i§lemi esnasinda tozun olusniasi, 

Mekanik yiizey hazirhginda tel firga, pnomatik gekiciler ve donen ekipmanlann 
kullanilmasi, 

Boyama 

Boyalann emniyetsiz stoklanmasi, 

Boyanin gok yuksek sicakhklara maruz kalmasi, boya esnasinda firga veya spreyden 
gikan gaz ve kimyasal maddelerin buharlasmasi, 

Celige yapilan asit banyosu, 

Parlayici ve patlayici maddeler igin pasif kaplama yapilmamasi, 

Yaglann yiizeyden temizlenmesinde kullanilan solvent igerikli maddelerin gevreye 
karismasi, 

Boyanin sulandinlmasi sirasinda kullanilan tiner v.b agicilar, 

Anti-fouling boya kullanilmasi, 

Boya yapan i§gilerin ellerini kimyasal agicilarla temizlemesi, 

Boya i§lemi sirasinda kisisel koruyucu donanimlann kullanilmamasi, 

Boyalann uygun ta§inmamasi, 
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O n l e m l e r 

T a s l a m a 

• Taslama islemini yaparken isleme uygun koruyucu gozliik, maske ve kulakhk 
kullamlmah, 

Tasjama isjemi sirasinda miimkiinse parga sik sik sogutulmah, 

• Kivilcim gikmasim onlemek igin pargayi uzun siireli tasa mtmamali, 

• Standartlara uygun tas motoru segilmeli, 

Taslama yaparken sadece taslama yapilan yere odaklanmah, baska islere bakilmamah, 

• Raspalama isleminde kullamlan kompresor ve hava tankinin periyodik bakimlannin 
yapilmasi, 

• Kompresor ve hava tankinin emniyetsiz bir ortamda bulunmasinin onlenmesi, 

• Raspalama sirasinda operasyondaki kisilerin haberle§me eksikliginin giderilmesi, 

• Gridin uygun depolanmasi, 

Raspa lama 

Raspa islemi insan ve gevre saghgi agisindan kapah mahallerde yapilmali, 

• Havalandirma tesisati, islem sirasinda olusacak tozu emecek sekilde ve konumda 
segilmeli, 

• Cozucii solventler ile islem yaparken solunmamah ve deriye temas ettirilmemesi igin 
uygun kisisel koruyucu donanimlar kullamlmah, 

• Mekanik yiizey temizligi yaparken uygun kisisel koruyucu donanim kullamlmah, 

Segilen kisisel koruyucu donanimlar talimatlarda belirtildigi gibi saklanmah ve 
temizlenmeli, 

• Kompresor ve hava tanki igin periyodik kontroller yapilmali, 

Kompresor ve hava tankinin ortamdan izole edilmesi ve emniyetli bir yerde 
konumlanmasi, 

• Kapah alanlarda operasyon esnasmda gdzcii ile raspaci arasinda haberlesme telsiz ile 
saglanmah, 

Raspa isleminde kullamlan grid, kapah bir sekilde ve palet iistiinde depolanmah, 
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• Boyalar, parlayici ve patlayici malzemeler ile yan yana stoklanmamali, 

Boyalann depolandigi yerler isi olarak iyi izole edilmeli ve depolama bolgesinde 
kopuk atici sistem kurulmali, 

• Boyama esnasinda da kdpuklu yangin sondurme cihazlan bulundurulmali, 

Stoklama paletler uzerinde yapilmah ve tasima esnasinda devrilmemesi igin 
sabitlenmeli, 

Stoklama yerleri igin diisiik lsih ve giinese direk maruz kalmayacak korunakh yerler 
segilmeli, 

Boyama sirasinda buharla§arak havaya kan§an boya partikiilleri ve tineri solumamak 
igin uygun kisisel koruyucu donanimlar kullamlmah, 

Boyanin iistiine yanici ozelligini azaltmak igin organik ve inorganik pasif koruma 
boyasi yapilmah, 

Kapah mahallerde yapilan boyama i§lemlerine uygun bir havalandirma yapilmah, 

Boyada gah§an i§gilerin daha sik arahklarla mola vermeleri ve doniisiimlii gah§malan, 

Anti-fouling (zehirli boya) boyalann segiminde boya iireticisinin parametrelerine 
uyulmah, 

Kullamm sonrasi boya ve tiner kutulan, kontamine olmus yanici atiklann istiflenmesi 
ve bertarafi uygun §ekilde yapilmah, 

K e s m e ve E g m e i§lemleri 

R isk ier 

K e s m e 

• Kesme esnasinda gikan metal tozlannm havaya kansmasi, 

Kum kesim isjemlerinde parganin lsinmasi, 

Kesme sirasinda gapak-alev olusniasi, 

Kesme esnasinda baglanti hortumlanndan gazlann sizmasi, 

• Oksijen kesiminde sac ve havuzdaki su arasinda olusabilecek gaz sizintilan, gaz 
yogunlasrnasi ve sikismasi, 

• Kesme tezgahlannin uygun topraklanmamasi, 
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• Makinenin kasnak disli pervanelerinin doner kisimlanmn agikta olmasi ve makine 
koruyuculannin olmamasi, 

Kesme makinesinin uygun bir sekilde konumlandinlmamasi, 

Kesme islemini yapan operatorun dikkatsizligi, 

• Makinelerin hareketli kisimlanndan yaralanma, 

• Kesme havuzu uzerine sac yerlestirme esnasmda miknatistan kaynaklanan mekanik 
anzalar, 

Oksijen, argon ve propan hortumlanmn standart di§i olmasi, 

• Zamanla yipranmasi ve dogru baglantilann yapilamamasi, 

• Salomalann geri tepme tertibatimn olmamasi, 

• Oksijen, argon ve propan tesisatlanna uygun tanimlama yapilmamasi, 

isgilerin yaptiklari is konusunda egitimsiz olmasi, 

• Kesme yapilan ortamda yangin tertibatimn olmamasi, 

• Kesim sonrasinda olusan camurun gevreye zarar vermesi, 

Eg me Islemi 

• Egme islemi sirasinda malzemenin gahsanlara garpmasi, 

Egme tezgahlannin anza ve periyodik bakimlannin yapilmamis olmasi, 

• Egme tezgahlannin uygun topraklanmamasi, 

• Makinenin kasnak disli pervanelerinin doner kisimlanmn agikta olmasi ve makine 
koruyuculannin olmamasi, 

Egme makinesinin uygun bir sekilde konumlandirilamamasi, 

Egme islemini yapan operatorun dikkatsizligi, 

• Makinelerin hareketli kisimlanndan yaralanma, 

• Egme islemi sirasinda elle yapilan tasimalarda olu§abilecek omurga sistemi 
rahatsizhklan, 
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Onlemler 

Kesme 

• Islemlerden dolayi kaynaklanan toz ve zerreciklerin emisyon dlgiimleri belirli 
periyotlarla yapilmah ve bu dlgumlerin simr degerlerinin altina gekilmesi igin gerekli tedbirler 
ahnmah, 

Kuru kesim islemlerinde malzemenin sicakhgina karsi uygun kisisel koruyucu 
donamm kullamlmah ve/veya mumktinse sulu kesim islemi tercih edilmeli, 

• CNC kesme i§lemi lslak bir ortamda yapilmah ve bu islemden dolayi olusan metal 
tozlannin, lslanip gamur olmasi ve dibe gdkmesi saglanmah, 

Kesim sirasinda ortaya gikan metal atiklanndan olu§an gamurun uygun bir §ekilde 
bertaraf edilmesi saglanmah, 

• CNC'de kesimden dolayi olu§an zehirli gaz atigimn uygun bir havalandirma ve emme 
tertibati ile ortamdan atilmasi saglanmah, 

Kesme tezgahi uygun bir §ekilde konumlandinlmah ve topraklanmah, 

Kesme tezgahi koruyucu aparatlan kesme esnasinda kullamlmah, 

Kesme yapan isgiye yaptigi i§le ilgili uygun egitimler verilmeli, 

• Kesme i§lemi yapilan bolgede yangin sondurme cihazlan uygun bir §ekilde 
konumlandinlmah, 

Kesme isjemi esnasinda kullanilan §alomalarda geri tepme tertibati bulunmah, 

• Oksijen, argon ve propan tesisatlan farkh renklere boyanmah ve tammlanmah, 

• CNC tezgahinin ve miknatisin periyodik bakimlari yapilmah, 

Egme 

• Egme i§lerinde kullanilan makine, teghizat, arag ve gereglerin kullanimlan ergonomik 
olmah, 

Egme i?lerinde kullanilan makineler ve ekipmanlann periyodik bakim-tutumlan 
zamamnda yapilmah, 

Egme tezgahi uygun bir $ekilde konumlandinlmah ve topraklanmah, 

• Egme tezgahinda koruyucu sensorler kullamlmah, 

Egme tezgahim kullanan operatore uygun egitim verilmeli, 
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O n Imala t ve Pro f i l H a z i r l a m a 

R isk ie r 

Kapah mahallerde emniyetsiz gahsilmasi, 

• On imalat esnasmda kullamlan cihaz ve donammlann dogru kullanilmamasi, 

On imalat safhasinda boya, asit vb. kimyasal islemlerin uygulanmasi, 

• Atolyedeki kaldirma araclannin emniyetsiz kullamlmasi, 

On imalat sahasinda jig uzerinde emniyetsiz cahsilmasi, 

Kantarma, kurt agzi, mapalann ve yardimci kaldirma malzemelerinin emniyetsiz 

kullamlmasi, 

Kaynak sirasinda olusan yogun gaz ve dumana maruz kalma, 

Atolyenin uygun aydinlatilmamasi ve havalandinlmamasi, 

• Kurt agzi ile yuksek tonajda parga kaldinlmasi, 

O n l e m l e r 

On imalat atdlyesindeki gahsma alanlari, is makinelerinin yiiriiyiis yollan belirlenmeli 

ve renkli olarak isaretlenmeli, 

On imalat atdlyesinde gah§an vincin ve/veya kaldmlan yukun hareketi esnasmda 

gahsanlan uyarmak igin, sesli ve yanip sonen isikh ikaz sistemleri kullamlmah, 

On imalatin yapildigi yerler yuksek kaynak dumani ile guriiltiiye maruz kaldigindan 

havalandirma ve aydinlatma sistemleri iyi yapilmali, 

On imalatta kullamlan makine ve donammlann atdlye veya gahsma sahasindaki 

yerlestirilmeleri ve tesisatlan uygun yapilmali, (boya ekipmanlannin kaynak ekipmanlarindan 

uzak bir bolgede kurulmasi gibi) 

(gahsanlara yaptiklari islere uygun ( maske, gozluk vb. ) kisisel koruyucu donanimlar 

temin edilmeli ve bu ekipmanlann dogru ve uygun kullanimi ilgili birimlerce denetlenmeli, 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Kaynak islemleri 

Riskier 

Kaynak Agzi Agma 

Kaynak agzi agma islemlerinde parganin sicakhgi, 

• Baglanti hortumlardan sizan gazlar, 

Mekanik olarak yapilan kaynak agzi islemlerinde operatorun dikkatsizligi, 

• Saloma ile yapilan kaynak agzi islemleri, 

Kaynak 

Sebeke geriliminin yanhsjikla veya bilgi eksikligi nedeniyle is pargasina baglanmasi, 

Topraklama hattimn olmamasi veya baglantisinin yapilmamasi, 

Kaynak ekipmanlanndaki (kablo, kaynak pensleri v.b.) izolasyon bozukluklari, 

• Kaynak bolgesinde isgi igin yeterli derecede konforlu alan olmamasi, 

Kaynak yapilan bolgede yamci malzemelerin olmasi, 

Kaynakginin standartlara uygun kisisel koruyucu kullanmamasi sonucu ozellikle 
cildinin ve gdzlerinin tahris olmasi, 

Kaynak yapilan bolgenin kaynak sonrasina 3. kisiler tarafindan dokunulmasi sonucu 

yanmasi, 

Karanlik ortamlarda yapilan kaynak islemlerinde uygun aydinlatma kullanilmamasi, 

Kaynak islemi yapilan yerde uygun havalandirma olmamasi, 

Kaynak igin kullamlan elektrodun saca uygun olmamasi, 

Kaynak yapan kisinin yaptigi pozisyona uygun sertifikasinin olmamasi, 

Onlemler 

Kaynak Agzi Agma 

• §aloma ile kaynak agzi agilan parga islem sonrasi sogutulmali, 

• Mekanik kaynak agzi makinelerin periyodik olarak bakimlan yapilmali, 

• Mekanik kaynak agzi makinelerini bu iste deneyimli kisiler kullanmah, 
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Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

• §aloma ile kaynak agzi agma islemlerinde geri tepme valfi (Flashback arrestor ) 
kullamlmah, 

§aloma ile kaynak agzi agma isjemlerinde uygun kisisel koruyucu donammlar 
kullamlmah, 

Kaynak agzi kesimine baslanmadan once gaz hortumlan kontrol edilmeli, 

Kaynak 

Kaynak yapilacak bolge topraklanmah, 
Mevzi hava emicilerinin agzi kaynak noktasindan 20-30 cm mesafede bulunmah ve 

dikis ilerledikge onu takip edebilecek sekilde olmah, 
• Emicilerin giicii kaynakgi basina 10-25 m3/dak. olmah, 

• Kaynak akim siddetine gore uygun gozliik kullamlmah, 

• Kaynak yapilacak bolge temiz olmah galvanizli pargalann kaynak islemlerinde ek 
havalandirmalar yapilmah, 

• Kaynak kablolan dayamkh kaugukla kaplanmi? olmah, 

Kaynak igin gerekli uygun kisjsel koruyucu donammlar kullamlmah, 

• Kaynak bolgesindeki kaynak dumanlarimn karisimi 10-20 mg/m3'ii gegmemeli, bunun 
igin lokal havalandirma ile kaynak suresince surekli havalandirmah, 

Kaynak yapilacak bolgeye kaynak tiipleri uygun tiip arabalan ile tasinmah ve tiipler 
yere dik olarak konumlanmah, 

• Yatik durumda olan bir asetilen tiipii kullamlmadan once en az 2 saat dik konumda 
tutulmah, 

• Anzah olan regiilatorler kullamlmamah ve sadece tiipe ve gazin cinsine uygun 
regiilatorler kullamlmah, 

• Kaynak i§lemi sonrasi kaynak pensesi kapali ortamlarda birakilmamah, 

• Kaynak yapilacak bolgenin gevresi kontrol edilmeli ve yeni boya yapilmi§ ortamlarda 
kaynak yapilmamah, 

Parlayici ve patlayici malzemeler kaynak yapilacak ortamlardan minimum 5 m 
uzakhkta tutulmah, 

• Yiiksekte yapilan kaynak islemlerinde emniyet kemeri kullamlmah, 

Yiiksekte yapilan i§lemlerde kaynak ate§inin dii§tugii yerlerde ki§ilere ve malzemelere 
zarar verilmeyecek sekilde emniyet alani olu§turulmah ve parlayici ve yanici malzemeler 
uzaklastinlmah, 

• Kaynak yapilan bolgeler sicak yiizey tabelasi veya yazisi ile 3. kisileri bilgilendirilmeli, 

• Kaynak yapilan ortamlar karanhk ise kullanilan aydinlatma 24 V olmah, 
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Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Monta j is lemler i 

R isk ier 

Yukun askida bekletilmesi ve montaj siiresinde ving ve ekipmanlann yiikii 
tasiyamamasi, 

Blok montajindaki kurulan iskelenin mukavemetinin uygun segilmemesi, 

• Montaj esnasmda yuksek yerlerde gahsma yapihrken yiiksekten diisulmesi, 

Yiikun askida bekletilmesi sirasinda yukun diismesi, 

• Takarya ve ekipmanlann yanhs yerlestirilmesi, 

Montaj esnasmda kapali alanlarda kaynak dumani olusmasi, 

O n l e m l e r 

Montaj sirasinda uzerinde durulan platform iyice sabitlenmeli, 
Uzerinde gahsilan platform ve/veya iskelenin korkuluklari kesinlikle saglam ve giivenli 

olmah, 

• Platform veya iskele, yiizeye veya blok cephesine saglam zemine emniyetli bir seklide 
monte edilmeli, 

Yuksekte yapilan montaj islerinde diismeye kar§i para§ut tipi emniyet kemerleri 
kullamlmah, 

Montaj yapihrken kullamlan durdurucu aparatlar (takoz, takarya v.s) emniyetli bir 
sekilde sabitlenmeli, 

• Askih yiiklerde hig kimse yukun altinda olmamah ve gerekli emniyet tedbirleri montaj 
sahasinda ahnmah, 

• Yiik dengeli kaldinlmah, 

Yiik kaldmhrken en az iki tarafindan uygun donanimla baglanmah ve baglama 
donanimlan standartlara ve yiikii tasimaya uygun olmah, 

• Riizgarh havalarda kaldmlma yapilmamah, ruzgar giilii bulundurulmah, 
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Riskler 
Tersanelerde en sik karsilasilabilecek yangin tipleri: 

C Sinifi Yanginlar: Parlayici gazlarm olusturdugu gaz yanginlandir. LPG, havagazi, 
hidrojen vb. gazlar C sinifi yanginlan olusturur. Yanma, gazin sizdigi yiizeyde olur. (Gaz 
basincinin atmosfer basincindan fazla oldugu yerlerde yanma bu sekilde devam eder. Gaz ve 
atmosfer basincinin esit oldugu yerlerde yanma biitiin bolgelerde devam eder. Gaz, depo vb. 
kapali yerlerde ise; bu durumda yanma bolgesindeki hizh yanma basincim yenecek aciklik 
(havalandirma) yoksa, patlama kagimlmaz olur) 

E Sinifi Y a n g i n l a r : Elektrik techizat ve ekipmanlan ile elektronik cihazlardan gikan 
yanginlardir. 

Ortamda kullanilan yanici sivi, gaz ve katilann parlamasi ve patlamasi, 

Basingh tiiplerin, kaplann ve kazan-kompresdrlerin igindeki gaz veya sivimn 
genlesmesi, 

Bakim onanm i§lemi sirasinda gerekli guvenlik tedbirleri ahnmamasi, 

• Yangin sondurme i§lemi igin kullamlacak sistemlerin periyodik bakimlanmn 
yapilmamasi, 

• Binanin yangin sirasinda yangimn gabuk yayilmasina neden olacak malzemelerle 
donatilmasi, 

Yildinm dii§mesi, 

• Isi kaynaklari, 

• Sigara ve/veya agik ate§ kullanilmasi, 

Uygun elektrik tesisatlannin kullanilmamasi, 

Trafolann bakimlanmn yapilmamasi ve gerekli guvenlik tedbiri ahnmamasi, 

Parlayici ve patlayici malzemelerin uygun stoklanmamasi, 

Tuplere dogrudan ya da dolayh olarak sicak ya soguk olarak mudahale edilmesi, 

Oksijen tiiplerinin yagh ortamlarda bulunmasi, 

Asetilen tiiplerinin asjn lsinmasi, 

Tiiplerin dik tutulmamasi ve dik ta§inmamasi, 

• Tiiplerin kullamm alaninda sabitlenmemesi, 

Tiiplerin hip arabasi ile tasinmamasi, 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Baglanti hortumlannin tuplerin etrafina sanlmasi, 

Yagh eller ve eldivenler ile tuplerin tasinmasi, 

Tuplerin yetersiz havalandirmah ortamlarda depolanmasi, 

Onlemler 

Uygun tesisat kurulmah ve sizinti olmasi onlenmeli, 

Kontrol ve basm? testi surekli olarak yapilmali, 

Boru donaniminin kontrolu yapilmali, 

Otomatik kesiciler (basing ayarh gekvalfler, detektdr) ile emniyete alinmali, 

Miimkiinse agik havada gahsilmah, 

Zemin seviyesi altinda gukurlar olmasi onlenmeli, 

Uygun tabii ve suni aspirasyon kullamlmah, 

Gerekirse dedektor kontrollu otomatik aspirasyon kurulmah, 

Uygun sigara igme alanlari yapilmali, 

Isinma sistemi agik alevle yapilmamah, 

Isi 1 gahsmalar izne bagh olarak yapilmali, 

Kivilcim gikaran malzeme kullanilmamah, yerine alternatif malzemeler kullamlmah, 

Uygun elektrik tesisati dosenmeli ve periyodik olarak kontrol edilmeli, 

Exproof armatiir kullamlmah, 

Topraklama kesinlikle yapilmali, 

Elektrikle gahsan makina ve cihazlann turn metal kisimlar topraklanmah, 

Miimkiinse zemin antistatik olmah, 

Tesise giriste ndtralizatdr koyulmah, 

Patlayici ve yanici malzemelerin stoklanmasi kapah yerlerde yapilmali dolaplar kilitli 
olmah ve tehlike igerdigine dair uyan levhalan konulmah, 

Istifleme esnasmda varillerin altina kesinlikle yerden yiikseltmek igin bir palet 
kullamlmah saklama yeri ise; malzemenin uzerinde yazan MSDS (Malzeme Guvenlik Bilgi 
Formu) etiketine gore yapilmali, 

• Yanici ve patlayici malzemeler yan yana depolanmamah, 

• Yanici ve patlayici malzemeler giinese ve sicaga maruz kalacak yerlerde 
istiflenmemeli, 
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• MSDS etiketleri Tiirkgeye gevrilmeli ve gahsanlara egitimle anlatilmah, 

Yangin ile ilgili birimlerin sorumlulugu altinda olan bu tesislerde yangin sondurme 

vanasina takili su hortumu ve muhtelif yerlerinde yangin sondurme cihazlan bulunmah, 

Tekerlekli yangin sonduriiciiler kullamhyorsa etrafi agik ve hemen mudahale edilecek 

noktalara konulmah, 

Yangin ekipmanlan parlayici ve yanici malzemelerin yakimna konulmah, 

Yangin ekipmanlannin periyodik kontrolleri yapilmah, 

Gdze bir kimyasal malzemenin kagmasi durumunda goz yikama sivisi gahsmaya yakin 

bir bolgeye konulmah, 

Yangin sondurme cihazlan hep dolu tutulmah, 

Tiiplere dogrudan ya da dolayh olarak sicak ya da soguk miidahale yapilmamah, 

• Oksijen tupleri yagh ortamlardan uzak tutulmah, 

Asetilen tiiplerinin lsindigi hissedildiginde sogutulmah ve bu sogutma islemi belirli 

periyotlarda tiip sicakhgi kontrol edilerek tekrarlanmah, 

Tiipler kesinlikle dik tutulmah ve dik ta§inmah, 

Tiipler kullamm alaninda mutlaka sabitlenmi? olmah, 

Tiipler bir yerden bir yere mutlaka tiip arabasiyla ta§inmah, 

Baglanti hortumlan kesinlikle tiiplerin etrafina sarilmamah, 

Yagh el, eldiven ve iistubii malzemeler kesinlikle tiiplerden uzak tutulmah, 

Her ko§ulda havalandirmasi olan yerlerde tiipler saklanmah, 

Yanginla ilgili acil onlem planini ve yangin talimati olu§turulmah ve bu planin tiim 

gah§anlara anlatilmah, 

Yangin ekibi olusturulmasi ve belirli periyotlarda yangin egitimi ve tatbikatlan 

yapilmah, 

Yangin ekipmanlannin tiimiine bakim kartlan takilmah ve takip edilmeli, 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Elek t r i k is ler i 

R isk ier 

E lek t r i k is lemler i 

Agik ve daginik kablolardan ark atlamasi, 

Yuksek voltajla gahsma, 

• Tevsi panolannin agikta olmasi, 

Topraklama tesisatinin olmamasi, 

Asm elektrik yiiklenmesi sonucu kisa devre, 

• Elektrige dogrudan temas, 

• Gug kesme ve kilitleme sistemi olmamasi, 

Gene l O l a r a k E lek t r i k Tes isa t la r inda G u v e n l i k T e d b i r l e r i 

Elektrik tesisleri gerek isletme, gerekse onanm ve bakim igin kisa siirede ve giivenle 
izlenebilecek bigimde agik olarak diizenlenmeli, 

Biitiin onemli tesis bolumlerine ve aygitlara yetkililer kolayca ulasilabilmeli, zorluk 
gekilmeden yerlerine konulabilmeli ya da yerlerinden gikarilabilmeli, 

• Elektrik tesislerindeki kesiciler ve ayincilar her tiirlii hava sartlannda devreyi tam ve 
giivenli bir bigimde ayirmi§ olmah, 

• Bu aygitlann agik ve kapah konumlan guvenli bir diizenle bir konum gdstergesiyle 
farkedilecek sekilde olmah, 

O n l e m l e r 

Gene l O l a r a k E lek t r i k Tes isa t la r inda G u v e n l i k T e d b i r l e r i 

• Elektrik panolannin kapah dolaplarda olmasi imalattaki kablolarin kablo hatti 
belirlenmis kanallardan gegirilmesi ve/veya yerdeki elektrik kablolan iig ayakh askiya ahnmah, 

Kablo hatlan igin gegis kanallan olusturulmah, 

Kablolarin standartlara uygunluklan kontrol edilmeli ve izolasyonun yapilmis 
standartlara uygun malzemeler satin ahnmah, 

Yirtik kablolar degistirilmeli ve belirli arahklarla kablo kontrolleri yapilmali, 
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Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Elektrik Bakim Onanm islerinde Giivenlik Tedbirleri 

• Elektrik tesisatimn, cihazlannin veya giplak iletkenlerinin daima gerilim altinda 
bulundugu kabul edilmeli ve teknik bir zorunluluk olmadikca gerilim altinda elektrik onanmi 
yapilmamali, 

Elektrik tesisati veya techizatinin bakim ve onariminda bunlan devreden cikarmali bir devre 
kesme tertibati bulunmah, devreden gikarildiktan sonra bunlarin toprakh olmasi hali devam etmeli, 

• Yuksek gerilimli tesislerde gerilim kaldinlmadan, akim kesilmeden hicbir gahsma 
yapilmamali, 

Algak gerilimli tesislerde yapilacak islere girisilmeden once gerilim kesilmeli, ancak 
zorunluluk hallerinde, gahsma musadesi veya hizmet talimatinda sayilan §artlar dahilinde ve 
asagidaki hususlara uyularak gahsma yapilmah, 

Platfonnu olmayan bir direge gikilmasini icap ettiren bir i§lem bahis konusu olmadikga 
yahtkan bir esya uzerinde durulmah, 

Iyi durumda bulunan yahtkan eldivenler ve sapi yahtkan aletler kullamlmah, 

Giplak iletkenler civannda gah§irken baret, yahtkan althkh i§ ayakkabisi ve is elbisesi 
giyilmeli, 

Cah§anin kendisini onceden izole etmesi saglanmah, 

Gerilim altindaki elektrik devrelerinin, elektrik makinelerinin veya cihazlannin bakim 
ve onanmi, bu i§le gorevlendirilen yetkili ve ehliyetli teknik elemanlar tarafindan veya bu 
kisilerin gozetimi ve sorumlulugu altinda diger §ahislar tarafindan yapilmah, 

• Yeralti kablolannda yapilacak bir isjemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra 
kapasitif bo§almayi temin igin, uzerinde gah§ilmasi gereken kablolann butun iletkenleri kisa 
devre edilmeli ve topraklanmah, 

Kisa devre ve topraklama isjemi gahsma yerinin en yakin kisimlan uzerinde ve bu 
yerin her iki ucunda yapilmah, 

Elektrik tesislerinin tesis, isletme bakim isinde gorevlendirilen kimselere isletme 
sorumlulan tarafindan isin suresi, yeri, cinsi ve onemi ve uyulmasi gereken kurallara iliskin 
yazih gorev talimati verilmeli, 

• Sozlu olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanhs anlamalara 
ve hatah manevra yapilmasina meydan verilmemeli, 

Yuksek gerilim tesislerine aynlan ve isletilen yerlere, kiiguk boyutlu elektrik 
gereglerinden baska e§ya konulmamah, buralan ba§ka i§ler igin kullanmamah, kapilan kilitli 
tutulmah ve ilgisiz kisilerin girmeleri onlenmeli, 

• Bu yerlerin kapisina giris yasagim bildiren ikaz levhasi asilmah, 
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Elektrik islerinde kullamlan manevra gubuklan, neon lambah istankalar, sigorta 
pensleri, kaucuk eldivenler, yahtkan sehpalar, yangin sondiirme cihazlan gibi alet ve araglar 
periyodik olarak denetlenmeli, her zaman ise uygun ve saglam durumda olmalan saglanmah, 

• Yuksek gerilim tesislerinde bulunan hiicreler, gikislar, kesici ve ayincilann nerelere ait 
oldugunu gosterir yazih levhalar, uzaktan okunabilmeli §ekilde teghizatin uygun yerlerine 
asilmah, aynca hat ba§i direkleri uzerine ait oldugu fiderin ismini belirten levha asilmah, 

Agik hava elektrik tesisleri en az 180 santimetre yiikseklikteki duvar veya tel kafes 
gitle gevrilmis olmah, ikaz levhalan takilmah, giris kapilan kilitli olmahdir. Tesislerin igi ve 
etrafi kuru ottan anndinlmis olmah, 

• Kesicilerle kendi aymcilan arasinda kilitleme duzeni bulunmah, kesici agilmadan 
ayinci agihp kapatilamamah. Aynca bir hucre gerilim altinda oldugunda hiicre kapisi agilmamah 
ve otomatik kilitleme tertibati bulunmah, 

Elektrik K a y n a k M a k i n e l e r i n d e G u v e n l i k 

Elektrik kaynak islerinde ehil kaynakgilar gahstirilmah, 

• Elektrik kaynagi islerinde gah§an isgilere, isin dzelligine uygun kaynak maskesi, deri 
eldiven, yanmaz dnliik, is ayakkabisi gibi kisisel koruyucular verilmeli, 

Elektrik kaynagi yapilan yerler, baska i§gilerin gahstigi yerlerden ayn olmah veya 
i§gilerin gahsmasina engel olmayacak sekilde isik geginneyen uygun paravanalarla ayrilmis 
olmah, 

• Elektrik kaynagi sirasinda ortama yayilan kaynak gaz ve dumanlannin intisar ettigi 
yerden emilerek di§an atilmasi igin alttan veya yandan geken uygun aspirasyon sistemi 
kurulmah, 

• Elektrik kaynak makineleri ve teghizati yahtilmis veya topraklanmi§, kaynak penseleri 
kabzah ve dis yiizleri yahtilmis ve kaynak lsisina karsi elektrot pensleri uygun sekilde korunmus 
olmah, 

• Elektrik kaynak makinelerinin salteri, makine uzerinde bulunmah, kablolar saglam 
sekilde tespit edilmi§ olmah, 

• Otomatik veya yan otomatik dikis ve punta kaynagi makinelerinde operasyon 
noktasina kapah koruyucu yapilmali, 

Besleme ve kaynak kablolan, uzerinden tasit gegmesi halinde zedelenmeyecek ve 
bozulmayacak §ekilde korunmah, 

• Yanici maddeler yakininda elektrik kaynagi yapilmamah, 

• Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamir ve bakimi veya yerinin 
degistirilmesi sirasinda makineler sebekeden aynhp elektrigi kesilmeli, 

Kaynak makinelerinin bakim ve onanmi yetkili elektrikgiler tarafindan yapilmali, 
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Ark veya kivilcim gikaran elektrik motorlan parlayici, patlayici ve yanici madde 
bulunan ortamlarda kullandmamali, 

Parlayici maddelerin bulundugu isyerlerindeki elektrik motorlan alev sizdinnaz tarn 
kapali tipten olmah, 

Parlayici ve patlayici maddelerin bulundugu yerlerde statik elektrik yuklerinin 
meydana gelmesine kar§i nemlendirme, topraklama, iyonizasyon vb. gibi uygun tedbirler 
ahnmah, 

Statik elektrigi iletmeyen malzemelerin kullanilmasindan mumkun oldugu kadar 
kagimlmah, 

Sivi parlayici ve patlayici maddelerin gok biiyuk akima hizlan ile doldurulup 
bosaltilmasindan, sigramah ve yuksek basingla doldurulmalanndan kagimlmah, 

Parlayici sivilann konuldugu butun depolar ve boru donanimlan, boru baglantilan 
statik elektrige karsi uygun §ekilde topraklanmah, 

• Depolann parlayici sivilarla doldurulmasi ve bo§altilmasinda arag ile depo arasinda 
topraklama hatti baglantisi yapilmah statik elektrige karsi tedbirler ahnmah, 

Statik elektik birikmelerine karsi, gerekli yerlere statik elektrik yiik gidericileri ve 
ndtralizatorler konulmah veya uygun diger tedbirler ahnmah, 

Sentetik akaryakit kaplan iletken maddelerle kaplanmah, 

Akaryakit depolama tanklan akaryakit doldurulduktan sonra ilgili standartlara uygun 
olarak gerekli bir siire dinlendirilmeli, 

Alev Sizdirmaz Teghizat 

• Parlayici gaz veya buharlann havaya kansmasi ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki 
elektrik alet ve teghizati tehlikeli alanin di§ina kurulmah veya bu alet ve teghizat alev sizdirmaz 
tipte olmah, 

Alev gegirmez cihazlann kullanilmasindan once imalatgi ve satici miiesseselerden bu 
cihazlann gerektigi gibi olduklanna dair belgeler ahnmah, 

Alev gegirmez cihazlann uzerinde yapilacak herhangi bir onanm veya degisiklik bu 
cihazlann ilk guvenlik durumlarini bozmayacak veya azaltmayacak §ekilde yapilmah, 

Alev gegirmez cihazlar igin kullamlacak iletkenler eksiz borular iginde bulunmah veya 
madeni kihfli, zirhli yahut mineral tecritli kablolar kullamlmah, 

Bu gibi aletlere iletkenlerin baglantisi, tesisatin alev gegirmez dzelligini bozmayacak 
§ekilde yapilmah, 

• Tehlikeli bir ortama giren elektrik tesisat borulan tehlike alanina girmelileri noktada 
alev sizdirmaz buatlarla donatilmah, 
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Mekanik bir etkiye maruz kalmasi muhtemel olan yerlerde zirhh kablolar kullamlmah, 

• Alev sizdirmaz cihaz veya techizatin madeni gdvdesi ile kablolarin madeni kihflari ve 
borulan arasindaki elektrik baglantisi lehim kaynagi veya uygun mansonlar kullanilarak 
yapilmali, 

• Kablo uclan neme karsi bu tip iletkenlere ozgii alev sizdirmaz ozel kapaklarla tecrit 
edilmeli ve borulan veya kablolann madeni kihflan iletken olarak kullanilmamah, 

• Giivenlikli olduklan yetkili makamlar tarafindan onaylanmi§ aletler ve tesislerin 
uzerinde guvenlik durumlanni bozacak higbir degisiklik yapilmamah, 

Besleme hattinin tehlikeli bolgeye zirhh veya madeni kihfli kablolarla uzatilmasi 
gerektigi hallerde biitiin madeni kihflar birbirleriyle irtibatlandinlmah ve etkili sekilde 
topraklanmah, 

• Parlayici bir ortamda akim kesici tertibat, kumanda ettigi makine veya cihazin hemen 
bitisiginde bulunmadigi hallerde bunlann kontrol, bakim veya onanm sirasinda beklenmedik bir 
anda gerilim altinda kalmasim onlemek igin gerekli tedbirier onceden ahnmah, 

Akim kesicilerde, kontrol ettikleri cihazlan belirten uygun etiketler bulundurulmah, 

Parlayici, patlayici ortamlarda sigortalar daima tehlike bolgesi disina konulmah, 

Ancak bunun saglanamadigi hallerde bunlar alev gegirmez kutular iginde bulunmah ve 
bu kutular gerilim kesilmeden agilmamah, 

• Bu gibi kutular uzerinde bu hususu belirten ikaz yazilan bulunmah, 

Parlayici, patlayici tehlikeli ve zararh maddeler bulunan yerlerde, aydinlatma devresi 
de dahil olmak iizere elektrik tesisati bir yih gegmeyen siireler iginde muntazaman ehliyetli 
elemanlar tarafindan kontrol ve bakima tabi tutulmah, 

Parlayici, patlayici ortamlarda suni aydinlatma tesisleri ancak alev sizdirmaz 
armattirlerle yapilmali, aksi halde ortam disma yerle§tirilmi§ lambalardan yararlanilmah, 

• Parlayici, patlayici ortamlardaki biitiin madeni bdlme ve gati kisimlan ile makine ve 
teghizat uygun sekilde topraklanmah, 

• Motorlann durdurulup gahstinlmasina uzaktan kumanda eden tesisat da diger butiin 
elektrik tesisati gibi tozlara karsi korunmus olmah, 

A§in akimlara ve kisa devrelere karsi korunmak uzere faz iletkeni ile toprak arasinda 
bir kagak olmasi halinde devreye otomatik olarak akim kesen bir cihaz konulmah ve bu cihaz 
akimin %10 artmasi halinde harekete gegmeli, 
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Parlama ve patlama tehlikesi olusturabilen organik tozun meydana geldigi, tasindigi, 
aktanldigi ve gahsildigi yerlerde elektrik motor ve jeneratorleri toz gegirmez etans tipten olmah 
veya devamh olarak temiz hava basilan tecritli hiicrelerde bulundurulmah, 

• Motorlann uzaktan kumanda edildigi hallerde kumanda dugmeleri toz gegirmez tipten 
imal edilmis olmah veya toz gegirmeyen ayn bir odada bulunmah, 

• Parlama ve patlama tehlikesi olusturan organik tozlann meydana geldigi, tasindigi, 
aktanldigi ve gah§ildigi yerlerde sigortalar tehlikeli ortam di§inda kurulmah, 

• Buna olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz gegirmez etan§ kutular iginde 
bulunmah, bu kutular ancak akim kesildikten sonra agilabilmeli ve bu gibi kutular uzerine de bu 
hususu belirten uyarma levha ve yazilar bulundurulmah, 

Topraklama 

• Alternatif ve dogru akimh gah§an giplak metal kisimh elektrik cihazlan uygun sekilde 
topraklanmah, 

• Topraklama tesisati, yuriirlukteki Topraklamalar Yonetmeligi ve Elektrik Ig Tesisleri 
Yonetmeligi hukumlerine uygun olarak yapilmah ve isletilmeli, 

• Topraklama devresi bir hata gerilimi sonucu cihaz govdesinde tehlikeli gerilim 
olusturmayacak §ekilde ve baglandigi cihazin izolesinde meydana gelebilmeli, en biiyiik kagagi 
topraga iletecek kapasitede olmah, 

Elektrik iletkenlerinin mahfazalan, metal mahfaza borulari, elektrik teghizatimn metal 
koruyuculan ve diger gerilim altinda bulunmayan yahtilmis kisimlari uygun §ekilde 
topraklanmah, 

Bakim O n a n m 

Riskier 

Bakimi yapan kisinin yetkinlik belgesinin olmamasi, 

• Makinelerin elektrik tesisatinin uygun olmamasi, 

• Makinelerin giiriiltii ve titre§im degerlerinin istenilen degerlerin iizerinde olmasi, 

• Bakim sirasinda sistem enerjisinin kesilmemi? olmasi, 

• Seyyar elektrikli cihazlann izolasyonunun uygun olmamasi, 

• Bakim seyir tecriibesinde gemiyi kurallara gore tarn donatilmah, 
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dnlemler 

Bakim ve onanm islemlerine baslanmadan once gerekli ikaz levhalan konulmah ve 
sistem elektrigi kesilmeli, 

• Bakim planina gore periyodik bakimlar yapilmali, 

Bakim ekibinin yapacagi bakimlan makinenin cinsine gore giinliik, haftahk veya ayhk 
bakim talimatlan dogrultusunda yapilmali, 

• Bakim ve onanmlarda tespit edilen onemli hususlar kayda ahnmah, daha sonraki 
kontrollerde bu kayitlara dikkat edilmeli, 

• Makine tezgah ve tesislerde normal gahsmalar esnasmda goriilen degisik durumlar, 
anzalar, kayda ahnmah, biiyiik revizyon ve bakim gahsmalan esnasmda bu kayitlardan istifade 
edilmeli, 

Bakim ve onanm esnasmda yapilmis olan degisikliklerden makineyi kullanan operator 
haberdar edilmeli, 

• Bakim onanm yapilacak yer uygun aydinlatilmah, 

Bakim onanm islerinde kullanilacak ekipmanin, aparatin ve malzemenin satin almasi 
yapihrken standartlara uygun sertifikah olarak satin ahnmah, 

Makinelerde herhangi bir bakim ve onanm islemi yapildiktan sonra koruyucu 
duzenlerin yerlerine diizgiin olarak takilmasina dikkat edilmeli ve bu hususta gerekli kontroller 
yapilmali, 

Onleyici bakim sistemlerinde koruyuculann diizgiin denetimleri yapilmali (gevsek 
vidalar, a§inmi§ yataklar, kusurlu kablolar, pimlerin kaybolmasi ve benzeri durumlarda oldugu 
gibi) herhangi bir sorun gikmadan once kusurlar ve noksanlar varsa diizeltilmeli, 

Basingh kazanlar ve kaplar basing altinda iken onanlmamah, 

• Onanlacak tank veya depolann diger tank veya depolarla olan baglantilan kesilmeli, 

Iginde parlayici, patlayici maddelerin bulundugu kaplann tamir bakiminin yapildigi 
durumlarda, bu depolar tamamen temizlenmeli, 

Elektrikli ve elektronik cihazlann bakimi, onanmi ve kontrolu ehliyeti olmayan kisiler 

tarafindan yapilmamah, 

i§ ekipmanlannin bakim, onanm isleri ancak ekipman kapah iken yapilmali, 
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D o n a t i m is ler i 

R isk ie r 

• Donatim esnasindaki kaynak ve kesme islemleri, 

• Donatim i§lemleri sirasinda galisma alanlannin temiz tutulmamasi, 

• Donatim isjerinde kullanilan malzemelerin gemi iistunde uygun §ekilde 
depolanmamasi, 

• Donatim isleri sirasinda karanlik mahallerde gahsma, 

Donatim isleri sirasinda agik birakilan alanlarin kapatilmamasi, 

Donatim i§leri sirasinda elektrik, oksijen ve kaynak kablolannin bir arada bulunmasi, 

Kapali alanlarda yapilan donatim islemleri sirasinda yanma ve patlama, 

• Kapali alanlarda yapilan donatim isleri sirasinda kullanilan kimyasallardan zehirlenme, 

Donatim malzemelerinin gemiye elle tasinmasi, 

Donatim i§lemleri sirasinda gemiden asagi parga diismesi, 

Donatim isjemleri sirasindan gemiden asagi alev dii§mesi, 

O n l e m l e r 

Gemi iistunde yapilan donatim islemleri sirasinda gahsma alanlan temiz tutulmah ve 
her i§ginin gah§ma alanim temiz tutmasi konusunda uyanlmah, 

Gemi iistiindeki agikhklar kapatdmah ve/veya uyanci levha konulmah, 

Gemide yapilan sicak islemler sirasinda etraftaki parlayici ve patlayici malzemeler 
uzakla§tinlmah, 

• Gemide donatim isjemleri sirasinda uygun §ekilde ta§nna yapmasi igin isgiler 
bilinglendirilmeli, 

Gemide yapilan gah§malarda elektrik kablolan ve oksijen hortumlan ayn §ekilde ve 
diizgun bir bigimde hollerden gegirilmeli, 

Mazotlu ve yagh olan tanklann di§ina bu konuda uyanci isaretler asilmah, 

Geminin bordosunda yapilan kesme ve kaynak islemleri sirasinda kizak ustii bolgenin 
emniyeti saglanmadan gah§ilmamah, 

• Gemide yapilan aydinlatmalarda 24 volt aydinlatma kullamlmah, 
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Gemi uzerinde devrilmis veya yan yatmis tiip bulundurulmamali 

Gemi uzerinde katlar arasi gecislerde uygun merdiven kullamlmah, 

Gemi uzerinde parlayici ve patlayici malzeme depolanmamah, 

H a v u z l a m a 

Risk ier 

• Takaryalann geminin zayif bdlgelerine denk gelmesi, 

• Takaryalara oturtulma islemi esnasmda geminin tam olarak sahkiile ahnmamasi, 

• Geminin rdmorkorler yardimi ile havuz icersine cekilirken kontrolden cikmasi, 

Halatlann gemiden havuza verilmesi veya havuzdan cikarken alinmasi esnasmda 
cah§anlann korkuluklann di§ina cikmasi, 

Havuza alma isjemi esnasmda gemi personelinin dikkatsizligi, 

• Havuza alma operasyonu sirasinda gerek gemi personelinin gerekse havuz personelinin 
iletisimindeki bozukluk veya yetersizlik, 

O n l e m l e r 

• Oncelikle gemi havuzlama isleminden once gemiden takarya planinin alinarak ona en 
uygun pozisyonda takaryalar dikkatlice hazirlanmah, 

Operasyonda gorevli havuz personeli gerekli egitim ve yeterlilige sahip kisilerden 
secilmis olmah, 

• Havuzlama islemindeki personel takim cahsmasina uygun kisilerden olusturulmah ve 
aralarmda iyi ileti§im saglanmah, 

Denize i n d i r m e 

Risk ier 

• Kizak yaglann eritilmesi islemi, 

Kizak yaglannin eritilmesi sirasinda olusan duman, 

• Gemi ini§i sirasinda denize insan diismesi, 

• Gemi inisi sirasindaki organizasyon eksikligi, 
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Gemi inisi sirasinda kullamlan teghizatlann gahsmamasi, 

• Gemi inisi sirasinda kizaklardan kaynaklanacak kazalar, 

• Denize inis esnasmda yapilan yanhs hesaplamalar, 

Geminin kizaktan denize serbest inisi, 

• Kizagin gemiye veya birbirine saglam tutturulamamasi, 

• Kes sacimn iyi kaynatilmamis olmasi, 

Gemi inis toreninde atilan havai fisek gibi gurultiilerden dolayi iskele ve sancaktaki 
kisilerin birbirlerinin komutunu duyamamasi, 

Geminin uygun stabilite hesabimn yapilmamasi, 

• Basing dagiliminin uygun olmamasi, 

Dumenin denize inerken iyi sabitlenmediginden dolayi ddnmesi, 

Onlemler 

• Kizak yaglan uygun kapah bir kazan iginde eritilmeli, 

Eritme islemi tersanenin uygun bir kisminda kontrollii olarak yapilmali, 

Eritme islemi sirasinda yangin sondiirme cihazi ve su bulundurulmah, 

Iskele uzerinde insan bulundurulmamah, 

Geminin inis yonunde inis igin yeterli derece alan bo§ birakilmah, 

Denize ini§ten once salomalar ve hidrolik krikolar test edilmeli, 

• inme aninda geminin gevresi tamamen bosaltilmah, 

• Kizak segimi yapihrken uygun genislikte ve boyda segilmeli ve geminin uygun yerine 
monte edilmeli, 

Kizaklar arasinda bulunan ve kizagi birbirine baglayan profiller uygun yukseklikte 
olmah, 

Gemi inisi esnasmda gorevli di§inda hig kirnsenin olaya isaretli veya sesli miidahalesi 
olmamah ve iletisim igin telsiz kullamlmah, 

• Geminin kig tarafi gevrilmeli ve yiizme konumuna getirilmeli, 

Geminin denize indikten sonra stabilitesinin kontrol edilmesi ve yukleme durumu buna 
gore ayarlanmah, 

• Geminin inisten sonra hiz kontrolu yapilmali, 



-198 -

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

Geminin inis oncesi maksimum basing kontrolu yapilmah ve basinci dagitmak igin kiga 
papet konulmah, 

Diimen denize inmeden dumen lamalan ile iyice sabitlenmeli, 

iskele Kurma ve Sokme islemi 

Riskier 

• Yetersiz mukavemetteki malzeme kullanilmasi, 

• Kurulum asamasinda yeterli tecriibe ve egitimde olmayan personelin kullanilmasi, 

Kurulum veya sdkiim islemleri esnasinda personelin gerekli emniyet donammlan 
olmadan (emniyet kemeri, eldiven, vb.) gahsmasi, 

Kapali mahallerde kurulum veya bozma yapihrken gerekli havalandirma ve gaz free 
isleminin yapilmamasi, 

Iskele kurum ve sdkumunde yanhs, ve emniyetsiz kurulan iskeleler, 

• Kayma, takilma ve benzeri nedenlerle yuksekten diisme, titre§im riski, 

Uygun olmayan duru§ ve gah§ma sekilleri, 

Seyyar el aletlerinin kullammi, 

istenmeyen insan davranisjan (dikkatsizlik, yorgunluk, aldinnazhk, anlama gugliigu, 
dfke, kavga etmek). 

• Kaygan ve portatif zemin, 

Saha diizensizligi ve kansikhgi, 

Korkuluklann eksikligi, 

Onlemler 

• iskele kurum ve sokum isjnde tiim malzeme ve baglantilar iskele statigine uygun olarak 
hesaplanmah, 

• iskele kurum sdkiim i§i tek bir ta§eron tarafindan yurutulmeli, her taseronun bu i§i 
kendine gore yapmasina musaade edilmemeli, 

• iskele ile yiiksekte galisma yaparken emniyet kemeri kullamlmah, 

• iskeleler 3 tarafi gevrili olarak kurulmah, 
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Test ve Tecriibeler 
Riskier 

• Tanklarda yapilan hava testi sirasinda kullanilan fazla hava, 

Tanklarda yapilan hava testi sirasinda 3. kisilerin bulunmasi, 

Boru devrelerinin testi, 

Gemi seyir halinde iken denize adam diismesi, 

Seyir oncesi gerekli yerlerden izinlerin ahnmamasi, 

• Geminin emniyetsiz seyir hali, 

• Gemi deneme seyri halinde iken yangin riski, 

Gemi seyir halinde iken denize petrol ve tiirevi sivilann yayilmasi, 

Kaynak muayenesi sirasinda X isinma maruz kahnmasi, 

• Tanklarda ve kapali mahallerde sicak gahsma, 

• Geminin tiim agik alanlan, 

Ekipmamn startup esnasinda dogru kullanilmamasi, 

Onlemler 

• Tank hava testleri tecriibeli ve bu konuda onceden egitilmi? kisiler tarafindan 
yapilmah, 

• Tank hava testi oncesi menhol kapanmadan yetkili kisi tarafindan igeride birinin olup 
olmadigi kontrol edilmeli ve emniyetli ortam olusunca isleme basjanmah, 

• Gemide boru devrelerinin testi sirasinda meydana gelecek bir sizdirmadan dolayi 3. 
kisilerin veya makinelerin zarar gormemesi igin devre boyunca uygun emniyet tedbirleri 
ahnmah, 

Gemi seyir halinde iken gemide meydana gelebilecek herhangi bir riske kar§i mudahale 
edebilecek egitimli gemi personelini bulundurulmah, 

• Gemi deneme seyrindeyken uygun branda bulundurulmah, 

Kaynaklardan rontgen -alma i§lemi sirasinda en az 20 metre mesafede hig kimse 
bulunmamah, 

Rontgen ahnan yiizeylere uygun ki§isel koruyucu donamm (eldiven ve tulum) 
kullanilarak dokunulmamah, 

• Gerekli gaz olgiimleri yapilmadan sicak galisma yapilmamah,(gas free testi) 

Ekipmanlann startuplan yapihrken gerekli emniyet tedbirleri ahnmah, 

• Geminin seyir oncesi tiim ekipman ve donatimlannin tamamlanmi§ ve gah§ir 

pozisyonda oldugu kontrol edilmeli. 
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BESINCi BOLUM 
TERSANELERDE IS SAGLIGI VE GUVENLiGINE ILISKIN 

SORUNLAR VE DEGERLENDIRME 
5.1 Kurumsallasma 

Gemi insasi, satin alma, malzeme yonetimi, planlama, insan kaynaklan, pazarlama gibi bir 
90k ogeyi igerisinde bulundurmaktadir. Gemi insasinin binlerce pargadan olu§an bir uretim ve 
montaj endustrisi oldugu dusuniildiigiinde, planlama ve kaynak yonetimi agisindan 
kurumsallasmanin onemli bir unsur oldugu ortaya gikmaktadir. 

Ulkemizdeki duruma baktigimizda tersanelerimizin hemen hemen hepsinin birer aile 
sirketi yapisinda oldugu ve kurumsallasmalanni tamamlayamadiklari gorulmektedir. Bu yapi 
igerisinde insan kaynaklannin yonetiminde dolayisiyla ana isveren alt isveren iliskisinde 
profesyonel bir yaklasim gostermediklerinden tersane alanlari uzerinde gerekli gahsma §artlannin 
saglanmasi yolunda basanh olamadiklari ve rekabet edebilirliklerini artirmak yoniinde tersane 
alanlanni birlestinnek suretiyle daha uygun gahsma §artlanni saglayacak sirket birlesjnelerinden 
kagindiklan anlasilmaktadir. 

Avrupa'da ise son yillarda tersanelerin gemi insaatei gruplar altinda birle§tigi 
gozlemlenmektedir. AB bu durumu agikga belirtmese de rekabet giiciinun artmasi diisiincesi ile 
desteklemektedir. Avrupa tersaneleri son 5 yil igerisinde biiyuk tersane gruplan halinde 
olusumlarda bulunmaktadir (TURKTERMAP, 2007). 

Gerek rekabet giicuniin artinlmasi gerekse daha uygun gahsma alanlari uzerinde tersanecilik 
faaliyetlerinin yuriitulebilmesi igin tersane birlesmelerini destekleyen politikalar iiretilmelidir. 

Sektorde genellikle etkin olan aile sirketlerinin sermaye sirketlerine ve SPK'ya agik sjrketler 
haline ddnu§turiilmesi denizcilik sektorunun kurumsallasmasina katki saglayacaktir. 

5.2 Alan Darhgi ve Yogunluk 

Tuzla Tersaneler Bolgesinde orta ve kugiik tonajh gemi yapimi ve onanmi isleri yapma 
kapasitesine sahip gok sayida tersane bir arada bulunmaktadir. Tersanelerin sikisik bir alanda ve 
birbirlerine gok yakin kurulmu§ oldugu dikkat gekmektedir. 2002 yilindan sonra yasanan hizh 
talep artisi karsisinda bolgede yer alan tersanelerin yeterli fiziki alanlan olmamasina ragmen bu 
talepleri karsilama yolunda kapasitelerinin uzerinde siparis almalari neticesinde bu dar alanlarda 
yasanan is yogunlugu, is saghgi ve guvenliginin saglanmasini zorlastmnaktadir. 

Tersanelerde, uretilen gemi boyutlanna gore bir alan organizasyonu ve donatimi yapilmasi 
tersane alanlannin fiziki buyukliikleri ile ilgilidir. Tuzla Tersaneler Bolgesinin artan talebi 
karsilayacak fiziki imkanlara sahip olmamasi ve altyapisinm yetersiz olmasi nedeniyle gelisen ve 
biiyuyen bu sektor igin ulkemizin baska bolgelerinin degerlendirilmesi ve hizla artan talebin 
karsilanmasi amaciyla Tuzla Tersaneler Bolgesinin yeniden yapilandinlmasi ve yeni tersane 
kurulum alanlannin belirlenmesi gerekmektedir. 
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Soz konusu bolgede kooperatif yapdanmasi igerisinde faaliyet gosteren yat insaa 
isletmelerinin, sadece yonetim, finansman ve pazarlama birimlerinin bu bolgede bulundurulmasi 
gereklidir. Yat insaa atdlyelerine ise, faaaliyetlerini rahathkla surdurebilecekleri yer tahsis 
edilmesi vazgecilmezdir. 

Sektdrdeki biiyiimeye paralel olarak artan yan sanayi kuruluslarinin, biiyiik dlgude 
§ehirle§me, gevre, ulasim sorunlan ve halkin yasam alaniyla ig ige olmasinin dogurdugu riskier 
nedeniyle bu sanayi kuruluslannin bolgeden tasinmasi igin Tuzla,Yalova ve Izmit ili iiggeninde 
yer alacak bir organize sanayi bolgesinin kurulmasi gereklidir. 

Diinya gemi insa sanayiinden gelecekteki 20 yd iginde iilkemizin alabilecegi payi ve hedef 
urunleri belirlemek, ahnmasi gerekli hukuki, idari, mali, egitsel, finansal ve teknolojik tedbirler 
ile yeni tesis yerle§im yerleri tespit etmek amaciyla Tersaneler Master Plani ivedilikle 
uygulanmahdir. 

Yeni tersane yerlerinin belirlenmesi igin asagidaki gahsmalann yapilmasinin uygun olacagi 
dusunulmektedir: 

1. Asama: Mevcut tersane bolgeleri ve kiyisi olan valiliklere yazilar yazilarak tiim 
kiyilanmizda onerilen bolgelerin derlenmesi, 

2. Asama: Turkiye kiyilannm gezilerek onerilen veya miisait olan konumlann belirlenmesi, 

3. Asama: Tersane bolgesi olmaya musait konumlar hakkinda detayli incelemeler yapilmasi 

4. Asama: Saptanan bolgelere uriin atamasi yapilip, fizibilitelerinin gergeklestirilmesi. 

Tersanelerimizin yaptigi anlasnialar goz oniine ahnarak, uretim planlamalan ile orta vadede 
alan sikisikhgimn giderilmesi, Yalova Bolgesi baste olmak uzere, diger sahillerde, yeni kurulan 
tersanelere kapasite kaydinlmasi uzerine gahsmalann yapilmasi uygun olacaktir. 

Tuzla Gemi Insa Sanayi Bolgesinde kooperatif gatisi altinda 5 bin, 7 bin tonluk gemi yapim 
ve bakim-onanmi kapasitesine sahip olan tersane alanlannin birle§tirilmesine yonelik olarak bu 
koooperatiflerin §irketlesmesi ve §irket evliliklerinin olusturulmasinin tesvik edilmesi yoluyla 
alan sikisikhgimn ortadan kaldinlmasinin is saghgi ve guvenligi agisindan uygun gahsma 
alanlannin olu§turulmasinda fayda saglayacagi dusunulmektedir. 

Tuzla Gemi In§a Sanayi Bolgesinde kamu kurum ve kuruluslanna tahsisli olup, fonksiyonel 
olarak kullanilmayan parsellerin, ayni bolgede yine kooperatif gatisi altinda faaliyet gosteren ve 
katma degeri yuksek gezinti teknesi ve yat imalati yapmakta olan isletmelere tahsis edilebilecegi 
degerlendirilmistir. 
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5.3 Kapasi te K u l l a n i m i 

Tersanelerde yasanan is kazalannin onemli nedenlerinden biri de isyerlerinin, 
kapasitelerinin uzerinde siparis almalan nedeniyle ortaya gikan sorunlardir. Gemi insa sanayii 
kolunda tersane kapasitesi belirlenmesine iliskin zorluklann diinya olgeginde de yasandigi ve bu 
konuda degisjk enstriimanlann kullamldigi bilinmekle beraber ulkemiz sartlari ve kosullannda 
bir tersane alani uzerinde isletmenin di§anda kullandigi veya kullanabilecegi imkanlar da dikkate 
alinarak objektif kriterlere dayah bir kapasite belirleme gahsjnasi yapilmasi, sektorde saghkh bir 
buyumenin saglanmasi ve is saghgi ve giivenligini tehdit eden unsurlann kontrol altina alinarak 
ortadan kaldinlmasi yonunde onemli bir adim olacaktir. 

5.4 M e v z u a t 

Ida r i Duzen leme le r 

• 18.02.2006 tarih ve 26084 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirliige giren 
"Hazine Arazilerinin Tersane Yatinmlanna Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere iliskin 
Teblig" Hazine arazileri ve/veya Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki alanlar uzerinde 
yapilacak tersane yatirimlarinda proje yatinm maliyeti bedeli uzerinden on izin bedeli, kullanma 
izin bedeli, irtifak hakki bedeli alinmasi esasini getirmektedir. Bu durum daha biiyuk teknolojik 
yatinmlar ve teknoloji transferi yapmak isteyen miitesebbisler agisindan kisith tutulmasina 
neden olacak bir durumu ortaya gikarmaktadir. Sorunun gdzumii igin, isletim a§amasinda kira 
bedelinin projeye tahsis edilen arazi biiyiiklugune gore ve emlak vergisi uzerinden alinmasi 
sistemi getirilebilecegi degerlendirilmektedir. 

• Bahse konu tebligde Hazine arazileri ve/veya Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki 
alanlar uzerinde yapilacak tersane yatinmlan igin oncelikle Maliye Bakanligindan bedeli 
karsihginda on izin alinmasi gerekmektedir. Bu izin 1 yil siireli olup, yasal mevzuatlann (imar 
plani onayi, CED, vb.) gerektirdigi hususlann yerine getirilmesi igin yatinmciya verilen izindir. 
Gerekmesi halinde bu siire uzatilabilmektedir. Ancak miitesebbise yatinm oncesi ve yatinm 
a§amasinda getirilen bu tiir yukumliiliikler yatinmcilari caydirmakta veya her turlu kolayhgi 
gosteren ulkelerde yatinm yapmaya yonlendirmektedir. Bu nedenle, on izinde ve yatmmi kurma 
a§amasinda ahnan bu ucretler yatinmci tarafindan taahhiit edilen islerin suresi igerisinde yerine 
getirilmesine iliskin teminat olarak ahnmahdir. 

• Aynca, teblig; yatinmciya tahsis edilen hazineye ait tasinmazlar uzerine kurulan 
tesislerde, tesislerin isjetilmesinde elde edilecek toplam yilhk isjetme hasilati uzerinden Hazinece 
% 1 (yiizde bir) oramnda pay ahnmasini dngdrmektedir. Bu durum ulkemizde gemi insa 
maliyetlerinin ayni oranda pahah olmasi anlamina gelmekte ve orta boy isletmelerde dahi biiyuk 
rakamlara ulasjnaktadir. Gemi in§a sanayii gibi istihdam yaratma dzelligi olmasi ve ihracat-
ithalat dengesinde yuksek katma deger yaratmasi nedenleriyle desteklenmesi gereken bir 
sektorde yerli ve yabanci yatinmcilann yatinm taleplerini caydirmaktadir. 
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• Kiyi master plani hazirlamp tersanelerin konumlan diger kiyi tesisleri ile entegre 
edilmelidir. 

• Mevcut tersanelerde birlesmeler dzendirilmelidir. 

• Gemi siparisinin diisiik oldugu zamanlarda tersanelerde metal iskolu ile ilgili diger 
urunlerin uretilmesine izin verilmelidir. 

Hukuki Diizenlemeler 

Gahsma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgi i§ mevzuatindaki eksiklikleri giderecek, gagda§ ve 
giiniimiiz ihtiyaglanna cevap verecek bir i§ Saghgi ve Giivenligi Kanunu Tasansi Taslagi 
uzerinde cahsjma yapmaktadir. i§ Saghgi ve Giivenligi Kanunu Tasansi Taslaginda gemi in§a 
sektorundeki onemli eksiklikleri de giderecek diizenlemeler yer almaktadir. 

Bu kanun tasansi taslagiyla isyerlerinde i§ guvenligi uzmani ve isyeri hekimi bulunmasina 
yonelik sayi §artinin kaidinimasi ongoriilmektedir. Aynca bu kanunla bir i§yerinin birden fazla 
i§veren tarafindan kullanilmasi durumunda koordinasyonsuzluktan kaynaklanan risklerin de 
giderilmesine yonelik diizenlemeler bulunmaktadir. 

I§ Saghgi ve Guvenligi Kanununun en kisa zamanda yasalasarak yururluge girmesi onem 
arz etmektedir. 

Denizcilik Miiste§arhgi tarafindan, gemi in§a sektorunde faaliyet gosteren isletmelerin 
belgelendirilmesine iliskin yasal duzenlemeler, i§ saghgi ve guvenligi tedbirlerine iliskin gerekli 
unsurlan da igine alacak §ekilde yapilmah, bu konuda ba§latilmi§ galismalar en kisa zamanda 
sonuclandm lmahdir. 

Sektorel bazda uzmanhk gerektiren islerin neler oldugu belirlenerek, bu i§lerin ta§eron 
firmalara verilmesi ta§eron sayisim azaltacak, nitelikli taseronu ortaya gikaracaktir. Buna ili§kin 
gerekli yasal duzenlemelerin yapilmasi gereklidir. 

Tersane yatinm izinlerinin kisa zamanda tamamlanabilmesi igin biirokrasiyi azaltici ve 
ge§itli bakanliklar arasinda yayilmi§ olan yetki dagihmim entegre edici hukuki duzenlemeler 
yapilrnalidir. Yetkili bakanlik ve ilgili kurulu? uzmanlannin yer alacagi yuvarlak masa 
kurulmahdir. 

Tersane, Tekne imal ve Cekek Yerlerine isletme izni Verilmesine ili§kin Usui ve Esaslar 
Hakkinda Yonetmelik Taslaginda, Bayrak, boy, tonaj sinirlamasi olmaksizin tekne imal yeri ve 
gekek yeri tammlan birle§tirilmeli ; teknik kapasitesine uygun olarak her turlu gezi, spor ve 
eglence amagh ozel ve ticari tekne in§a, tadilat ve bakim-onanm hizmetlerinden en az birinin 
yapilmasina imkan saglayan teknik ve sosyal altyapdara sahip tesis tanimi getirilmelidir. 
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Tersaneler Bolgesinde ulasim ve trafik sorunu vardir. Yol uzerindeki yogun parklanmalar 
trafigin akiskanhgini engellemektedir. Mevcut donel adanin kapasitesi, talebi 
karsi layamamaktadir. 

Tersaneye gelis ve gidi§lerde en yogun olarak kullamlan yol 2 §erit devam ederken mevcut 
yapi lar nedeniyle tek seride dii§mektedir. Yol uzerindeki kontrolsuz parklanmalar trafigin 
akiskanhgini engellemektedir. 

Cok sayida isyerinin bir arada olmasi, 90k sayida isginin gahstinhyor olmasi ve altyapinin 
yeterli olmamasi nedenleriyle olaganustii durumlarda tersaneler bolgesinde trafik sorunlan 
yasanabilmektedir. Yetersiz ulasim altyapisi, kaza ve olaganiistu durumlarda ihtiyag duyulan 
personelin hareketliligini, hizini kisitlayabilmektedir. 

Tam tesekkullii bir hastanede mudahale, sikisik trafik durumunda yanm saate kadar 
uzayabilmektedir. Soz konusu sorunlann goziimiine iliskin Istanbul Belediyesi tarafindan 
planlama ve projelendirme gahsmalan acilen sonuglandinlmahdir. 

Tuzla Tersaneleri Bolgesinde deniz itfaiyesi ihtiyaci vardir. Tuzla Tersaneleri Istanbul 
itfaiyesi agisindan kara (karada bulunan binalar vb.) ve deniz unsurlanndan (deniz araglan) 
olusmaktadir. Ancak deniz unsurlan iginse herhangi bir denetim yapilmamaktadir. Tuzla 

Tersaneleri Bolgesinde deniz itfaiyesinin tesis edilmesi ve kara itfaiyesi ile koordineli olarak 
gahsmasi gerekmektedir. 

5.6 A l t Isveren (Taseron ) U y g u l a m a s i 

H u k u k i D u r u m : 

Alt isveren (ta§eron) uygulamasi, tersanelerde, is saghgi ve guvenligi agisindan yasanan 
sorunlann goziime kavusturulmasinda onemle e le alinmasi gereken bir husus olarak karsimiza 
gikmaktadir. Bu husus tersanelerde oldugu kadar diger gahsma alanlannda da hala tartisilmaya 
devam eden ve goziime kavusturulamayan konulardan biridir. 

4857 sayih Is Kanunu'nun 2. maddesine gore isveren, i§gi gahsbran gergek kisi veya tuzel 
kisiye yahut tuzel kisiligi olmayan kurum ve kuruluslara denilmektedir. Birgok kesim tarafindan 
taseron olarak adlandinlan ancak, is mevzuatinda tammlandigi §ekli ile alt i§veren ise, asil 
i§verenin is yerinde, mal ve hizmet iiretimine iliskin olarak yuruttiigii yardimci i§lerinde veya asil 
i§in bir bdliimiinde i§letmenin ve i§in geregi ile teknolojik olarak uzmanhk gerektiren i§leri iki 

f inna arasinda duzenlenen ticari bir ili§kiye gore, bu i§ igin gdrevlendirdigi i§gilerini sadece bu 

i§yerinde gah§tiran diger isverene denilmektedir. 
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Mevzuat, alt isveren isgilerinin mevzuattan, toplu is sozlesmesinden ve i§ sdzlesniesinden 
kaynaklanan haklannin korunmasi agisindan hukuki yonden asil isvereni de sorumlu 
tutmaktadir. Asil i§veren, alt i§verenin i§gilerine karsi o isyeri ile ilgili olarak 4857 sayih Is 
Kanunundan, is sozlesmesinden veya alt isverenin taraf oldugu toplu is sozlesmesinden dogan 
yiikumluluklerinden alt isveren ile birlikte sorumludur. 

Mevzuatin uygulanmasi agisindan bu farkh duzenlemenin disinda asil isveren ile alt 
isverenlik arasinda bir farkhlik bulunmamaktadir. Alt isverene de I§ Kanununa gore idari para 
cezasi gerektirecek fiilleri islendiginde, ayni asil isveren gibi idari para cezasi 
uygulanabilmektedir. 

U y g u l a m a d a Kars i las i lan S o r u n l a r : 

Asil isveren tarafindan, alt isveren uygulamasina basvurulmasinin nedenleri; isyeri hekimi 
ve is guvenligi uzmani bulundurma vb. yukumluluklerin di§inda kalma istegi olabilmekle beraber 
asil isverenin, belirli bir zaman dilimi igersinde tamamlanacak islerle ilgili kadrosunda 
bulunduracagi daimi i§gi sayisinin iiriin maliyetine yapacagi arti§in, rekabet guciine yapabilecegi 
oiumsuz etkilerinden korunma gabasi da olabilmektedir. 

Ifgi sendikalan tarafindan alt i§veren uygulamasina kar§i gikilmasinin nedeni ise, alt i§veren 
uygulamasimn, isverenin sendikasizla§tirma yoluyla diisuk iicret ve yasal yiikiimluluklerden 
kurtulmasi igin getirilmis bir uygulama ve drgiitlenmenin dniinde bir engel olarak gdriilmesidir. 

Asil isverenin i§yerinin yardimci islerini (servis, guvenlik, yemek, temizlik nakliye) alt 
i§verene vermesinde bir sorun olmamaktadir. Esas sorun asil isin bir boliimiiniin alt i§verene 
verilmesinde ortaya gikmaktadir. isletmenin ve i§in geregi ile teknolojik nedenlerle uzmanhk 
gerektiren i§lerin alt i§verene verilecegine iliskin yasa hukmii, uygulamada esas sorunun temelini 
olusturmaktadir. 

Yasa hukmunde yer alan i§letmenin geregi ifadesi, genis bir kavram olmasi nedeni ile ge§itli 
tarti§malan ve uyusmazhklan da beraberinde getirmektedir. 

G e m i insa Sek to runde A l t i sve ren Muessesesinin Y e r i ve O n e m i : 

Alt isveren uygulamasi, uluslar arasi piyasa ko§uIlanna uygun olarak faaliyet gostermek 
zorunda olan tersane isletmelerinin, maliyetlerini azaltmasi, rekabet giicunu artirmasinda onemli 
bir yer tutmaktadir. 

Sektoriin temsilcileri ile yapilan goriismelerde, alt i§veren uygulamasimn, kuresel rekabet 
§artlarinda i§ yapmakta olan ve ozel uretim ve gah§ma §artlanna sahip olan gemi in§a sanayi 
sektoriiniin vazgegemeyecegi konulanndan biri oldugu belirtilmektedir. 
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Aynca, gemiler, dzelligi geregi 90k fazla sayida degisik is tiiriinde yapilan gahsmalann 
sonucunda ortaya gikan bir iiriin oldugu, bu i§ turlerinin pek gogunun gemi insasindaki surecinin 
azami 6 ila 8 hafta arasinda oldugu, dolayisiyla bir tersanenin, yalnizca bu sureg icerisinde gorev 
yapacak bu tiir elamanlan devamh olarak bunyesinde tutmasinin ekonomik olmayacagi, alt 
isverenin bir tersanede is bittigi zaman diger tersanede is yaparak, iiretim esnekligi igerisinde 
yeti§mi§ insan giiciiniin sektorde kalmasini saglayarak onemli bir islevi yerine getirdigi dile 
getirilmektedirler. 

Alt i§veren miiessesesinin diinyamn her yerinde degisik bicimlerde var oldugu, ornegin 
gemi in§a sanayiinin ileri iilkelerinden olan Guney Kore'nin, alt isveren tanimina bagh olarak 
geminin % 80'ini Gin'de yaptirdigi, ayni §ekilde bazi tersanelerimizin de, sadece tekne, boru isini 
yaptigi gemileri yurt disina gondermek sureti ile talep sahibi iilkelerdeki tersanelerin alt 
isverenligini yaptigi vurgulanmaktadir. 

Gemi in§a sektorii igerisinde yer alan tersanelerin gergeklestirdikleri gemi in§aatinin yapim 
a§amalan ve yapilan isin siireleri, ulkemizin bu konudaki uluslararasi piyasadaki rekabet 
kosullan agisindan konuya bakildigmda, isletmelerin maliyetlerinin azaltilmasi, rekabet giiciinun 
artinlmasi konusunda alt i§verenlik uygulanmasinin gerekliligi hususunda, hemen hemen 
konuya iliskin tiim kesimler hemfikirdir. 

Burada esas olan alt isveren uygulamasinin objektif kriterlere baglanmasidir. Sektorde alt 
yuklenici firmalann gahsma standartlannin ve alanlannin belirlenmesine iliskin yapilacak yasal 
duzenlemeler ile standardi yuksek, sertifikah ve vasifli taseron gahstirilmasi saglanabilir. 

Tersanelerde uygulanan taseronluk sistemini ilgilendiren mevzuatin gemi insa sanayiinin 
gerekleri ve ulkenin genel gikarlan ile isgilerin gahsmadan dogan haklanni koruyacak §ekilde 
duzenlenmesi, uygulamrhgimn denetlenmesi ve belirtilen hallere uyulmadigi durumlarda 
caydinci nitelikte onlemler alinmasi gereklidir. 

5.7 Yet ismis isgiici i 

Sektorde son yillarda yasanan hizh geli§me, sektorde kalifiye eleman ve egitimli isgiicii 
sorunlanni da birlikte getirmistir. 

Yogun talep sonucu artan siparislerin zamaninda yetistirilebihnesi igin, sektorde yeterli bilgi 
ve tecriibesi olmayan isgilerin tersanelerde gahstinlmasi i§ kazalannin artmasinin ba§hca 
nedenlerinden biridir. 

Tersane isgilerinin biiyiik kismimn bilgi, nitelik ve egitim agisindan yetersiz olduklari 
bilinmektedir. 

Bu durum kaza nedenlerini olusturan tehlikeli hareketlerin ortaya gikmasina neden olmaktadir. 
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Tersanelerde is saghgi ve guvenligi konusunda, yapdacak yonetmelik cali§malan ile 
belirlenecek sayida is guvenligi uzmani ve elemani gahstirma zorunlulugu getirilmelidir. 
I§yerinde galistinlan her alt isveren grubuna ayni sekilde kendi bunyesinde i§ guvenligi uzmani 
ve elemani gahstinna zorunlulugu getirilmelidir. 

Tersanelerde vasifsiz isgi gahstinlmasi ve yetersiz egitim soz konusudur. Gemi yapimi ve 
onanmi isinde talep artisi nedeniyle ortaya gikan insan kaynagi agigi vasifsiz elemanlarla 
doldurulmustur. Tersanelerin elinde kalan vasifli personelin kurdugu yada kurdurulan taseron 
§irketler uzerinden insan kaynagi agigi her ne kadar kapatilmissa da, verimli olmayan ve tehlikeli 
bir gahsma ortami da yaratilmi§tir. GISBIR, DTO gibi ilgili kurulusjarin egitim vermesi GISBIR, 
Llyod, DTO soz konusu alanin drgutlerinin verdikleri desteklerin belirtilmesi ve potansiyel 
desteklerin ara§tinlmasi gerekmektedir. 

5.8 Gahsma Saatleri 

Tersanelerde yuriitiilen faaliyetlerden "Saghk Kurallari Bakimindan 7.5 Saat ve Daha Az 
Cahsdmasi gereken isler Hakkinda Yonetmelik" kapsaminda olan i§lerde 7.5 saatten fazla 
gahsma yapilmasini dnleyici tedbirler ahnmah, bu tedbirlerin uygulanmasinda i§yeri sendikalan 
aktif gorev almahdir. isgilerin haklanni korumak ve yogun galismalar sonucunda ya§anan is 
kazalanmn onlenmesi amaciyla, alt yapisi uygun tersanelerde vardiya sistemine gegilmesinin 
uygun olacagi diisunulmektedir. 

5.9 Egitim 

isverenler, taseronlar ve tiim gahsanlar is saghgi ve giivenligi konusunda yeterli bilince 
sahip degildir. Tersanelerde galisan i§gilerin mesleki egitim yetersizliginin yaninda, is saghgi ve 
guvenligi yonunden de yeterli egitime sahip olmadiklan gozlemlenmistir. Denizcilik, gemi 
in§aati, gemi makinalan, i§ saghgi ve guvenligi konusunda egitim veren okullar ve iiniversiteler, 
sorunlan ve gozum onerileri asagida verilmektedir. 

5.9.1 Teknik Liseler 

27.05.2004 tarihinden once denizcilik ara eleman yetistiren orta dereceli okullar asagida 
belirtilmektedir: 

Gemi insa boliimii olan; 
Istanbul- Pendik- Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi 

Ganakkale- Gelibolu- Gelibolu Annatdr Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi 

Ahsap Yat In§a bolumu olan; 
Bartin- Kuruca§ile- Kuruca§ile Anadolu Meslek Lisesi ve Gok Programh Lise 
Mugla- Bodrum- Gundogan Fahriye Ihcak Endiistri Meslek Lisesi 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Deniz Araglan Yapimi alani igerisinde Kocaeli, Rize, Samsun ve Trabzon'da Celik Gemi 
Insa, Deniz Araclan Teghizat Donanuni ve Deniz Araglan Ressamhgi dallannda 9 yeni boliim ve 
aynca ahsap teknolojisi alanimn igerisinde Antalya, Bahkesir, Bursa, Qanakkale, Giresun, 
istanbul, Mersin, Mugla, Ordu ve Zonguldak illerinde 14 yeni ahsap yat ve tekne imalati 
bolumleri de agilmistir. Yeni agilan bolumlerle birlikte deniz araglan yapimi alaninda toplam 11 
ve ah§ap teknolojisi alaninda toplam 17 boliim bulunmaktadir. 

Deniz araglan yapimi alanindaki bolumlerde egitim veren okullanmizin egitmenlerinin 
ihtiyaglan dogrultusunda desteklenmesinin saglanmasi ve ozellikle bu okullarda alan dersleri 
veren egitmenlerin temini ve yetistirilmesi igin Denizcilik Mii§ter§arhgi tarafindan egitmenlere 
seminerler diizenlenmistir. 

Zonguldak, Trabzon ve Rize'de deniz araglan yapimina iliskin boliimler agilmistir. Ancak 
bu bdlumlerin egitim kadrosu ve mufredati yetersizdir. Soz konusu teknik liselerde gemi insa 
muhendisi istihdam edilememektedir. Deniz ve karada gahsacak ara eleman sikintisi vardir. 
Turkiye'deki tersanelerde ara eleman yeterli degildir. 

Ulkemizde okul diizeyinde is saghgi ve guvenligi egitimi oldukga yetersiz olup, 
ilkdgretimden iiniversite diizeyine kadar tiim egitim kademelerinde i§ saghgi ve guvenligi 
egitiminin ders olarak okutulmasi saglanmahdir. 

Ozel olarak Gemi insa Meslek Liseleri kurulmah ve basta tersane bolgelerinin oldugu 
yerler olmak iizere sahil il ve ilgelerinde yayginlastirilmahdir. 

• Bu bdlumlerin egitim kadrosu ve mufredatimn guglendirilmesi gereklidir. 

Milli Egitim Bakanligi (MEB)'na bagh yeni denizcilik okullannda sadece gemilerde 
gahsacak personeli degil, ayni zamanda gemi insa teknisyenligi, liman ve acente islemleri 
elemanlan gibi karadaki ara eleman ihtiyaci kar§ilanmahdir. 

• Tersanelerin had safhada ihtiyaci olan metal gazalti kaynakgisi, tozalti kaynakgisi, boru 
ustasi, formen gibi vasifli ara eleman ihtiyacina cevap verecek sekilde MEB'e bagh meslek 
liselerinde oncelikli siniflar agilmah ve mevcut kapasiteleri arttmlmahdir. 

Meslek liselerinin gemi insa, gemi tesisatgihgi gibi boliimlerine is Saghgi ve Guvenligi 
dersleri konulmahdir. 

• Meslek liselerinde agilmis olan gemi/yat in§a programlan desteklenmeli, ders 
programlan, ogretim kadrolan, egitim olanaklan giincel ve teknolojik bilgilerle donatilmahdir. 

5.9.2 Denizcilik ve Gemi insa Egitimi Veren Meslek Yuksek Okullan 

Ulkemizde, asagidaki tabloda belirtilen iiniversitelerde denizcilik egitimi veren meslek 
yuksek okullan ve kontenjanlan yer almaktadir: 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Uludag Univ Gemlik MYO Deniz Liman isletme 30 
Canakkale Piri Reis MYO Deniz Liman Isletme 40 
Kocaeli Karamursel MYO Deniz Liman isletme 80 
Mersin Sosyal Bilimiler MYO Deniz Liman isletme 50 
Uludag Univ Yalova MYO Deniz Liman isletme 50 
T O P L A M 2 5 0 

Tablo-5.2 Gemi Insaati Meslek Yuksek Okulu (2 Yillik) 

Balikesir Bandirma MYO Gemi Insaati 30 
Canakkale Canakkle MYO Gemi Insaati 30 
Kocaeli Karamursel MYO Gemi Insaati 80 
Zonguldak Alaph MYO Gemi insaati 30 
T O P L A M 1 7 0 

TabIo-5.3 Gemi Makineleri Meslek Yuksek Okulu (2 Yilhk) 

Galatasaray MYO Gemi Makinalan 25 
ITU MYO Gemi Makinalan 60 
Kocaeli Karamursel MYO Gemi Makinalan 80 
Ordu MYO Gemi Makinalan 120 
Zonguldak Alaph MYO Gemi Makinalan 50 
T O P L A M 3 3 5 

Tablo-5.4 Guverte Meslek Yuksek Okulu (2 1 

Galatasaray MYO Guverte 25 
ITU MYO Guverte 60 
Kocaeli Karamursel MYO Guverte SO 
Uludag Univ. Yalova MYO Guverte 50 
T O P L A M 2 1 5 

Tablo-5.5 Gemi Makine Meslek Yuksek Okulu (4 Yillik) 

ITU Denizcilik Fak. 85 
9 Eylul Univ. Deniz i§letmeciligi YO Makine 20 
T O P L A M 105 
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Deniz Isletmeciligi YO , Guverte 50 
ITU Gerni Ins. Deniz Bil. Fak. Deniz Teknolojisi Miih. 50 
TOPLAM 100 

5.9.3 Gemi insaati ve Deniz Teknolojisi Dalmda Derece Veren Yuksek Ogretim 
Kurumlan 

Gemi insaati ve deniz teknolojisi dalinda derece veren yuksek ogretim kurumlan asagida 
Tablo 5.7'de verilmis, olup soz konusu universitelerde lisans, yuksek lisans ve doktora 
programlan mevcuttur. 

Tablo-5.7 Gemi insaati ve deniz teknolojisi dalmda derece veren yuksek ogretim kurumlan 

Istanbul Teknik Universitesi 
Genu Insaati v e Deniz Bilimleri 
Fakultesi 

Gemi Insaati vc 
Gemi MakLneleri 
Mflhendislijb' 

21 10 Istanbul Teknik Universitesi 
Genu Insaati v e Deniz Bilimleri 
Fakultesi 

Deniz Teknolojisi 
Mubendisligi 

14 - 9 

Karadeniz Teknik Universitesi 
Deniz Bilimleri Fakiiltesi 

Gemi insaati ve 
Gemi Makinci cri 
Muhendisligi 

5 
I 

1 5 

Yi ld iz Teknik Universitesi 
Makine Fakultesi 

Gemi Insaati ve 
Gemi Makineleri 
Muhendisligi 

13* 8 

TOPLAM ' 53 1 32 

• Okul di§indan mesleki derslere 1 ogretim iiyesi ve 1 ogretim gorevlisi gelmektedir. 

• Universitelerde is Saghgi ve Giivenligi Ana Bilim Dah agilmasi ve ogretim iiyesi ve 
gorevlisi kadrolarimn olusturulmasi gerekmektedir. 

• Universitelerde gemi in§a, insaat, elektrik kimya, endustri, maden, makine, gevre, 
malzeme, ugak vb. muhendislik bolumlerinin son sinifinda i§ saghgi ve guvenligi dersleri zorunlu 
olmahdir. 

• Turkiye'nin ve dunyanin gemi adami ve gemi in§a sanayi ara eleman gereksinimi ile i§ 
saghgi ve guvenligi dikkate ahnarak, Denizcilik Universiteleri ve Denizcilik Meslek Yuksek 
Okullan, i§ Saghgi ve Guvenligi Meslek Yuksek Okullan, denizcilik ve gemi in§a sanayi ile ilgili 
teknik okullann sayisi artinlmah ve yeterli ogretim iiyesi ve gorevlisinin saglanmasi igin gerekli 
altyapi olusturulmahdir. Soz konusu okullarda asgari tesis, laboratuar ve alt yapi tesis edilerek 
egitim kalitesi artinlmahdir. 
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5.9.4 is Saghgi ve G u v e n l i g i K o n u s u n d a E g i t i m V e r e n O k u l l a r 
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Turkiye'de is saghgi ve giivenligi egitimi Yildiz Teknik Universitesinde yuksek lisans 
programi olarak ve asagida belirtilen meslek yuksek okullannda verilmektedir. 

1) Gukurova Karaisali Meslek Yiiksekokulu, isgi Saghgi ve Guvenligi Programi 

2) Erciyes Universitesi Develi Meslek Yiiksekokulu 

3) Kinkkale Universitesi Hacilar Huseyin Aytemiz Meslek Yiiksekokulu 

4) Kocaeli Universitesi Hereke Omer ismet Uzunyol Meslek Yiiksekokulu 

5) Kocaeli Universitesi izmit Meslek Yiiksekokulu (ikili egitim vermektedir) 

6) Yildiz Teknik Universitesi Meslek Yiiksekokulu 

Aynca, Gazi Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisu, Kazalann G e v r e s e l v e Teknik 
Arastirmasi Ana Bilim Dahnda is Kazalan ve i§ Guvenligi dersi verilmektedir. Degisik 
universitelerimize bagli yuksek okullarda itfaiyecilik ve yangin guvenligi programlan 
mevcuttur. 

Yukanda belirtilen Universite ve Meslek Yuksek okullannda is Saghgi ve Guvenligi 
Boliimleri'nde i§ Saghgi ve Giivenligi, Meslek Hastaliklan, itfaiyecilik ve Yangindan Korunma, 
is Guvenligi Mevzuati ve Is Hukuku, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Risk Analizi, Kisisel 
Koruyucu Donanimlari, i§ Hijyeni, Ergonomi, ilk Yardim, Arama ve Kurtarma, Toplam Kalite 
Entegre Yonetimi, i§ Kazalan ve Raporlandirma, Etiketleme ve i§aretleme, Ta§ima ve 
Depolama, Elektrik i§ Guvenligi vb. gibi dersler verilmektedir. 

is Saghgi ve Guvenligi Meslek yuksek okullarinin egitim kadrosu ve teknolojik altyapisi 
guclendirilmelidir. Bu okullardan mezun olanlann istihdamimn saglanmasi dzendirilmelidir. 

5.9.5 Eg i t ime i l isk in D i g e r O n e r i l e r 

I§ Saghgi ve Guvenligi ve mesleki egitim konusundaki diger goziim onerileri a§agida 
belirtilmektedir: 

• Uzun ve orta vadede, mesleki egitimlerin saglanmasi igin yapilacak gahsmalarla birlikte, 
su anda tersanelerde gah§anlann, ta§eron i§gileri de dahil olmak iizere, is saghgi ve guvenligi 
yonunden yeterli ve surekli egitim almalari saglanmahdir. 

• Yilhk egitim programlan diizenlenerek, ba§ta i§verenler olmak iizere tiim yonetim 
kadrosunun da is saghgi ve guvenligi egitimi almalari saglanmahdir. 

• Tersane isgilerinin mutlaka temel mesleki egitim almalan ve sertifikalandirilmalan 
gerekmektedir. 
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• Sektorde gahsan kalifiye elemanlann yetistirilmesi igin yeterli ve planh mesleki ve i§ 
giivenligi egitimine iliskin kisa siireli egitim/sertifika programlan diizenlenmelidir. 

i§ Saghgi ve Guvenligi egitimi devamhhk arz eden hayati bir gerekliliktir. Ozellikle 
i§ginin yapacagi ise uygun egitimlerin surekli aldinhnasi, isyerindeki i§ organizasyonunun, 
kullamlan arag-gereg ve ekipmanlann, uretim teknolojisinin degismesi gibi durumlarda 
egitimlerin yenilenmesi gerekmektedir. 

• I§ saghgi ve guvenligi ve mesleki egitimde kullanilacak ders notu, film, slayt, fotograf 
gibi egitim malzemelerinde miimkiin oldugunca sektore yonelik standart saglanmahdir. 

Gemi, in§a meslek liselerinin sayisi hizla artinlmah, is saghgi ve guvenligi dersleri 
haftada en az iki saat olmak iizere zorunlu hale getirilmelidir. 

5.10 Guvenlik Kultur ii 

Is saghgi ve guvenliginin amaglanndan biri de i§ organizasyonunun ve gahsma kultiiriinun 
gelistirilmesidir. 

Yapilan arastirmalar 18-24 yas arasindaki genglerin i§ kazasi gegirme riskinin ortalamadan 
1.4 kat daha fazla oldugunu gostennektedir. Geng galisanlann is ile baglantih veya isin 
yurutiilmesi sirasinda ortaya gikan kaza sonucu yaralanmalarim ve gahsma ortaminda bulunan 
tehlikeleri mumkun oldugu olgiide en aza indirerek onlemek amaciyla bir "Guvenlik Kiilturii" 
anlayi§imn olusturulmasi gerekmektedir. 

Bu anlayism olusmasi "agag yas iken egilir" anlayisindan yola gikarak yeni yeti§en 
neslimize mesleki alana ilaveten, evde, sokakta, trafikte ve ya§amin diger alanlanni da kapsayan 
bir guvenlik bilincinin olu§turulmasi kiigiik yasjardan itibaren gergeklestirilmesi gereken bir 
zorunluluk ve sorumluluktur. 

Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde gergeklesen is kazalannin nedenlerinden biri de gahstigi 
konu ile ilgili egitim verilmi? olmasina ragmen, artik belli bir yasa gelmi§ olan bireylerce 
egitimde anlatilanlann sahada tutumsallastinlamamasidir. Ahnan egitimlerin sahada 
uygulanmamasinin en onemli nedenlerinde birisi, hayatin higbir evresinde giivenlikle ilgili bir 
anlayism egitim, ogretim sureci de dahil olmak iizere bireylere yeteri kadar asilanmamasidir. Bu 
sebeple sosyal yasamda guvenligi de igine alan "guvenlik kiiltiiriiniin" yasam bigimi hale 
getirilmesi ve bunun igin de daha erken yaslarda bu kavramin egitim miifredatina alinmasi 
gerekmektedir. 

5.11 Kisisel Koruyucu Donanimlar (KKD) 

Kisisel Koruyucu Donammlann isyerlerinde Kullamlmasi Hakkinda Yonetmelikte 
belirtildigi gibi kisisel koruyucu donanim, risklerin, toplu korumayi saglayacak teknik onlemlerle 
veya i§ organizasyonu ve gah§ma ydntemleriyle dnlenemedigi veya tam olarak 
sinirlandinlamadigi durumlarda kullamhrlar. Yani KKD kullanimi risklerle mucadelede en son 
asamadir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Tuzlada yapilan en onemli tespitlerden birisi de gahsanlara kisisel koruyucu donamm 
(KKD) kullandinlmasi konusundaki yetersizliklerdir. Ornegin gogu tersanede guriiltii, gahsanlar 
igin bir risktir ve giirultuniin ortama yayilmasi toplu koruma saglayacak teknik yontemlerle ve is 
organizasyonuyla dnlenemiyorsa kisisel koruyucu donamm kullanmalan gerekmektedir. Yapilan 
incelemelerde gah§anlann gok buyiik bir oraninin kulak koruyuculan kullanmadigi tespit 
edilmistir. Tuzlada meydana gelen is kazalannin nedenlerinden birisi de dikkatsizlik olarak ifade 
edilmektedir ki dikkatsizligin sebepleri arasinda guriiltiiliinun de payi biiyuktur. Kullamlacak 
olan kulak koruyucusunun i§itme duyusundaki kaybi onleyerek ileriki yillarda ortaya gikmasi 
muhtemel meslek hastahgim bertaraf etmesi yaninda anhk i§ kazalannin da olusniasim onleyici 
etkisi vardir. 

Saptanan diger bir husus ise, kullanilan KKD'lerin yapilan isin tasidigi riske gore koruyucu 
ozellikte olmamasidir. Mesela kimyasallarla, boya ve solventlerle gah§an bir gok i§gi KKD 
kullanmalanna ragmen kullandiklari KKD sadece kati partikullere kar§i koruma saglayan ve 
gahsma esnasinda maruz kahnan riske karsi koruyucu ozelligi olmayan toz maskeleridir. Bu 
nedenle isverenin ya da is saghgi ve giivenliginden sorumlu kisilerin, Kisisel Koruyucu 
Donanimlarin isyerlerinde Kullandmasi Hakkinda Yonetmelikte belirtilen sekilde risk analizi ve 
degerlendirmesi yaparak tespit edilen risklere gore kullanilmasi gereken KKD'yi dogru bir 
sekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu yuzden satin alma bdliimu KKD'ler temin edilirken is. 
saghgi ve giivenliginden sorumlu uzman kisilerin gorii§leri dogrultusunda satin almalan 
gergeklestirmelidir. Aynca satin alma islemleri yapihrken alinacak olan KKD'lerin Turkge 
kullanma kilavuzlan olmahdir ve bu kullanma kilavuzlan Kisisel Koruyucu Donamm 
Yonetmeliginin belirttigi bilgileri haiz olmahdir. 

Kisisel koruyucu donammlar ile ilgili saptanan diger bir husus ise kullanilan koruyuculann 
bir kisminin Kisisel Koruyucu Donamm Yonetmeliginde belirtilen temel saghk ve giivenlik 
gereklerini kar§iladigim gosteren CE isareti tasimamasidir. Bu KKD'ler gerekli testlerden 
gegmedikleri goz oniine alindiginda kullanan kisileri maruz kaldiklan riske kar§i korumalari 
mumkun degildir. Bununla beraber igerdikleri zararh kimyasallar vb. nedenlerden dturii kendileri 
risk kaynagi durumundadirlar. Bu yuzden KKD temininde Kisisel Koruyucu Donamm 
Yonetmeliginde belirtildigi uzere CE isareti tasimayan urunler satin ahnmamah ve isgilere 
kullandinlmamahdir. 

KKD kullanimina yonelik en onemli sikintilardan birisi de gah§anlann ki§isel koruyucu 
donamm kullanirken yasadiklan somnlar ve zorluklar nedeniyle bunlan kullanmaktan imtina 
ettikleri belirlenmistir. Ornegin koruyucu baret kullanan gahsanlarin baretlerin kafalanm gok 
fazla siktiklan ya da kullamm esnasinda kafalanndan dustiigii §eklinde i§gilerin §ikayetleri yer 
almaktadir. Teknik duzenlemesine uygun ve CE isareti ta§iyan baretler ayarlanabilir ozellikte ve 
ergonomik olmak zomnda olmalan nedeniyle kullanima elveri§lidirler ve bunlarin kullamminda 
yukanda zikredilen zorluklar yasanmayacaktir. Ayrica teknik diizenlemesine uygun uriinlerin 
beraberindeki kullanma kilavuzu bu yasanan zorluklan giderecek §ekilde nasil kullanilmasi 
gerektigine dair gizimler yer almasi gerekmektedir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



-214-

Bir diger ornek, kendisine CE isareti tasiyan koruyucu gdzliik verildigi halde bunu 
kullanmayan bir i§ciye neden gbzliigu takmadigi soruldugunda camlann bugulandigindan 
sikayetgi olmaktadir ve gbzliigii taktiginda hig gdremedigini ifade etmistir. Bunun uzerine 
yandaki bugulanmayi onleyici havalandirma ayan yapilarak bugulanma giderilmi§ ve i§cinin 
KKD kullanmasi saglanmistir. Bu drnekten anlasildigi gibi KKD yasak savmak amaciyla 
dagitilrms, isgiye dagitilan KKD'lerin nasil kullanilacagina dair yeterince bilgi verilmemistir. 
Satin ahnan ozellikle karma§ik yapidaki KKD'ler teslim ahmrken kullanimma yonelik bilgiler 
iireticiden istenmeli ve gahsanlara bu bilgiler egitimler esnasmda aktanlmahdir. 

Kisisel koruyucu donanim kullaniminda yukandaki tespit dilen hususlar da goz dnune 
alinarak, hem halihazirda yasanan kazalann azalmasinda, hem de dniimiizdeki yillar zarfinda 
ortaya gikacak sayisiz meslek hastahklannin onlenmesinde biitiin taraflann daha dikkatli ve 
dzenli davranmalan gerekmektedir. 

5.12 Sendikal Sorunlar 

Mevcut §artlan oncelikle iyilestirmeye gah§an ve zamanla bu §artlan geli§tirme mucadelesi 
veren sendikalar, bulunduklan iilkelerin ekonomik, sosyal, siyasal ve kultiirel §artlanndan 
etkilenerek sekillenmekte, tarihsel gelisimi mevcut §artlardan etkilenmektedir. 

Sendika ve temsilcilerin i§ saghgi ve guvenligi politikalanni belirleme noktasinda ortak 
danisma ve katihmi, yalnizca isgi ve i§verenlerin birbirlerini yeteri kadar tanidiklan ve 
birbirlerinin haklanna saygi duyduklan bir gevrede etkili olabilir. Bu yuzden, hem uluslararasi ve 
ulusal duzeyde hem de isyeri diizeyinde etkili bir i§ saghgi ve guvenligi stratejisinin 
belirlenmesinde bu haklara saygi anlayisi on ko§ul olarak gorulmektedir. 

I§ saghgi ve guvenligi bakimindan isgi ve i§veren temsilcilerinin haklan ILO standartlan 
kapsaminda desteklenmektedir. Hiikiimetlerin ulusal veya bolgesel seviyede is saghgi ve 
guvenligi politikalannm olu§turulmasi ve uygulanmasiyla ilgili olarak i§gi ve i§veren sendika 
temsilcilerine danismasi, ILO sozlesmelerinin birkaginda gerekli kihnmis olmasi buna bir 
drnektir (is Saghgi ve Guvenligi ve Gahsma Ortamina iliskin 155 Sayih Sozlesmenin 1. ve 8. 
Maddeleri). 

is Saghgi ve Guvenligi Kapsaminda Sendikalarin Bagimsizhgi 

i§ saghgi ve guvenligi ile ilgili ILO standartlan, 3 prensipte ikili ya da iiglii katihm 
kavramini daha onceki yillarda onaylamistir. Buna gore; 

Ulusal ve bolgesel duzeyde politikanm olusturulmasi ve uygulanmasi, 

• I§yeri diizeyinde isci ve isverenler arasinda istisare, 

I§yeri diizeyinde politika olusturulmasinda ve uygulanmasinda isgi ve i§veren arasinda 
ortak katihm, 

gerekmektedir. 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 
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Toplu sdzlesmeler, is saghgi ve guvenligi politikalannin belirlenmesinde ve etkili bir isgi 
katihminin saglanmasmda 90k onemli bir unsurdur. Diger yandan ILO'nun i§ Saghgi ve 
Guvenligi S6zle§mesinde yer alan ko§ullar i§ saghgi ve guvenligi baglaminda i§ci 
sendikalannin tamnmasi gerekliligini belirtmektedir. 

Belirtilen hususlann saglanmasi igin isletme diizeyinde yapilmasi gereken duzenlemeler 
§unlardir: 

I§verenlerin ustlendikleri yukumluluklerini yerine getirmeleri igin, i§gilerin ve i§gi 
temsilcilerinin, isverenle isbirligi yapmalan; 

• I§letmedeki i§gi temsilcilerine, i§ sagligini ve guvenligini saglamak igin yeterli bilgi 
verilmesi ve ticari sirlan agiklamamak §artiyla kendilerini temsil eden kurulu§larla bu bilgilerin 
isti§are edilmesi; 

• Isletmedeki i§gi ve temsilcilerine, i§ saghgi ve guvenligi konusunda yeterli egitim 
verilmesi, 

isletmedeki isgilerin veya sendika temsilcilerinin ulusal yasa ve uygulamaya uygun 
olarak, isleri ile ilgili i§ saghgi ve guvenliginin butun safhalannda incelemelere katilmasimn ve 
bu konularda isverence onlara dam§ilmasinin saglanmasi, bu amagla karsihkh anla§ma halinde 
i§letme di§indan teknik dam§manlar getirilmesi, 

T u z l a d a M e v c u t Send ika lar ve S o r u n l a r 

Tuzla Tersanelerinde Dok Gemi-I§ Sendikasi ve Limter i§ Sendikasi faaliyet gostennektedir. 
Dok Gemi-is Sendikasi yetkililerince 33 isyeri ile akit imzalandigi ifade edilmi§tir. Gah§ma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanhgi 2008 Ocak ayi istatistiklerine gore Dok Gemi-is Sendikasinin 5719 
iiyesi bulunmaktadir. Lim-ter is yetkililerince uye sayilannin 1359 olarak ifade edilmektedir. 
Toplamda ise kayith istihdamin yakla§ik %40'i bir i§gi sendikasina uyedir. Bu i§gi 
sendikalanndan yalnizca Dok Gemi-i§ Sendikasi toplu sozlesme yapmaya yetkilidir. Sendika 
iiyelerinin tamami tersanelerin kadrolu elemanlanndan miite§ekkil olup en sorunlu yerler olarak 
gosterilen alt-isveren (ta§eron) firmalannda galisan i?gilerin sendika iiyesi olmamalan garpici bir 
husus olarak dikkat gekmektedir. 

Sendikahlasmanin olmadigi, ozellikle alt isveren firmalannda, kayit disi istihdam daha 
fazladir. Aynca ddenen gergek iicret uzerinden i§gilerin sigortalannin yatinlmamasi, i§gi 
sigortaya kaydettirildikten sonra -gahsmaya devam ettigi halde- birkag gun sonra giki§imn 
yapilmasi gibi yasa disi uygulamalann azaltilmasi noktasinda sendikalara onemli gorevler 
diismektedir. 

i§gi sendikalannin akit imzaladiklan isyerlerinde istedikleri zaman denetim yapabilme, 
eksiklikleri belirtebilme yetkisi ve olanagi bulunmaktadir. Olumlerin en gok yasandigi alt-
isverenlerde sendikalasmanin olmamasi bu i§yerlerinde sendikal denetim yapilamamasi sonucunu 
dogurmaktadir. 
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Yukanda belirtilen nedenlerden anlasildigi gibi sendikahlasmak 90k onemli bir husustur. Bu 
yiizden isyerlerinde ozellikle alt i§veren diizeyinde de sendikalasma faaliyetleri 
gergekle§tirilmeli, sendikala§maya engel gikaranlara yonelik yaptinmlar getirilmelidir. 

Aynca isyerlerinde is saghgi ve guvenligi ile ilgili risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin 
giderilmesi, giderilemeyen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesine yonelik tedbirlerin 
ahnmasinda ve ahnan tedbirlerin siirekliliginin saglanmasi konusunda sendikalann bu alanda 
etkin olarak gorev yapan is guvenligi uzmanlarinin bulunmamasi onemli bir eksiklik olarak 
karsimiza gikmaktadir. 

Uyumlastirilan AB mevzuatinin isyerlerinde daha etkin uygulanmasi ve eksiklerin 
giderilmesi igin isgi ve i§veren sendikalan gibi sosyal taraflann da is saghgi ve guvenligine 
yonelik daha etkin bir yakla§imin igerisinde olmalan gereklidir. Bu nedenle isgi ve i§veren 
sendikalan bunyesinde yer almasi gereken ISG birimlerinin giiglendirilerek saghk ve guvenlik 
konusunda etkin bir bigimde gorev almasi saglanmahdir. 

Sendikalann, is kazalan ve meslek hastahklannin onlenmesine yonelik gahsmalannda 
sektorle ilgili meslek odalari ve iiniversitelerle siki bir is birligi igerisinde bulunmalan 
gerekmektedir. 

5.13 Cevre 

Tersanelerimizin gevre giivenligi igin deniz ve hava kirlenmesi, atik yonetimi, guriiltii 
kirliligi konulannda bilinglendirilmeleri ve uluslararasi standartlara kavusturulmalan igin tesvik 
edilmeleri gereklidir. 

Tersanelerde ana prosesler arasinda yer alan boya ve raspa islemlerinde mikron 
mertebesinde ortaya gikan boya pargaciklannin insan saghgina ve gevreye olan etkilerini ortadan 
kaldirmak igin boyama islemleri boya hollerinde yapilmali ve bir filtrasyona tabi tutulmahdir. 
Bunun yani sira raspa isleminde geri ddniisebilen (gelik bilye, basingh su vb.) veya alternatif 
raspa yontemleri kullamlmahdir. 

Tersanelerde, atik boya ve boya tenekeleri, grit torbalan ve benzeri atiklann uluslararasi 
kurallar gergevesinde yeniden kazanimi veya geri kullanima iliskin bir atik yonetim modeli 
uygulanmahdir. 

Tamirde ve talash imalat yine gemi insasinda da oldugu igin ikisinde de yaglama yagi, atik 
yaglama yagi ve talas pargalan ile birlikte zaman zaman makine dairesi temizliginde kullamlan 
solventli temizleme maddelerinden kaynaklanan kimyasalar azda olsa atik olarak ortaya 
gikabilmektedir. 
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Gemi tamir ve bakim islemlerinde yiizer veya kuru havuzlann kullanilmasinin bu tip 
atiklann kontrolu ve bertarafinda onemli oldugu dusunulmekle beraber bu havuzlann 
kullanimmin denetim altina alinmasi gereklidir. 

5.14 Ruhsa t l and i rma 

Isgi saghgi ve is guvenligi ile ilgili tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde bu tur 
tersanelerin faaliyetlerine devam edilmesine izin verilmesi is giivenligi agisindan asla mumkiin 
degildir. 

5.15 T e k n o l o j i k A l t y a p i 

Giiniimiizde tersaneler, gemi uretim stratejilerine gore 2 ayn bashk altinda incelenebilir: 

• Uriin tersaneleri: Belirli tip iirun igin dizayn ve insa edilmis, seri uretim prensiplerine gore 
gemi insa eden tersanelerdir. 

• Butik tersaneler: Ulkemizde ve Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde faaliyet gosteren 
tersanelerimizde oldugu gibi tersaneler musteri isteklerine gore gemi insa eden, standart 
dizayndan gok, tek veya kiigiik seri sayilannda siparis gemi in§a eden esnek uretim tarzma sahip 
tersanelerdir. 

Gemi insaati, dizayn metodolojisine hizmet eden bir vasita ile formu, yapisi, teghizati ve 
nasil imal edilecegi bir plan dahilinde belirlenen geminin, belirlenen bu plana uygun olarak 
imal ve teghiz edilmesi islemi olarak diisiinuldiigunde, gemi dizaynlanm biiyuk olgiide ulke 
disjndan temin eden ve butik tipi gemi insaati agirhkh olarak gah§an tersanelerimizde dizayn 
onemli bir maliyet unsurudur. 

Diger taraftan, ulkemizde dizayn kabiliyeti yuksek olan tersaneler, gemi bloklarini teghiz 
ettikten sonra kizak uzerinde birlestirerek verimlilik ve in§a kabiliyetini artinp, is guvenligi 
risklerini azaltirken, fonksiyonel olmayan dizaynlan kullanan tersanelerin ise teghiz edilmemis 
§ekilde urettikleri gemi bloklanni kizak uzerinde birle§tirdikten sonra yaptiklari teghiz islemi 
sirasinda i§ guvenligi ve i§gi saghgi agisindan daha fazla risk aldiklan gorulmektedir. 

Bu itibarla tersanelerimiz dizaynlann yerli yapilabilmesine, teknolojik faktorlerin 
(CAD/CAM) dizayn islevi sirasinda kullanimmin saglanmasina yonelik gahsmalar igin tesvik 
edilmelidir. 

Tersanelerde insana bagimhhgi minimize ederek yapilabilecek kaynak, raspa, boya, bukme 
isleri ile ilgili teknolojik gelismelere iliskin gerekli duzenlemeler yapilmahdir. 

Sektoriin rekabet giiciinun arttinlabilmesi igin Deniz Teknolojileri AR-GE Merkezi 
kurulmah 
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TUBITAK desteginde Denizcilik ve Deniz Teknolojileri Platformu kurulusu baslatilmi§ 
olup, platformun ulkemizin sektdrdeki AR-GE ihtiyacim ve kapasitesini belirlemesi gereklidir. 

TUBITAK'in GSYiH'nin % 2 sinin AR-GE'ye ayrdmasi ile olusftirdugu fonlardan sektore 
kaynak kullandinlmahdir. 

5.16 Deniz ici Yatirimlar 

Tuzla Tersaneler Bolgesi olarak adlandinlan Tuzla Aydinli Koyunda konu§lanmi§ 
tersanelerin, cografik konumlari, denize olan cepheleri, iskeleleri, mevcut kizak ve yiizer 
havuzlarimn yerlesim durumlari, yapabilecekleri yeni yatirimlar agisindan farkhlik 
gdstermekle birlikte, koyu kullanan mute§ebbislerin tersane onunde, her ne §ekilde olursa olsun 
(denize dogru) yapmak istedikleri dolgu-iskele-yuzer havuz boylannm uzatilmasi vb. taleplerinin 
kar§ilanmasindan once; 

• Koydaki daralmanin dnune gegilmesi 

• Koya bakim-onanm amagh giren-gikan gemilerin emniyetle manevra yaparak seyir 
etmesi, 

• Tersanelerde in§a edilen gemilerin, denize indirilmeleri esnasinda emniyetli inisi 
saglayacak gerekli manevra alanina sahip olmasi, 

• Koy igerisinde bulunan bir gemide gikabilecek yangimn, alanda yer alan diger 
gemilere, yuksek dlgude olan sirayet etme tehlikesinin onlenmesi, 

gibi I§ Saghgi ve Guvenligini de ilgilendiren sebeplerden dolayi, tersanelerin koy igerisinde 
uzayabilecekleri maksimum sinirlanni da gosterecek olan "Tuzla Aydinli Koyu Emniyetli 
Manevra Alanlannin" belirlenmesi amaciyla teknik bir komisyonun kurulmasi ve kurulmu? 
olan bu komisyonca tiim koyun alanini gosteren 1/5000 veya 1/10000 lik haritalar (plan) 
uzerinde teknik degerlendirmelerin yapilarak, bolgede faaliyette bulunan higbir mutesebbisin 
iskele, dolgu, yiizer havuz ve baglayacaklan gemi boyu da dahil olmak iizere igerisine 
giremeyecekleri sekilde "Tuzla Aydinli Koyu Emniyetli Manevra Alanlannin" belirlenmesi 
igin bir master plan gahsmasinin acilen yapilmasi gerekmektedir. 

Ayrica, koy igerisinde onayh imar plan sinirlan di§inda yapilan izinsiz dolgulann ilgili 
valilik tarafindan izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. 

5.17 Kooperatiflerin Sorunlanna i l iskin G o z i i m Onerileri 

Tuzla Tersaneler Bolgesinde, Halig kooperatifi di§indaki diger kooperatiflere tahsisli alanlar 
tek parsel seklinde olup; bu tek parsel seklinde tahsis edihni§ alan uzerinde kooperatif uyesi 
olarak faaliyet gosteren mute§ebbislerin en onemli probleminin yer darhgi oldugu, bir ba§ka 
deyisle, mevcut yerlerin gunumiiz sartlanmn gerektirdigi dlgiilerde bir uretimi gergekle§tirmeye 
uygun olmadigidir. Bu itibarla, 
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• Denizcilik Miistesarhgi tarafindan, giinumiiz sartlanna uygun tekne imal ve bakim-
onanm faaliyetinin yapilabilecegi parsel buyiikliiklerinin belirlenerek konuya iliskin bir yasal 
duzenleme yapilmasi, 

• Yapilacak bu yasal duzenleme sonrasinda, gostermis oldugu faaliyet konusunda iiye 
sayisi bakimindan yeterli parsel biiyiiklugune sahip olmayan kooperatiflerin feshi sonrasinda, 
Maliye Bakanligi ve Denizcilik Miistesarhginca ortaklasa belirlenecek yeni kosullarla ve yeni tip 
iist hakki sozlesmesi diizenlenmek suretiyle, daimi ve miistakil nitelikli iist hak tesis edilmesi, bu 
sekilde iist haklannin kooperatif ortaklannin kurduklan veya kuracaklan §irketlere veya 
kooperatif uyelerinin bizzat kendilerine devrinin saglanmasi, 

• Kurulacak olan bu sirketlere tahsisli alanlarda, faaliyet amacina ve bu amaca yonelik 
yapilmis yasal dtizenlemelere uygun bir parselasyon isleminin yapilmasimn, 

gerektigi degerlendirilmektedir. 

5.18 Bannma Yerleri ve Sosyal Tesisler 

Tersanelerde bannma ve dinlenme alanlannin yetersizligi mevcuttur. Isci bannma, dinlenme 
alanlan isjevsiz. Ta§eronlar i§sizlik sorunu fazla olan bolgelerden i§ci getirmekte, isciler 
tersaneleri gegici gahsma alanlan olarak gdrmektedir. Bannma yerleri saghksiz hijyenik kosullan 
olan, yiiksek maliyetlerle kiralanabilen, bir odada gok sayida isginin kaldigi, saghkh bannma ve 
beslenme kosullarinin yaratilamadigi alanlardir. Bu alanlarda isci, mesai sonrasi yeterince 
dinlenemediginden, ertesi giin, mesaisine bedenen ve ruhen hazirlanamamaktadir. Bu durum 
isyerinde yorgunluga, dalginhga ve uyumsuzluga yol agmaktadir. 

Devlet ve sanayi isbirligi igerisinde, hazine ve yerel yonetimlerin arsa temininde saglayacagi 
kolayhklarla her tersane veya Tuzla Gemi Insa Sanayi Bolgesinin tiimii igin segilecek lojman, 
sosyal konut veya yurt projelerinden biri veya birkaginin bolgede gergeklestirilebilecegi 
dii§unulmektedir. 

Calisan i§gi sayisma gore tersanelerde genel olarak yetersiz oldugu goriilen soyunma yeri, 
tuvalet, dus, dinlenme yeri, yemekhane gibi sosyal tesislerin mevzuatlarda istenen standart ve 
dlgulere uygun hale getirilmesi ve tersaneler bolgesinde isgilerin fiziken dinlenmelerini ve 
ihtiyaglanni kar§ilayacak sosyal donati alanlannin olusturulmasi gerekmektedir. 

5.19 Saghk Birimleri ve Hizmetleri 

Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinde Gemi in§a Sanayicileri Birligi (GiSBiR) tarafindan 38 
tersaneden 22'sini birlestiren ortak i§ yeri saghk birimi kurulmustur. 
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Tuzla'da Saghk Bakanligi 'na bagh on bir tane saghk ocagi ve acil durumlarda mudahale 
edebilecek 119 112 ambulans noktasi ve sadece ana branslarda hizmet veren bir devlet hastanesi 
bulunmaktadir. Bolgeye en yakin tam donanimh hastane Kartal Egitim Arastirma Hastanesidir. 

Aynca Tuzla Tersaneler Bolgesinde, Denizcilik Miistesarhgi tarafindan tahsisi saglanan bir 
alan uzerinde GiSBIR tarafindan poliklinik hizmetleri veren bir saglik merkezi hizmet vermeye 
baslamistir. 

Ancak, bolgede yasanabilecek is kazalannda her an acil bir miidahaleyi gerektirecek 
durumlara iliskin yanik ve mikro cerahhi iinitelerini de iginde bulunduracak tam donanimh bir 
Devlet Hastanesinin bolgede kurulmasi kaginilmazdir. 

5.20 Is Saghgi ve G i i ven l ig i H i zme t le r i 

Tersanelerde, ozellikle son yillarda onemli sayilabilecek duzeyde is saghgi ve guvenligi 
dnlemlerinin alinmasi yoniinde gabalann oldugu bilinmektedir. Ancak bu gahsmalar sistematik 
ve bilimsel olarak siirdurulmemekte, bu yondeki gabalar kisisel gabalar olarak kalmaktadir. Iyi 
bir kontrol ve denetim mekanizmasi olusturulamamakta ve ahnan onlemlerin siirekliligi ve 
kahcihgi saglanamamaktadir. is yeri hekimlerinin daha gok poliklinik hizmetleri verdigi, asli 
gorevi olan koruyucu hekimlik gorevini yerine getiremedigi goriilmektedir. Bu nedenle, is saghgi 
ve guvenligi hizmetlerinin istenilen diizeye ulasamadigi gozlenmektedir. 

Isyerlerinde risk degerlendirmesi yapilarak, risklerin ortadan kaldinlmasi, bunun mumkun 
olmadigi hallerde risklerin kabul edilebilir duruma getirilmesi saglanmahdir. Bu amagla, 
tersanelerde, yeterli sayida ve uygun nitelikte is guvenligi uzmanlan ve is yeri hekimleri ile 
giivenlik ve saghk personeli istihdami edilmelidir. 

isyerlerinde kurulmasi zorunlu olan ve i§ saghgi ve guvenligi dnlemlerinin saglanmasinda 
gok onemli fonksiyonu bulunan " is saghgi ve guvenligi kurulu"nun, mevzuata uygun olarak 
kurulmasi ve gahsmasi gerekmektedir. 

A L T I N C I B O L U M 
O N E R I L E R 

Asagidaki dnerilerin, tersanelerde is saghgi ve guvenligine iliskin onlemlerin etkin bir 
sekilde yerine getirilmesinde, is kazalannin ve meslek hastahklannin onlenmesinde, uretim ve 
verimliligin arttinlmasinda onemli katkilar saglayacagi degerlendirilmektedir. 

6.1 Yap isa l S o r u n l a r a i l isk in Cozi im One r i l e r i 

a) Tersane alanlannda sikisikhklann ortadan kaldinlmasi ve genisleyecek tersane alanlari 
uzerinde is saghgi ve guvenligine uygun gahsma sartlarinin saglanmasi igin Tuzla Gemi insa 
Sanayi Bolgesinde sahis, kolektif, limited ve kiigiik anonim sirketlerinin birlesmesi tesvik 
edilmelidir. 

b) Tersanelerde yapilan ana isler tek tek belirlenmeli ve bu isler her ne ad altinda olursa 
olsun alt isverene (taseron) verilmemelidir. 
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c) Alt isveren uygulamasi objektif kriterlere baglanmahdir. Sektorde alt yuklenici 
firmalann galisma standartlannin ve alanlannin belirlenmesine iliskin yapilacak yasal 
duzenlemeler ile standardi yuksek, sertifikah ve vasifli ta§eron gahstirilmasi saglanmahdir. 

d) Tersaneler igin olgulebilir kriterlere dayah kapasite belirleme gahsmalan yapilrnalidir. 

e) Tuzla Aydinli Koyu igin yapilan deniz igi yatirimlar sonucunda koyda meydana gelen 
daralmanin oniine gegilmesi igin bir Master Plan gahsmasi yapilrnalidir. 

f) Koy igerisinde onayh imar plan sinirlan di§inda yapilan izinsiz dolgulann ilgili valilik 
tarafindan izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. 

g) Gemi insa sanayiinde kurulacak her bir yeni tersane igin uluslararasi sennayenin de 
yatinm yapmasini cazip hale getirecek buyiik tersane alanlan olu§turulmahdir. 

h) Tuzla tersaneler bolgesinde ya§anan ula§im ve park sorunu istanbul Buyuksehir 
Belediyesi'nin hazirlami§ oldugu planlar dogrultusunda hizla gozume kavu§turulmahdir. 

i) Tersanelerde gemi bloklanm teghiz ettikten sonra kizak uzerinde birlestirerek 
verimlilik ve insa kabiliyetini artinp, is giivenligi risklerini azaltacak ileri dizayn teknolojisinin 
uygulanmasi saglanmahdir. 

j) Gemi uretiminde ozellikle kesme, kaynak ve boyama islemlerinde otomasyona 
gegilmelidir. 

k) Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesi'nde diger kamu kurumlannca rasyonel olarak 
kullanilmayan alanlar, dar bir alana sikismis yat imalatgilannin sorunlanni gozmek igin oncelikle 
yat imalatgilanna tahsis edilmelidir. 

1) Denizcilik Mustesarhgi tarafindan hazirlanmakta olan "Tersane, Tekne Imal ve Cekek 
Yerlerine Isletme Izni Verilmesine Iliskin Usui ve Esaslar Hakkinda Ydnetmelik" bir an once 
gikanlarak yuriirliige konulmahdir. 

m) is saghgi ve guvenligi ile ilgili tedbirleri yerine getirmeyen tersanelerin faaliyetlerine 
devam etmelerine izin verilmemeli ve onlemler ahmncaya kadar faaliyetlerinden men 
edilmelidir. 

n) Ruhsatsiz tersaneler ruhsatlandirma i§lemini ivedilikle tamamlamahdir. 

o) Denizcilik sektdriinu kurumsal bir yapiya kavu§turmasi igin sektorde genellikle etkin 
olan aile sjrketleri yerine SPK'ya agik sermaye §irketleri haline donu§tiiriilmelidir. 

p) 18.02.2006 tarih ve 26084 sayih Resmi Gazetede yayinlanarak yururluge giren "Hazine 
Arazilerinin Tersane Yatinmlanna Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere iliskin Teblig" 
hukumlerinde teknolojik yatinmlann onunii agacak mali diizenlemeler yapilrnalidir. 

r) Tuzla yan sanayisi, Tuzla, Yalova, Izmit ve Sakarya bolgelerinde mevcut olan 
tersanelere hizmet verebilecek bir noktada kurulacak bir Organize Sanayi Bolgesi'ne 
tasinmahdir. 

s) Gemi insa yan sanayisini geli§tirmek amaciyla ana makine, yardimci makine, §aft, kovan 
pervane ve navigasyon cihazlannin iiretimlerine iliskin yatmmlar te§vik edilmelidir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 



-222-

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 295) 

6.2 Calisma Kosullan ve Organizasyona iliskin Cozum Onerileri 

a) Tersanelerdeki asil isveren ve alt isverenler, gah§tirdigi isci sayisina bakilmaksizin en 
az bir is guvenligi uzmani ve is. guvenligi elemani bulundunnali ve galisan sayisina gore istihdam 
edilecek is. guvenligi elemani sayisi artinlmahdir. 

b) Tiim tersaneler i§ci sayisina bakmaksizin i§yeri hekimi gahstirmahdir. i§yeri hekimleri 
oncelikli olarak koruyucu saghk hizmetlerini yerine getirmeli ve i§ saghgi egitimi vemielidir. 

c) Isyeri hekimi tarafindan i§cilerin i§e giris ve periyodik saglik muayeneleri etkin olarak 
yapilrnalidir. 

d) i§yeri hekimi ve i§ guvenligi uzmani ucretleri, Cah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi 
tarafindan karsilanmah ve soz konusu iicretler i§veren tarafindan Cahsma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanligina yatmlmahdir. 

e) isgilerin sigortahhgi ile fiili ve kaydi sigortah primlerinin incelenmesi amaciyla ilgili 
kurumlar tarafindan izleme gahsmalanna devam edilmelidir. 

f) Tersanelerde sigortasiz isgi gahstinlmasini onlemeye yonelik denetim mekanizmasi 
etkin hale getirilmeli ve i§gilerin sigorta primlerinin gergek iicretleri uzerinden yatinlmasi 
saglanmahdir. 

g) Tuzla Gemi in§a Sanayi Bolgesi'nde Is Miifetti§lerinin ve Sosyal Guvenlik Kurumu 
Miifetti§lerinin surekli denetim yapmalanm saglayacak bir yapi olusturulmahdir. 

h) Tersanelerde dlumle sonuglanan kaza nedenleri (yuksekten dii§me, malzeme 
garpmasi/diisniesi, elektrik garpmasi, patlama, sikisnia vb.) oncelikli olmak uzere butiin kaza 
nedenlerinin ortadan kaidinimasi igin i§ Saghgi ve Guvenligi mevzuatina ve ilgili standartlara 
uygun onlemler ahnmahdir. 

i) i§ Saghgi ve Guvenligi Kanunu Taslagi bir an once kanunlasmah, i§ saghgi ve 
guvenligine iliskin hazirlanmakta olan ydnetmelikler bir an once tamamlanarak yururluge 
konulmahdir. 

j) Tersanelerde yuriitiilen faaliyetlerden "Saghk Kurallan Bakimindan 7.5 Saat ve Daha 
Az Cahsilmasi gereken i§ler Hakkinda Yonetmelik" kapsaminda olan islerde 7.5 saatten fazla 
gah§ma yapilmasini dnleyici tedbirler ahnmahdir. 

k) Cah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanliginin koordinatorliigiinde i§veren, i§gi sendikalan, 
iiniversiteler, yerel yonetimler ve akreditasyon kurulu§lanndan olu§an "i§ Saghgi ve Guvenligi 
Dam?ma Kurulu" olusturulmahdir. 

6.3 Sendikalasmaya iliskin Cozum Onerileri 

a) Tersanelerde is saghgi ve is guvenliginin saglanmasi agisindan onemli olan sendikal 
drgiitlenmenin dnundeki engeller kaldinlarak sendikalasma yaygin hale getirilmelidir. 

b) Bakanlar Kurulunca hazirlanan Sendikalar Kanunu Tasansi bir an once 
kanunlastirdmahdir. 
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6.4 B a n n m a v e Sosyal Tesis lere i l isk in C o z i i m One r i l e r i 

a) Devlet ve sanayi isbirligi igerisinde, hazine ve yerel yonetimlerin arsa temininde 
saglayacagi kolayhklarla her tersane veya Tuzla Gemi insa Sanayi Bolgesinin tiimii igin 
segilecek lojman, sosyal konut veya yurt projelerinden biri veya birkaginin isveren katkilanyla 
gergeklestirilmesi saglanmahdir. 

b) Tersanelerde genel olarak gahsan isgi sayisma gore yetersiz oldugu goriilen soyunma 
yeri, tuvalet, dus, dinlenme yeri, yemekhane gibi sosyal tesisler mevzuatlarda istenen standart ve 
dlgiilere uygun hale getirilmeli ve tersaneler bolgesinde isgilerin fiziken dinlenmelerini ve 
ihtiyaglanni karsilayacak sosyal donati alanlannin olusturulmasi saglanmahdir. 

6 .5 Eg i t ime i l isk in Coziim O n e r i l e r i 

a) Yonetim kadrosu dahil olmak uzere tersanede galisanlann tiimii is saghgi ve guvenligi 
egitimi almahdir. 

b) Mesleki egitim almayan isgilerin tersanelerde gahstirilmalanni onleyici tedbirier 
ahnmahdir. 

c) Klas kuruluslan tarafindan kaynakgilara getirilen sertifikalan din lma zorunlulugu gemi 
insasiyla ilgili diger isler (boya, egme, biikme vb.) igin de getirilmelidir. 

d) Teknik Meslek Liselerinde Gemi in§a Boliimleri arttinlmah, Gemi in§a Teknik Meslek 
Liseleri tersane ve sahil bolgelerinde oncelikli olarak kurulmah, Teknik Liselerin son simfinda is 
saghgi ve guvenligi egitimi verilmeli, Meslek Yuksek Okullannda gemi insa boliimleri 
olusturulmah ve soz konusu bdlumlerin son siniflarina is saghgi ve guvenligi egitimi dersleri 
konulmahdir. 

e) is Saghgi ve Guvenligi Meslek Yuksek Okullannda ogretim iiyesi sayisi artinlmah ve 
bu okul mezunlannin basta tersanelerde olmak iizere is guvenligi uzmani olarak istihdami 
ozendirilmelidir. 

f) Gemi in§a Fakiiltelerindeki ogretim uyesi ve ara§tirma gorevlilerinin sayisi artinlmah 
ve bu fakiiltelerin son siniflannda zorunlu is saghgi ve guvenligi dersleri konulmahdir. 

g) Tersanede gahsan i?gilere her sabah ise baslamadan once yanm saat is giivenligi 
egitimi verilmelidir. 

6 .6 i t fa iye Tesk i la t ina i l isk in O n e r i 

Tuzla Gemi in§a Sanayi Bolgesinde kara ve deniz itfaiyesinden olu§an istanbul Buyuksehir 
Belediyesine bagh ozel bir itfaiye birimi kurulmahdir. 

6 . 7 Hastane K u r u l m a s i n a i l isk in O n e r i 

Tuzla'da acil, yamk, mikro cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi bdliimlerinin 
bulundugu bir hastane kurulmahdir. 
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Gemi Insa Sanayisindeki i§ Guvenligi ve Gahsma §artlan Sorunlannin Arastinlarak 
Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis Arastirmasi 
Komisyonu'nun yaptigi arastirmalar ve incelemeler sonucu diizenlenmis. oldugu i§bu rapor Genel 
Kurul'a sunulmak iizere Yiice Baskanhga saygi ile arz olunur. 

Baskan 
Mehmet Domag 

Istanbul 

Baskanvekili 
Fuat Bol 

Istanbul 

Uye 
Recai Berber 

Manisa 

Uye 
Mustafa Cumur 

Trabzon 

Uye 
Azize Sibel Goniil 

Kocaeli 

Uye 
Halil Mazicioglu 

Gaziantep 

Uye 
Ali Riza Ozturk 

Mersin 

Uye 
Ozlem Piltanoglu 

Tiirkone 

Istanbul 

Sozcii 
Mehmet Beyazit 

Denizolgun 

Istanbul 

Katip 
Abdurrahman Arici 

Antalya 

Uye 
Hasan Ali Celik 

Sakarya 

Uye 
Gurcan Dagdas 

Kars 

Uye 
Mithat Melen 

Istanbul 

Bayram Ali Meral 

Istanbul 

Uye 
Cetin Soysal 

istanbul 

Uye 
Sebahat Tuncel 

istanbul 
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BURSA MILLETVEKiLi iSMET BUYUKATAMAN VE 29 MiLLETVEKTLJNiN 
ONERGESi (10/27) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLIGINA 

Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretimindeki Sorunlar ve Cozum Yollanm 
belirlemek amaciyla Anayasa'nin 98'inci ve ic Tuzugun 104 ve 105 inci maddeleri geregince ekte 
yer alan gerekce dogrultusunda Meclis Arastirmasi acilmasini arz ederiz. 

Ismet Buyiikataman Mustafa Kemal Cengiz Ertugrul Kumcuoglu 
Bursa Canakkale Aydin 

Recai Yildinm Kursat Atilgan Ahmet Kenan Tannkulu 
Adana Adana izmir 

Mustafa Endz Necati Ozensoy Ali Uzunirmak 
Manisa Bursa Aydin 

Hamza Hamit Homris Behic Celik Metin Ergun 
Bursa Mersin Mugla 

Mehmet Akif Paksoy Alim Isik Kamil Erdal Sipahi 
Kahramanmara§ Kutahya izmir 
Hiiseyin Yddiz Cemaleddin Uslu Hakan Coskun 

Antayla Edirne Osmaniye 
Kemalettin Nalci Ahmet Bukan izzettin Yilmaz 

Tekirdag Cankin Hatay 
Yilmaz Tankut Kadir Ural Cumali Durmus 

Adana Mersin Kocaeli 
Senol Bal Recep Taner Muharrem Varh 

izmir Aydin Adana 
Ahmet Orhan Oktay Vural Ahmet Duran Bulut 

Manisa izmir Bahkesir 

GEREKCE 

Zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann uretiminin, ulkemiz ekonomisi, toplumsal 
yapisi, toplum saghgi ve gevre agilanndan stratejik onemi bulunmaktadir. 

Ulkemiz 1 milyon 260 bin ton civanndaki zeytin uretimiyle dunya zeytin uretiminin yiizde 
7,9'unu, 100 bin ton civanndaki zeytinyagi uretimiyle diinya zeytinyagi uretiminin yuzde 5'ini 
gergekle§tirmektedir. Ulkemizde 109 milyon zeytin agaci, 196 bin zeytin ureticisi, 800 bin ton 
zeytini isjeyen 1 100 zeytinyagi uretim isjetmesi bulunmaktadir. Ulkemiz zeytinyagi uretiminin 
yaklasik yansi ihrag edilmektedir. 

Yagh tohumlu bitkiler ve bitkisel yaglar uretimi alaninda ise, ulkemizde aygigegi ve pamuk 
uretimi ile bunlardan uretilen bitkisel yaglann uretimi onem ta§imaktadir. Ulkemizde yilhk 
ortalama 800 bin ton yaghk aygigegi tohumu uretilmektedir. 800 bin ton yaghk aygigegi tohumu 
iiretimimizin yurtigi talebimizi kar§ilamamasi nedeniyle 2006 yihnda ihracat rakamlan 
dusjiildtikten sonra net 360 bin ton aygigegi tohumu, net 300 bin ton da ham aygigegi yagi ithal 
edilmistir. Pamuk yagi uretiminde ise, yurtigi talep buyiik olgiide yurtigi uretimi tarafindan 
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karsilanmakta olup, ulkemizde 1 milyon 300 bin ton pamuk cigidi ve 200 bin ton civannda 
pamuk yagi uretimi gerceklestirilmektedir. 

Aygicegi ve pamuk yaninda soya, yerfistigi, susam, kanola ve aspir gibi bitkilerden de yag 
uretimi yapilmakta, ulkemizde 402 kurulu? yagli tohumlu bitkilerden bitkisel yag tiretiminde 
bulunmaktadir. 

2006 yilinda, aycicegi ve pamuk tohumu ile aycicegi yagi, pamuk yagi, soya yagi, 
misiryagi, margarin olarak 361 milyon dolar degerinde ihracat, 1 milyar 350 milyon dolar 
degerinde ithalat (net 989 milyon dolarlik ithalat) yapilmisbr. 

100 binlerce zeytin ve yagli tohumlar ureticisi ve binlerce yag iireticisi yaninda ulke 
ekonomisini, dis ticaretini, uretim planlamasi ve uretim teknolojilerini, gevre problem!erini ve 
toplum saghgim yakindan ilgilendiren bu alanda onemli sorunlar bulunmaktadir. 

Bu sorunlan tespit ve cbzumlerini bulmak amaciyla 22. donem parlamentosunda, Zeytin ve 
Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretimindeki Sorunlarin Ara§tinlarak Alinmasi Gereken 
Onlemlerin Belirlenmesi amaciyla bir Meclis Arastirma komisyonu kurulmus ve bu komisyon 
gahsmalanni bir rapor haline getirmistir. Fakat, Arasbrma Komisyonunun raporu Meclis Genel 
Kurulunda gbru§iilememi§tir. 

Meclis Genel Kurulunda gbriisulemeyen soz konusu Meclis Arasbrma Komisyonu Raporu 
incelendiginde, bu raporun kapsamh goriisme ve gahsma sunucunda hazirlanmis olmasina ve 
birgok soruna goziim bnerilerinde bulunmasina ragmen, konuya stratejik bir anlayisja 
yakla§madigi dii§unulmektedir. 

Eski dbnemlerde uygulanan ve tavsiyeler igeren politika belirlemekle islerin yuriimemesi 
nedeniyle gagimizda artik stratejik dii§iinme ve stratejiler uzerine is yapma gagi basjadigi goz 
oniine ahndiginda, Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretimindeki Sorunlara 
Goziim Onerilerinin de stratejik bir anlayisja ele alinmasi geregi ortaya gikmaktadir. 

Zeytinyagi ve diger bitkisel yaglann uretimi konusunda ulkemizin temel hedeflerinin 
belirlenmesi, bu hedeflere ulasmak tizere fidan ve tohum segiminden ve bunun ybnetiminden, 
uretim teknolojilerinin gelistirilmesi, bu alanlarda milli rekabet giicumiiziin artinlmasi ve bu 
alanda Turk markasi yaratilmasi igin gerekli adimlarin ve isin sahiplerinin satha safha 
belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde yiice Meclisimizin tavsiyeleri birgok alanda oldugu gibi 
kurumsal gok bashhk iginde kaybolup gidecek veya bazi kesimlere bazi avantajlar saglanmasi 
igin bir dayanaktan bteye bir anlam tasjmayacaktir. 

Agiklanan bu nedenlerle: 
22. donem parlamentosunda kurulan ancak hazirladigi rapor genel kurulda goriisulemeyen, 

"Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Oretimindeki Sorunlarin Arastirilarak Alinmasi 
Gereken Onlemlerin Belirlenmesi amaciyla kurulan Meclis Arastirma Komisyonu" Raporunun 
stratejik bir anlayisja yeniden ele alinmasi, 

Bu alanda belirlenen hedeflerin hangi kurum ve kuruslar tarafindan nasil yerine 
getirileceginin ve bunun igin yapilacak yasal duzenlemeler dahil alinacak onlemlerin tespiti, 

igin Anayasanin 98 inci, Ig Tuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri geregince Meclis 
Arastirmasi agilmasi gerekmektedir. 
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A Y D I N M I L L E T V E K i L i A H M E T E R T U R K V E 20 M i L L E T V E K i L i N i N 
O N E R G E S i (10/34) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ulkemiz zeytin ve zeytinyagi uretiminde iireticilerimizin karsilastigi sorunlann arastinlarak 
alinmasi gereken tedbirlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98'inci, Turkiye Buyiik Millet 
Meclisi igtuzugiiniin 104 ve 105 inci maddeleri geregince Meclis arastirmasi agilmasim arz 
ederiz. 

Ahmet Erturk Ismail Bilen Recep Yddirim 
Aydin Manisa Sakarya 

Ali Kucukaydin Atilla Kog Mehmet Tungak 
Adana Aydin Bursa 

Mehmet Cergi Metin Ydmaz Ali Koyuncu 
Manisa Bolu Bursa 

Recai Berber Mahmut Durdu Mehmet S. Tekelioglu 
Manisa Gaziantep izmir 

Ibrahim Mete Dogruer Taha Aksoy tlhan Evcin 
Osmaniye izmir Yalova 

Huseyin Tanriverdi Ismail Katmerci Abdurrahman Arici 
Manisa izmir Antalya 

A.Edip Ugur Ismail Ozgiin Cemal Ydmaz Demir 
Bahkesir Bahkesir Samsun 

GEREKCE 
Dunyada yakla§ik olarak 900 milyonu a§kin zeytin agaci oldugu tahmin edilmektedir. 
Soz konusu zeytin agaci varhginin %98'i Akdeniz ulkelerinde ve bu agag varhginin 100 mil

yon adedinin ulkemizde oldugu tahmin edilmektedir. 
Diinya zeytin ve zeytinyagi ticaretinde ilk dort iilke Turkiye, ispanya, Yunanistan ve italya'-

dir. Dunya ticaretinde kullanilan zeytinyagi miktan da 600 bin tondur. Ulkemiz iiretim agisindan 
zeytin agaci varhgina ragmen diger ulkelere gore geride kalmistir.. Bunun temel nedeni ise 
agaglarimizm verimliliklerinin du§iik olmasidir. Zeytinciligin merkezi olan Akdeniz havzasinm 
dogusunda yer alan ulkemizde zeytin, Ege ve Marmara sahilleri basta olmak iizere sahil seridi 
boyunca Guney Dogu Anadolu Bolgemizde yetistirilmektedir. Turkiye, dunya sofrahk zeytin 
uretiminde 2 nci, yaghk zeytin ve zeytinyagi uretiminde 4 iincii biiyiik uretici konumundadir. 
Ulkemiz zeytin uretiminin %80.5'i Ege Bolgesinde, %11.8'i Akdeniz Bolgesinde, %6.1'i 
Marmara Bdlgesindedir. Ulkemizde 400 bin ailenin gegim kaynagi zeytinciliktir. 8-10 bin ki?inin 
ise gelirine dolayh katkida bulunmaktadir. 

Ulkemiz zeytin ve zeytinyagi uretiminde bu noktada iken gerek zeytin ve zeytinyagi 
uretiminde gerekse ticaretinde istenen noktaya henuz gelebilmi? degildir. Ulkemizde zeytinyagi 
tuketimi ki§i ba§ma 1 kg olarak tahmin edilmektedir. Bunun yaninda Yunanistan'da 21 kg. 
ispanya ve italya'da 10-12 kg.dir. Rakamlardan da gdriildtigu gibi zeytinyagi, saghkli beslenme 
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agismdan son derece onemli olmasina ragmen tanitiminin yeterince yapilamamasi tuketimi 
olumsuz etkilemektedir. 

Zeytin ve zeytinyagi ureticimizin bilinglendirilmesi ve uretimin daha bilimsel yollarla 
yapilmasi igin gerekli gahsmalann yapilmasi bir zorunluluktur. Yetistirme ve bakim konulannda 
gerekli egitim gah§malari zaman gegirilmeden yapilmali ve bunun altyapisi hazirlanmalidir. 

Aynca; zeytin ve zeytinyagi iireticilerimizin orgiitlenme ve pazarlama sorunlarinin gok iyi 
incelenip iireticilerimizin maksimum geliri elde edebilecekleri bir yapilanma iginde olmalarim 
saglamak gok onemli gbrunmektedir. 

Bunun yaninda iireticimizin en onemli yetistirme sorunu yetismis. zeytin agaglannin 
"solgunluk" hastahgi nedeniyle kurumasidir. Birkag yildir goriilmeye ba§lanan hastalik, "olmez 
agag" olarak bilinen zeytin agacini 4-5 ay gibi kisa bir surede kurutmaktadir. Mevcut zeytin agaci 
varhgimiz bu hastahgin tehdidi altindadir. Hastalik su anda Aydin, Akhisar ve Manisa 
yorelerimizde yogun olarak goriilmektedir. 

Hastahkla ilgili bilinen etkin zirai mucadele yontemi yoktur. Bu nedenle hastahkla 
miicadeleye katkisi olabilecek her tiirlii etkin gahsmaya ivedilikle ihtiyag vardir. Gerek AR-GE 
gah§malarina destek verilmesi gerekse konu ile ilgili uluslararasi kuruluslarla etkilesjme 
gegilerek soruna goziim aranmasi igin zaman gegirilmemesi gerekmektedir. 

Konunun Turkiye Biiyiik Millet Meclisinde kurulacak Meclis Arastirmasi Komisyonunda 
incelenmesi ve alinmasi gerekli tedbirlerin belirlenmesi hayati oneme sahiptir. Gerek zeytin 
ureticimizin sorunlanna gbziimler getirilmesi gerekse zeytin agaci varhgimizin korunmasi ve 
ulkemiz zeytinciliginin diinya ulkeleri arasinda hak ettigi yere gelebilmesi igin konu gok onem 
arz etmektedir. 
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BURSA MiLLETVEKILi ALI KOYUNCU VE 19 MiLLETVEKiLININ 
ONERGESI (10 /37) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ulkemizde gegen yillara nazaran daha fazla kurakhk yasanmasi sonucunda Zeytin ve 
Zeytinyagi iireticilerinin karsilastiklari sorunlarin arastirilarak tespit edilmesi ve alinmasi gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi igtiiziiguniin 
104 iincu ve 105 inci maddeleri geregince Meclis Arasbrmasi acilmasini arz ederiz. 25.10.2007 

Ali Koyuncu 
Bursa 

Halil Aydogan 
Afyonkarahisar 
Hasan Ali Celik 

Sakarya 
Ali Ihsan Merdanoglu 

Diyarbakir 
Musa Sivacioglu 

Kastamonu 
Fetani Battal 

Bayburt 

Hayrettin Cakmak 
Bursa 

ismail Bilen 
Manisa 

Canan Candemir Celik 
Bursa 

Metin Kasikoglu 
Diizce 

Ahmet Erdal Feralan 
Nev§ehir 

Ertekin Colak 
Artvin 

Mehmet Tuncak 
Bursa 

Hamza Yerlikaya 
Sivas 

Mehmet Cerci 
Manisa 

Ayhan Sefer Ustiin 
Sakarya 

Eyiip Fatsa 
Ordu 

Durdu Mehmet Kastal 
Osmaniye 

Orhan Erdem 
Konya 

Mustafa Hamarat 
Konya 

GEREKCE 

Diinya zeytin iiretiminin % 97'si aralarmda ulkemizin de bulundugu Akdeniz ulkelerinde 
yapilmaktadir. Ulkemiz ispanya, italya ve Yunanistan'dan sonra dane zeytin uretimi 
siralamasinda 4. konumundadir. Zeytinyagi uretiminde 6. sirada, sofrahk zeytin uretiminde 2. 
sirada, siyah sofrahk zeytin uretiminde ise 1. siradadir. Diinya zeytinyagi uretimi 2005-2006 
doneminde 2.6 milyon ton iken Turkiye ortalamasi 130 bin ton olup Diinya uretiminin % 5'ini 
karsilamaktadir. 

Sofrahk zeytin olarak ortalama yilhk 150 bin ton uretilmektedir. Uretilen zeytinin biiyiik bir 
miktanm ig tuketime yonlendirilmekte, isjeme teknigindeki farkhhktan dolayi ayni basan 
ihracatta gbsterilememektedir. Bunun nedeni olarak yuksek tuz konsantrasyonu igeren isleme 
teknikleri ozellikle AB iilkelerindeki tiiketicilerin damak zevkine uymamaktadir. 

Turkiye'de uretilen sofrahk zeytinin % 85'i siyah, %15'i yesil ve rengi doniik olarak 
isjenmektedir. Turkiye sofrahk zeytin uretiminin yilhk 35 bin tonluk kismini agirhkh olmak 
iizere Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Almanya'ya satmaktadir. 

Tiim bu yonleriyle bakildigmda zeytin ulkemiz ekonomisi agisindan onemli bir yere 
sahiptir. Gerek ig piyasada gerekse dis piyasalarda biiyiik bir ekonomik girdi teskil ermesine 
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ragmen 2007 yilinda ciddi bir kuraklik yasanmasi zeytin ve zeytinyagi sektOrumuzii oiumsuz 
yonde etkilemistir. 

Tanm sektorii 2007 yilinda kurakliktan en fazla etkilenen sektor olmusUir. Zeytin Uretimin 
yaygin olarak yapildigi Marmara ve Ege Bolgesi yagi§ azalmasimn en fazla oldugu bdlgelerden 
olmu§tur. Ozellikle Marmara Bolgesinde % 34 yagis azalmasi tanmi ciddi derecede oiumsuz 
olarak etkilemistir. 

Ege ve Marmara bolgesinde yapilan arastirmalar neticesinde iklim degisiklikleri ve buna 
bagli olarak ya§anan kuraklik zeytin uretimini de oiumsuz yonde etkilemistir. Bolgede ya§anan 
kuraklik nedeniyle zeytinde kalibrasyon kaybi, sofrahk zeytinde kalite azalmasi, zeytin tanelerin 
kiigiik olmasi ve bunun neticesinde yaghk zeytinin gok olmasina ragmen yag veriminin diisiik 
olmasi gibi sorunlan da beraberinde getirmistir. 

Zeytin uretiminde yasanan kalite kaybi; ureticinin zeytinini pazarlamada sikinti yasamasina, 
eskiye nazaran daha kotii §artlarda pazarlamasina, Marmarabirlik'in zeytin ahminda ve satiminda 
sorunlar ya§amasma neden olmaktadir. Biitun bunlarin neticesinde uretici ba§ta Ziraat Bankasma 
olmak uzere kullandigi kredileri geri ddemekte biiyuk sikintilarla kar§i kar§iya kalmaktadir. 

Ulkemiz zeytin tireticisinin ozellikle Akdeniz sahil seridindeki diger iilke ureticileriyle daha 
uygun sartlarda rekabet edebilmesi igin zeytin uretimin daha verimli yapilmasi, uygun kredi 
imkanlannin saglanmasi, daha rantabl pazarlama yapilmasi, zeytin agaci kalitesinin 
yukseltilmesi, ureticinin ve ttiketicin bilinglendirilmesi, tanitim ve pazarlama stratejilerin 
profesyonel olarak yapilmasi, zeytin menseinin nihai tiiketiciye sunulma asamasinda paketlerde 
yer almasi ve gelecege yonelik zeytin ve zeytinyagi projeksiyonu yapilmasi gerekmektedir. 
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B A L I K E S I R M I L L E T V E K i L i A . E D i P U G U R V E 23 M I L L E T V E K i L i N i N 
O N E R G E S i (10/40) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLIGINA 

Ulkemiz, bitkisel yag, yagh tohumlar, zeytin ve zeytinyagi konusunda uretimden tiiketime, 
zincirin turn halkalannda, goziim bekleyen agir ve acil sorunlarla karsi kar§iya bulunmaktadir. Bu 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken tedbirlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi igtuziigu'niin 104 ve 105 inci maddeleri geregince Meclis 
Arastirmasi acilmasini arz ederiz. 

A. Edip Ugur Ayhan Sefer Ustun Agdh Kajkas 
Bahkesir Sakarya Corum 

Selma A Iiye Kavaf Mithat Ekici Murat Yddtrim 
Denizli Denizli Corum 

Ali Kucukaydin Cahit Bagci Fatma Salman Kotan 
Adana Corum Agn 

Hasan Ali Celik Hamza Yerlikaya Abdiilkadir Aksu 
Sakarya Sivas Istanbul 

Ayse Tiirkmenoglu Alev Dedegil Mustafa A tas 
Konya Istanbul Istanbul 

Ali Ozturk Riistem Zeydan Ismail Bilen 
Konya Hakkari Manisa 

Hiisnii Ordu Harun Tiifekci Polat Turkmen 
Kiitahya Konya Zonguldak 

Mehmet Danis Zekeriya Asian Ahmet Koca 
Canakkale Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

GEREKCE 

Dunyada yagh tohum uretimi son 10 yilda 275 milyon tondan 397 milyon tona yukselirken, 
dunyada tarimin ugradigi degi§im ve donu§tim ulkemizde maalesef tarn fark ve idrak 
edilemediginden, gelenekseliyle devam etmeye gabalamaktadir. 

Son on yihn yagh tohum uretimine baktigimizda; 1996 yih 2 milyon ton, 2006 uretimimiz 
2.3 milyon ton olmustur. iginde bulundugumuz yilda kurakhk nedeni ile beklenen rekolte en 
iyimser tahmin ile 1.950 milyon tondur. 

Dunyada yagh tohumlu bitkilerin 10 yilda % 44 arti§ina karsihk, ulkemizde ciddi bir 
potansiyel olmasina ragmen yagh tohumlularda uretim arti§inin olmayi§im gok iyi irdelemek 
gerekmektedir. 

1996 - 2006 yillannda yapilan ve giderek yiikselen yag, yagh tohum ve kiispe ithalati bunu 
agikga ortaya koymaktadir. 

Ulkemizin 1997 yih yagh tohum ve tiirevleri ithalati 681 milyon dolar, 2006'da ithalata 
odedigimiz doviz %120 artarak 1,5 milyar dolara ulasmistir. 
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Biyodizel kullanimi ulkemizde de baslamistir. Bitkisel yag tiiketiminin artmasi, ulkemizin 
yagh tohum ihtiyacini artirmistir. 

ihtiyacimiz olan yagin yiizde 70'ini ithalat yoluyla karsilamak zorunda kaldigimizi 
du§uniirsek, odedigimiz bu fatura, tedbir almadigimiz, yagh tohum uretimini artirmadigimiz 
takdirde 90k biiyiik rakamlara ulasacaktir. 

Ote yandan dunyada ve ulkemizdeki zeytin agag sayilan tahmini olarak verilmis, zeytin 
yetishrilen bolgeler belirtilmi§, ulkemizde yakla§ik 400 bin ailenin gecimine zeytincilik 
sektorunun katki sagladigi ifade edilmis, zeytin yaginin saghkh beslenme noktasinda besin 
degerinin dnemi uzerinde durulmus, ancak ulkemizde zeytin ve zeytinyagi uretiminde ve 
tuketiminde heniiz istenen noktaya ula§ilamadigi, zeytin ve zeytinyagi uretiminden tiiketimine 
kadar gegen siiregte pek gok sorun yasandigi vurgulanmisbr. 

Sektor onemli sorunlar ya§anmaktadir. §6yle ki; 
Zeytin ve zeytinyagi uretiminde diger ulkelerin gok gerisinde kahnmisbr. Ulkemizde iiriin 

ahnan zeytin agag sayismda her yil arti§ olmasina karsin zeytin uretim miktannda yildan yila 
farkhhklar yasandigi, bu olumsuzlugun zeytinyagi iiretimine yansidigi goriilmektedir. 

Pazarlama ve taban fiyati sorunlan ile kar§i karsjya kahnmi§, sektordeki belirsizligin 
tuketimi etkilemesi sonucu yeterli uretim ve pazarlama yapilamamaktadir. 

Saghk agisindan son derece faydah olan zeytinyaginin uretilen diger yaglar ile rekabet 
ortami da bulunmadigmdan zeytinyagi sektorii ekonomide istenen yere ulasamamaktadir. 

Netice olarak bitkisel yag, zeytin ve zeytinyagi sektdriinde ulkemiz, iiretimden ttiketime 
kadar, burada dercedilemeyen acil ve agir sorunlarla kar§i kar§iya bulundugundan, konunun 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisinde kurulacak bir meclis ara?tirma komisyonu tarafindan biitiin 
boyutlanyla incelenmesi ve alinmasi gereken tedbirlerin belirlenmesi hayati onem arz 
etmektedir. 
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MUGLA MILLETVEKiLi GUROL ERGiN VE 24 MiLLETVEKiLiNiN 
ONERGESi (10/102) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Tarih boyunca bans, dostluk ve bereketi zeytin simgelemisdr. Zeytin, besin degeri 90k 
yuksek bir yiyecektir. Akdeniz uygarhgimn sembolu olan zeytin agaci, tarih boyunca bu bolgede 
kurulan turn uygarhklann temelini olu§turmu§tur. 

Zeytin yetistiriciliginin ilk insanlarla birlikte basjadigi kabul edilmekte ve "zeytin biitiin 
agaglarin ilkidir" denilmektedir. 

Zeytin ve zeytinyagi Akdeniz insamnin onemli bir gidasi olmasi yam sira Akdeniz 
ticaretinin de temelini olu§turmu§ ve sadece bir besin maddesi olarak degil, ayni zamanda, isik 
kaynagi, saghk ve guzellik iksiri olarak da kullanilmistir. 

Zeytin ve zeytinyaginm ba§ta kalp-damar hastahklan olmak uzere, sindirim sistemi, kemik 
yapisi, beyin ve sinir dokulan uzerinde 90k onemli fonksiyonlan bulunmaktadir. Saghkli bir 
hayat igin zeytin ve zeytin urunleri besin maddelerimiz arasinda bulunmahdir. 

Zeytinyagmda yakla§ik yiizde 80 oraninda bulunan oleik asit insan sutundeki en onemli yag 
asididir ve dogumdan hemen sonra bebegin sinir dokulannin gelisjminin saglanmasinda temel bir 
i§leve sahiptir. 

Zeytinyagi ayni zamanda dokulann yaslanmasini dnler ve yasjanmanin beyin fonksiyonlan 
uzerindeki yipratici etkisini azaltir. 

Goniimuzde ozellikle Marmara, Ege ve Akdeniz Bdlgelerimiz zeytin yetistiriciligi 
konusunda diinya gapinda isim yapmis yerler arasinda bulunmaktadir. 

Zeytin ureticileri, ba§ta uretim olmak iizere, ge§itli a§amalarda zorluklarla karsi karsiya 
kalmaktadir. 

Zeytin tiretimini yapan halkin biiyuk gogunlugunun arazi kiigiik, zeytin agaci sayisi azdir. 
Bu yuzden gegimlerini saglayacak kazanci ancak elde edebilmektedirler. Bu ureticilerin 
desteklenmesi ve uretim alanlannin geni§letilmesi gerekmektedir. 

Dunya ve ulkemiz agisindan hem gok degerli bir besin maddesi hem de gok zengin 
ekonomik potansiyele sahip bir ticaret maddesi olan zeytine hak ettigi degerin verilmesi 
gerektigine inaniyoruz. 

Ulkemizde bulunan zeytin cesitliliginin belirlenmesi gerekmektedir. Bolgesel dzelliklere 
gore yetistirilen zeytinlerin en uygun bigimde degerlendirilerek, gerekli i§lemlerin sonunda, 
kayip olmadan ureticinin verdigi emekler ve aim teri hak ettigi degeri bulmahdir. 

Zeytin yetistiricilerinin karsila§tiklan sorunlar ve uretim duzeyinin en iyi seviyeye 
getirilmesi amaciyla, ulkemizdeki zeytin potansiyeli belirlenmeli ve bu potansiyelin en ust 
duzeye getirilmesi igin planlamaya gidilmelidir. Zeytincilik desteklenerek, ureticilerin sorunlan 
gdzumlenmelidir. 

Zeytinliklerin bulundugu yerlerin gevrelerindeki yapilanmalardan etkilenme diizeyleri 
saptanmahdir. Sanayile§meyle birlikte, tanm alanlannin igine kadar ula§an fabrikalann yarattigi 
fiziksel ve kimyasal etkilerden zeytin agaglan nasil etkilenmektedir; etkilenme varsa, tiiketilen 
zeytin ve iiriinleri yoluyla insan vucuduna etkileri ne olmaktadir? 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 1 3 -

Zeytin uretiminde kullamlan kimyasal maddeler, gubreler ve tanm ilaglannin iiriine olan 
etkileri hangi diizeydedir? 

Zeytin isleme asamasinda kullamlan maddelerin tuketilen zeytine olan etkileri hangi 
diizeydedir? Bu urunlerin insan viicuduna verebilecegi etkiler neler olabilir? 

Zeytin uretimi yapan halkimizin, uretim, isleme ve satis. a§amasinda karsilastiklan 
sorunlarin belirlenmesi ve bu sorunlara goziim yollannin bulunmasi, ihracatm artinlmasi ve 
tesvik edilmesi, 

Saghkh ya§amak igin zeytin ve zeytin urunleri tuketmekte olan halkimiz agisindan, zeytinin 
uretiminden tiiketimine kadar gegen asama igerisinde meydana gelen kimyasal ve fiziksel 
zararlann belirlenerek, bunlann asgari diizeye gekilmesi, 

Zeytin uretimi ve tiiketiminin artinlmasi yoniindeki ihtiyaglann arastinlmasi amaciyla, yiice 
Meclisimizin ve halkimizin bilgilendirilmesi igin, Anayasa'mn 98'inci, Turkiye Biiyiik Millet 
Meclisi ig Tuzuk'uniin 104'uncii ve 105'inci maddeleri geregince Meclis arasbrmasi agilmasini 
arz ederiz. 

Giirol Ergin Kemal Demirel Mehmet Ali Ozpolat 
Mugla Bursa Istanbul 

Ahmet Ersin Sevket Kose Ensar Ogiit 
Izmir Adiyaman Ardahan 

Hulusi Guvel Mehmet Ali Susam Ali Kocal 
Adana izmir Zonguldak 

Huseyin Unsal Yasar Agyiiz Turgut Dibek 
Amasya Gaziantep Kirklareli 

Tansel Bans Canan Antman Ali Ihsan Koktiirk 
Kirklareli Izmir Zonguldak 

Rasim Cakir Bilgin Pacanz Mehmet Fatih Atay 
Edirne Edime Aydin 

Atilla Kart Sahin Mengii Bayram Ali Meral 
Konya Manisa istanbul 

Tekin Bingol Abdullah Ozer Ali Arslan 
Ankara Bursa Mugla 

Selcuk Ayhan 
izmir 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI 

Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan 
Sorunlarin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan 

Meclis Arastirmasi Komisyonu 
(10/27, 34,37,40, 102) 

Sayi : A. 01.1. GEC. JO/27',34,37,40,102-147 11/07/2008 
Konu : Komisyon Raporu 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Ya§anan 
Sorunlarin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 98, 
ictuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri geregince bir Meclis Ara§tirma Komisyonu kurulmustur. 

11.03.2008 tarihinde goreve baslayan (10/27,34,37,40,102) Esas Numarah Meclis 
Arastirmasi Komisyonunun, yaptigi gahsma sonucunda diizenledigi rapor, ekleri ile birlikte 
ilisikte sunulmustur. 

Geregini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Ahmet Edip UGUR 
Bahkesir 

Komisyon Baskani 

Ek : 1 Rapor 
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T u r k i y e B i i y u k M i l l e t M e c l i s i 

Z e y t i n v e Z e y t i n y a g i i l e D i g e r B i t k i s e l Y a g l a n n 

U r e t i m i n d e v e T i c a r e t i n d e Y a s a n a n S o r u n l a n n 

A r a s t i n l a r a k A l i n m a s i G e r e k e n O n l e m l e r i n B e l i r l e n m e s i 

A m a c i y l a K u r u l a n ( 1 0 / 2 7 , 3 4 , 3 7 , 4 0 , 1 0 2 ) E s a s N u m a r a l i 

M e c l i s A r a s t i r m a s i K o m i s y o n u 

R a p o r u 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 





- 1 7 -

I C i N D E K i L E R 

G I R I S 23 
K O M I S Y O N C A L I S M A L A R I 24 
I- Onergelerin Konusu ve Ozeti 24 
1.1. Bursa Milletvekili ismet BUYUKATAMAN ve 29 Milletvekilinin 10/27 

Esas Numarali Meclis Arastirmasi Onergesi 24 
1.2. Aydin Milletvekili Ahmet ERTURK ve 20 Milletvekilinin 10/34 Esas 

Numarali Meclis Arastirmasi Onergesi 24 
1.3. Bursa Milletvekili Ali KOYUNCU ve 19 Milletvekilinin 10/37 Esas 

Numarali Meclis Arastirmasi Onergesi 24 
1.4. Bahkesir Milletvekili A. Edip UGUR ve 23 Milletvekilinin 10/40 Esas 

Numarali Meclis Arastirmasi Onergesi 24 
1.5. Mugla Milletvekili Gurol ERGIN ve 24 Milletvekilinin 10/102 Esas 

Numarali Meclis Arastirmasi Onergesi 24 
II- Komisyonun Kurulusu ve Gorev Suresi 25 
III- Komisyonun Gah§ma Sureci 26 
IV- Komisyonda Gorevlendirilen Uzmanlar 27 
V- Komisyon Cahsmalan 28 
V.l. Komisyonda Yapilan Toplantilar 28 
V.2. Ankara Di§inda Yapilan incelemeler 33 
V.2.1. istanbul'da Yapilan incelemeler 33 
V.2.2. Ege Bolgesinde Yapilan incelemeler 33 
V.2.3. Bursa ilinde Yapilan incelemeler 36 
V.2.4. Guneydogu Anadolu Bolgesinde Yapilan incelemeler 39 
V.3. Yazih Bilgi Alman Kurumlar 42 
VI- Tesekkur 44 

B i R I N C i B O L U M 45 
Z E Y T i N , S O F R A L I K Z E Y T i N , Z E Y T i N Y A G I , P l R i N A Y A G I V E K A R A S U 45 

1. ZEYTiNCiLiK 46 
1.1. Genel Bilgi 46 
1.2. Tarihce 46 
1.3. Dunyada Zeytincilik 48 
1.4. Turkiye'de Zeytincilik 49 
1.5. Zeytin Yetistiriciligi 51 
1.5.1. Zeytin Ce§itleri 55 
1.5.2. Zeytin Fidancihgi 61 
1.5.3. Zeytin Hastalik ve Zararhlan 69 
1.6. Zeytinin insan Saghgi Ydniinden Onemi 85 
2. ZEYTiN URUNLERI 89 
2.1. Zeytinyagi 89 
2.1.1. Tamm ve Uretim teknolojisi 89 
2.1.2. Dunyada Zeytinyagi 93 
2.1.2.1. Uretim 93 
2.1.2.2. Ithalat 96 
2.1.2.3. Tuketim 98 
2.1.2.4. ihracat 101 
2.1.2.5. Fiyatlar 103 
2.1.3. Tiirkiye'de Zeytinyagi 104 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 18-

2.1.3.1. Turkiye'de Zeytinyagi Sanayinde Mevcut Durum 104 
2.1.3.2. Uretim 104 
2.1.3.3. Ithalat 105 
2.1.3.4. Tuketim 106 
2.1.3.5. ihracat 108 
2.1.3.6. Fiyatlar 113 
2.2. Sofrahk Zeytin 116 
2.2.1. Tanim ve Uretim Teknolojisi 116 
2.2.2. Dunyada Sofrahk Zeytin 120 
2.2.2.1. Uretim 120 
2.2.2.2. ithalat 123 
2.2.2.3. Tuketim 125 
2.2.2.4. ihracat 128 
2.2.3. Turkiye'de Sofrahk Zeytin 130 
2.2.3.1. Uretim - ithalat - Tuketim 130 
2.2.3.2. ihracat 131 
2.2.3.3. Fiyatlar 138 
2.3. Pirina ve Pirina Yagi (Zeytin Kiispesi ve Zeytin Kiispesi Yagi) 139 
2.3.1. Tanim ve Uretim Teknolojisi 139 
2.3.2. Dunyada Pirina ve Pirina Yagi 141 
2.3.3. Turkiye'de Pirina ve Pirina Yagi 143 
2.3.4. Fiyatlar 144 
2.4. Karasu 145 
2.4.1. Tanim ve isleme Teknolojisi 145 
2.4.2. Dunyada Karasu Degerlendirilmesi 146 
2.4.3. Turkiye'de Karasu Degerlendirilmesi 147 
2.5. Zeytinyagi ve Sofrahk Zeytinde Gida Guvenligi ve Kontrol Uygulamalan 147 
3. ZEYTiNCiLIKTE DESTEKLEME POLiTiKALARI ve KURUMSAL YAPI 152 
3.1. Destekleme Politikalan 152 
3.1.1. Oretim 152 
3.1.2. ihracat 155 
3.1.3. Tuketim 156 
3.2. Zeytin-Zeytinyagi ve Uluslararasi iliskiler 157 
3.2.1. Zeytin ve Zeytinyagina iliskin Avrupa Birligine Uyum Gah?malan 157 
3.2.2. Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) 162 
3.4. Zeytin-Zeytinyagi Uretim- Sanayi ve Pazarlama ile ilgili Kurumsal Yapi 165 
3.4.1. 4572 Sayih Tanm Satis Kooperatif ve Birlikleri 165 
3.4.2. 5200 Sayih Tanmsal Uretici Birlikleri Kanunu 174 
3.4.3. 1163 Sayih Kooperatifler Kanunu 175 
3.4.4. Uriin ihtisas Borsalan ve Lisansh Depoculuk 175 
3.5. ARGE lie Ilgili Kurumsal Yapi 178 
4. SORUNLAR ve COZUM ONERiLERi 186 
4.1. Genel Sorunlar 187 
4.1.1. AR-GE, Planlama ve Egitim ile ilgili Sorunlar ve Goziim Onerileri 187 
4.1.2. Zeytincilikle iliskili Bazi Kanunlara (3573, 4086, 6831 ve 

4342 Sayih Kanunlar) Ait Sorunlar ve Goziim Onerileri 188 
4.1.3. Cografi i?aret Uygulamasi 189 
4.1.4. Kontrol Denetim 190 
4.1.5. Lisansh Depoculuk Sisteminin ve Uriin ihtisas Borsalannin 

Islerlik Kazanamamasi 191 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 1 9 -

4.1.6. Guneydogu Anadolu Bolgesinde Sofrahk Zeytin ve 
Zeytinyagi Depolannin Olusturulmasi 192 

4.1.7. Ozel Depolama Yardimi Sisteminin Calistinlmasi: 193 
4.1.8. UZK-UZZK-Kooperatif veBirlikler ile ilgili Sorunlar 194 
4.2. Yetistiricilik ile ilgili Sorunlar ve Cozum Onerileri 196 
4.3. Fidan Uretimindeki Gesit ve Ana? Sorunu, 

Sertifikah Fidan Uretimi ve Doku Kiiltiiru Uretim Merkezi 200 
4.4. Zeytinyagi ile ilgili Sorunlar ve Cozum Onerileri 202 
4.5. Sofrahk Zeytin ile ilgili Sorunlar ve C6ziim Onerileri 205 
4.6. Pirina ve Pirina Yagi ile ilgili Sorunlar ve Cozum Onerileri 206 
4.7. Karasu ile ilgili Sorunlar ve Coziim Onerileri 206 

I K I N C i B O L U M 208 
Y A G L I T O H U M L U B I T K I L E R V E D I G E R B I T K I S E L Y A G L A R 208 

1. YAGLI TOHUMLU BiTKiLER ve BiTKiSEL YAGLAR 209 
2. YAGLI TOHUMLU BiTKiLERIN DUNYA ve TURKiYE'DEKi DURUMLARI 210 
2.1. AYCiCEGi 210 
2.1.1. Dunyada Aygigegi 210 
2.1.2. Turkiye'de Aygigegi 212 
2.2. PAMUK TOHUMU (CiGiT) 215 
2.2.1. Dunyada Pamuk 215 
2.2.2. Turkiye'de Pamuk 216 
2.3. SOYA 219 
2.3.1. Dunyada Soya 219 
2.3.2. Turkiye'de Soya 220 
2.4. KOLZA (Kanola) 223 
2.4.1. Dunyada Kolza 223 
2.4.2. Turkiye'de Kolza 224 
2.5. ASPiR 227 
2.5.1. Dunyada Aspir 227 
2.5.2. Turkiye'de Aspir 227 
2.6. YERFISTIGI 228 
2.6.1. Dunyada Yerfistigi 228 
2.6.2. Turkiye'de Yerfistigi 229 
2.7. SUSAM 232 
2.7.1. Dunyada Susam 232 
2.7.2 Turkiye'de Susam 232 
2.8. HA§HA§ 234 
2.8.1. Dunyada Hashas 234 
2.8.2. Turkiye'de Hasjias 235 
3. YAGLI TOHUMLARIN ve BiTKiSEL YAGLARIN DI§ TiCARETi 236 
3.1. Yagh Tohumlar 238 
3.2. Bitkisel Yaglar 241 
3.3. Kiispe 243 
3.4. Yagh tohumlarda uluslararasi iliskiler 243 
3.5. Serbest Ticaret Anla§malan ve 1/98 Sayih Ortakhk Konseyi Karan 245 
3.6. Yagh Tohum ve Bitkisel Yaglarda Dahilde i§leme (DIR) Uygulamalan 247 
4. DUNYADA ve TURKIYE'DE YAGLI TOHUM ve 

BiTKiSEL YAGLARA iLi§KiN FIYATLAR 247 
5. YAGLI TOHUMLARDA UYGULANAN DESTEKLEME POLiTiKALARI 250 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 2 0 -

6. BITKISEL YAGLAR ve BITKISEL YAG SANAYI 254 
6.1. Bitkisel Yaglar 255 
6.2. Dunyada Bitkisel Yag Uretimi 255 
6.3. Turkiye'de Uretimi Yapilan Bashca Bitkisel Yaglar 256 
6.4. Bitkisel Yag Sanayide Mevcut Durum 259 
6.5. Bitkisel Yag Teknolojisi 259 
7. YAGLI TOHUMLAR ve BITKISEL YAGLARDA GIDA GUVENLIGi ve 

KONTROL UYGU LAMALARI 263 
7.1. Mevzuat 263 
7.2. Standartlar 265 
7.3. Denetimler 266 
8. YAGLI TOHUMLU BITKILERDE ORGANIK TARIM UYGULAMALARI 267 
9. URETICi ORGANIZASYONLARI, TARIM SATIS KOOPERATIFLERI ve 

BiRLiKLERiNIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI 269 
9.1. Yagh Tohumlu Bitkiler Konusunda Faaliyet Gosteren Tanm Sati§ Kooperatifleri 

ve Birlikleri 269 
9.1.1. Trakyabirlik 270 
9.1.2. Karadenizbirlik 271 
9.1.3. Cukobirlik 271 
9.1.4. Taris Pamuk ve Yagh Tohumlar Birligi 272 
9.1.5. Antbirlik 274 
9.1.6. Gapbirlik 274 
9.2. Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapilandinlmasi 274 
9.3. Tanm Reformu Uygulama Projesi (TRUP) ve Bu Proje Kapsaminda Yer Alan 

Tanm Sati§ Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapilandinlmasi Bileseni 274 
9.4. Yeniden Yapilandirma Faaliyetleri ile Birlikleri Saglanan imkanlar 275 
9.4.1. DFiF Kredileri Destegi ve 1.5.2000 Oncesi Destekleme Fiyat istikrar 

Fonu (DFiF) Borglannin Durumu 275 
9.4.2. Kidem ve ihbar Tazminati Destegi 277 
9.5. Yeniden Yapilandirma Cahsmalannda Gelinen Son Durum 277 
9.6. Yagh Tohumlu Bitkiler Konusunda Faaliyet Gosteren Uretici Birlikleri 278 
10. URUN IHTiSAS BORSALARI ve LiSANSLI DEPOCULUK 278 
10.1. Dunyada ve Turkiye'de Uriin Borsacihgi ve Lisansh Depoculuk 278 
10.2. Lisansh Depoculuk ve Yagh Tohumlar ile Bitkisel Yaglar 279 
10.2.1 .Birliklerin Lisansh Depoculuk Kapasitelerinin Geli§tirilmesi Projesi (BLGP) 280 
10.3. Uriin Ihtisas Borsalan 281 
11. BiYODiZEL 281 
12. YAGLI TOHUMLU BiTKiLER ve BiTKISEL YAG SANAYINDEKI 

SORUNLAR ve COZUM ONERiLERi 284 
12.1. Uretim Planlamasimn Olmamasi 285 
12.2. Ekim Alanlannin Genisletilememesi 286 
12.2.1. GAP Potansiyelinin Degerlendirilememesi 287 
12.2.2. Nadas Alanlannin Degerlendirilememesi 288 
12.2.3. Ekim Nobetine Onem Verilmemesi 289 
12.3. Verimin Artinlamamasi 289 
12.3.1. Cesit ve Tohumluk Sorunu 289 
12.3.2. Uretim Girdilerinin Pahah Olmasi 292 
12.3.3. Sulanan Alanlann Artinlamamasi 292 
12.3.4. Tanmsal Mekanizasyon Sorunu 293 
12.4. Fiyat ve Pazarlama Sorunu 294 
12.4.1. Yagh Tohumlar / Hububat Paritesi 294 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-21 -

12.4.2. Primler ve Destekler 294 
12.4.3. Ihtiyag Nedeniyle Uruniin Erken Pazara indirilmesi 295 
12.4.4. Taklit ve Tagsi§ 296 
12.4.5. Ahm Garantisi ve Pazar imkanlarimn Bulunmayisj 297 
12.4.6. Ulusal Yagh Tohumlar Konseyi Kurulamamasi 297 
12.4.7. Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) AB'ye Katilim 

Surecinde Yeniden Yapilandinlmasinin Tamamlanmasi 297 
12.4.8. Tahillar ve Yagh Tohumlar Arasindaki Gumriik Vergisi Farkhliklan 298 
12.4.9. Bitkisel Yag Sanayinin Tarn Kapasite ile Cahsamamasi 298 
12.4.10. Soya Entegre Tesislerinin Kurulamamasi 299 
12.5. Egitim ve Yayim Sorunu 299 
12.6. Yagh Tohumlarda Alternatif Kullamm Alanlannin Artmasi 299 
S O N U C 301 
K A Y N A K C A 304 
T A B L O L A R D i Z i N I 306 
S E K I L L E R D I Z I N i 311 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 





- 2 3 -

GiRIS 

insan beslenmesinde yag onemli bir rol oynamaktadir. Dengeli ve saghkh beslenmenin 
geregi olarak Diinya Saghk Teskilati'nin (WHO) tavsiyesi giinliik toplam enerji ihtiyacinin %25-
30'unun yaglardan ahnmasini dnermektedir. 1 gram yagin 9.3 kalori vermektedir. Beslenmede 
yagdan gelen kalorinin onemli bolumiinii zeytinyagi ve bitkisel sivi yaglar olu§turmasi 
gerekmektedir. 

Yagh tohumlar, hammadde olarak; bitkisel yag sektorunde, kimya sanayinde, yem 
sanayinde, biyo-yakitlann vb. iiretiminde kullanilmaktadirlar. Yagh tohumlar diinyamn birgok 
iilkesinde oldugu gibi ulkemizde de onemli urunler kapsaminda degerlendirilmelidir. Fakat 
ulkemizde yagli tohumlu bitkilerin uretimi bugiin igin yetersizdir ve bitkisel yag ihtiyacimizin 
onemli bir kismi ithalat yoluyla karsilanmaktadir. Ulkemiz, 2007 yihnda yagh tohumlar, bitkisel 
ham yaglar ve kuspeler bazinda toplam 3.843.210 ton ithalat yapmis ve bu ithalata 1.719.079.000 
dolar bdemistir. 

Diger yandan, son yillarda dunyada saghkh ve dengeli beslenme ah§kanhklan yaninda uzun 
yasama olan ilginin artmasi, insanlann zeytin ve zeytinyagi ttiketimini artirmistir. Uretici ulkeler 
igin ekonomik ve sosyal agidan onemli iirunlerden biri olan zeytin ve zeytinyagi ayni zamanda 
Akdeniz'i simgeleyen kultiiriin de bir pargasidir. 

Turkiye'nin onemli tanmsal ihrag iiriinlerinden biri olan zeytin ve zeytinyagi, ulkemiz 
potansiyeli dikkate ahndiginda, mevcut sorunlarin goziime kavusturulmasiyla ozellikle de 
Avrupa Birligine katihm surecinde, tanm sektoriimiiz igin rekabet giicii olan iiriinlerden biridir. 

Ulkemiz zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann sorunlanni tespit etmek ve goziim 
yollarini ara?tirmak amaciyla kurulan komisyonumuz gahsmalanna 11.03.2008 tarihinde 
baslamistir. 

"Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan 
Sorunlarin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis 
Arastirmasi Komisyonu"nca toplam 4 ayhk gahsma suresi igerisinde kamu kurumlarmdan, 
iiniversitelerden, tanm satis kooperatifleri ve birliklerinden, sanayicilerden, ihracatgilardan 
konuyla ilgili uzmanlar komisyona davet edilerek dinlenilmistir. Aynca, Ege, Giineydogu ve 
Marmara Bdlgelerine gidilerek ilgili taraflann yer aldigi genis katihmh toplantilar yapilmis ve 
sorunlarin yerinde tespit edilmesi saglanmistir. 

"Zeytin ve Zeytinyagi" ile "Diger Bitkisel Yaglar" olmak iizere iki bdliimden olusan rapor, 
zeytincilik ve yagh tohumlu bitkiler ve bitkisel yaglar konusundaki politikalann 
olusturulmasinda karar ahcilara onemli bir yol haritasi niteligi tasimasmin yamsira ilgili kamu 
kurum ve kuruluslan igin de yararlanilabilecek temel bir gahsma olacaktir. 

Bu gahsmanin, iireticilerimizin, sanayicilerimizin, ihracatgilarimizin, arastirma 
kurumlarimizm, iiniversitelerimizin, kooperatif ve birliklerimizin sorunlarinin goziimune katkida 
bulunmasi en biiyiik temennimizdir. 
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I -Onergeler in K o n u s u v e Ozet i 

Asagida yer alan Meclis Arastirmasi Onergelerinde yer alan hususlar ara§tirmanin konusunu 
olu§turmu§tur. Bu dnergelerin ortak noktalan zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann 
uretiminde ve i§lenmesinde ve ticaretinde yasanan sorunlann arastinlarak goziim onerileri 
uretilmesidir. Meclis arastirmasi onergeleri ve kisaca dzetleri asagida verilmistir. 

Ll. Bursa Milletvekili Ismet BUYUKATAMAN ve 29 Milletvekilinin 10/27 Esas Numarali 
Meclis Arastirmasi Onergesi 

Zeytin ve Zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann ulkemiz igin stratejik dneminin bulundugu, 
2006 yihnda 1 milyar 350 milyon $ degerinde ithalat yapildigi, yiizbinlerce zeytin ve yagh 
tohumlar ureticisi ve yag sanayicisinin yaninda iilke ekonomisini, dis ticaretini, uretim 
planlamasi ve uretim teknolojilerini, gevre problemlerini ve toplum sagligini yakindan 
ilgilendiren bu alanda onemli sorunlarinin bulundugu ifade edilmistir. 

1.2. Aydin Milletvekili Ahmet ERTURK ve 20 Milletvekilinin 10/34 Esas Numarali Meclis 
Arastirmasi Onergesi 

Diinya zeytin ve zeytinyagi ticaretinde ilk 4 iilke arasinda Turkiye yer almaktadir. Fakat 
ulkemiz agag varhgina karsin uretim olarak diger ulkelerin gerisinde kalmistir. Ulkemizde 400 
bin aile gegimini dogrudan zeytincilikten saglamakta, 10 bin kadar ki§i ise dolayh yoldan gelir 
elde etmektedir. Zeytinyagimn faydalannin bilinmesine ragmen Tiirk zeytinyaginin yeterince 
tanitiminin yapilamadigi gdrulmu§tiir. Zeytin hastalik ve zararlannin hizla yayildigi ve biiyuk 
zararlara sebep oldugu gorulmektedir. Turkiye'nin diinya ulkeleri arasinda hak ettigi yere 
gelebilmesi igin yapilmasi gerekenlerin arastirilmasi gerekliligi ifade edilmistir. 

1.3. Bursa Milletvekili Ali KOYUNCU ve 19 Milletvekilinin 10/37 Esas Numarali Meclis 
Arastirmasi Onergesi 

Diinya Zeytin uretiminin onemli bir kismim ulkemiz uretmektedir. Kurakhk ve iklim 
degisikligi nedeniyle son yillarda dlgiimleme kaybi verim ve kalite dii§iikliigii sorunu meydana 
gelmistir. Bu sebeplerle birliklerin zeytin ahm ve satiminda sorunlar ya§amasina neden olmakta 
bunun neticesinde de birliklerin mali yapisi bozulmaktadir. Zeytin uretim tanitim pazarlama 
stratejilerinin profesyonel olarak yapilmasi gerekliligi ifade edilmi§tir. 

1.4. Bahkesir Milletvekili A. Edip UGUR ve 23 Milletvekilinin 10/40 Esas Numarali Meclis 
Arastirmasi Onergesi 

Dunyada yagh tohum uretimi 275 milyon tondan 397 milyon tona ytikselirken bu degisim ve 
doniisiim ulkemizde maalesef yakalanamamistir. Ulkemizde yagh tohumlar ithalatinin her yd 
artarak daha fazla doviz odenmesi soz konusudur. Yagh tohumlar ihtiyacimizi iiretim yoluyla 
kendimizin kar§iladigi dusunulurse buyiik bir doviz kaybi engellenmis olacak ayrica tanm 
sektoriine ciddi kazammlar saglanmis olacaktir. Diger taraftan zeytin ve zeytinyagi uretiminde 
ulkemizin geri kaldigi gorulmektedir. Bitkisel yag ve zeytin sektdriinun karsi karsiya bulundugu 
biiyiik sorunlann arastirilmasi gerekliligi ifade edilmistir. 

1.5. Mugla Milletvekili Gurol ERGIN ve 24 Milletvekilinin 10/102 Esas Numarali Meclis 
Arastirmasi Onergesi 

Tarihsel kdkleri gok eskilere dayanan saghk igin gok buyiik faydalan bulunan zeytin 
uretiminde ve isleme siirecinde biiyiik zorluklarla karsi karsiya kahnmaktadir. Zeytincilik 
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desteklenerek ureticinin sorunlan coziimlenmelidir. Cevresel faktorlerin ve giibre ile ilaglann 
zeytin agaclanna etkisinin ne oldugunun arastinlmasi gerekliligi ifade edilmistir. 

11-Komisyon u n Kurulusu ve Gorev Suresi 
Anayasanin 98 inci, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi igtuziigiinun 104 ve 105 inci maddeleri 

geregince verilmis olan 10/27, 34, 37, 40, 102 esas numarah Meclis arastirmasi onergeleri, 
konulannin ortak olmasi nedeni ile birlestirilerek, Turkiye Buyiik Millet Meclisi'nin 22.01.2008 
tarihli 52'nci Birlesiminde goru§ulmii§ ve bnergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis 
Arastirmasi Komisyonu kurulmasina karar verilmistir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin bu 
konudaki 907 sayih karari 28.01.2008 Pazartesi giinlu ve 26770 (Miikener) sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanmishr. Soz konusu kararda, Komisyonun 16 iiyeden olusmasina, 
Komisyonun gahsma suresinin Baskan, Baskan vekili, Sozcii, Katip Uye segimi tarihinden 
baslamak iizere 3 ay olmasina ve gerektiginde Ankara disinda da gahsmasi hususlarma yer 
verilmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 11.03.2008 tarihli 75'inci Birlesiminde Komisyona iiye 
segimi yapilmistir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin bu konudaki 912 sayih karari 29.03.2008 
Cumartesi giinlii ve 26831 sayih Resmi Gazete'de yayimlanmistir. 

Meclis Baskanligmin gagnsi uzerine Komisyon ilk toplantisini ayni tarihte Baskan, 
Baskanvekili, Sozcii ve Katip iiyelerin segimi igin yapmistir. Komisyon, hazir bulunan iiyeler 
arasindan en yash iiye sifatiyla Bahkesir Milletvekili A. Edip UGUR'un Gegici Baskanhginda 
toplanmistir. Bu toplantiya 11 iiye katilmis ve yapilan gizli oylama sonucu Komisyon 
Baskanligma Bahkesir Milletvekili A. Edip UGUR, Baskanvekilligine Aydin Milletvekili Ahmet 
ERTURK, Komisyon Sozculiigiine Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL ve Katip Oyelige Aydin 
Milletvekili Ali UZUNIRMAK 1 l'er oy alarak segilmislerdir. Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 
912 sayih karannda Komisyon Baskanlik Divani segimi hususu da yer almistir. 

30.04.2008 tarihli 97. birlesimde Manisa Milletvekili Recai BERBER Komisyon 
uyeliginden istifa etmis, bosalan iiyelige 06.05.2008 tarihli 99. birlesimde Manisa Milletvekili 
Ismail BiLEN segilmistir. 

11.03.2008'de gahsmalanna baslayan Komisyon, arastirma konusunun kapsamh olmasi 
nedeniyle gahsmalanni 3 ayhk suresi igerisinde tamamiayamamistir. Komisyonun igtiizugiin 
105. maddesi uyannca aldigi 1 ayhk siire uzatma talebi karari Turkiye Buyuk Millet Meclisi 
Genel Kuruluna sunulmus, bu konudaki 920 sayih karar 14.06.2008 Cumartesi giinlii ve 26906 
sayih Resmi Gazete'de yayimlanmistir. 

Tablo 1. Komisyon Uyeleri ve Segim Cevreleri 

UNVANI A D I SECIM CEVRESI GRUBU 

2 
Komisyon Baskani 
Komisyon 
Baskanvekili 
Komisyon Sbzcusti 

A. Edip UGUR 
Ahmet ERTURK 

Bahkesir Milletvekili 
Aydin Milletvekili 

AK Parti 
AK Parti 

3 
4 
5 
6 
7 

Komisyon Katibi 
Komisyon Uyesi 
Komisyon Uyesi 
Komisyon Uyesi 

Kemal DEMiREL 
Ali UZUNIRMAK 
Ergiin AYDOGAN 
ismail OZGUN 

Bursa Milletvekili 
Aydin Milletvekili 

CHP 
MHP 
CHP 

ismet BUYUKATAMAN 

Bahkesir Milletvekili 
Bahkesir Milletvekili 
Bursa Milletvekili 

AK Parti 
MHP 
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8 Komisyon Uyesi 
9 Komisyon Uyesi 
10 Komisyon Uyesi 
11 Komisyon Uyesi 
12 Komisyon Uyesi 

Ali KOYUNCU 
Mehmet Salih ERDOGAN 
Abdulhadi KAHYA 
Huseyin DEVECIOGLU 
Recai BERBER 
(30.04.2008'de istifa) 
Ismail BILEN 
(06.05.2008'den itibaren) 
Gurol ERGIN 
Ibrahim Mete DOGRUER 
Ibrahim BiNICi 
Hhan EVCIN 

Bursa Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
Hatay Milletvekili 
Kilis Milletvekili 
Manisa Milletvekili 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Komisyon Uyesi Manisa Milletvekili AK Parti 

13 Komisyon Uyesi 
14 Komisyon Uyesi 
15 Komisyon Uyesi 
16 Komisyon Uyesi 

Mugla Milletvekili 
Osmaniye Milletvekili 
Sanliurfa Milletvekili 
Yalova Milletvekili 

CHP 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 

III-Komisyonun Cahsma Sureci 

Komisyon, Baskanhk Divani seciminin yapildigi 11.03.2008 tarihinden itibaren 
cahsmalanna baslamistir. Komisyonun ilk toplantisinda, Baskamn onerisi uzerine galismalar igin 
gerekli olan kararlar ahnmi§tir. Alinan bu 1 numarali Karar'da; 

1. Komisyonun gerekli gormesi halinde Ankara disjnda, yurt iginde Komisyon olarak ya 
da olusturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve arastirmalar yapilmasi, 

2. Ankara di§i gah§malanna katilan Komisyon iiyesi milletvekillerinin yasama 
gah§malanndan izinli sayilmasi, 

3. Cah§ma yapilacak merkezlere ulasimda havayolu-karayolu ve diger nakil 
vasitalanndan yararlanilmasi, 

4. Gezi ve gahsmalara katdacak milletvekilleri ile personele Harcirah Kanunu 
hukumlerinin uygulanmasi, 

5. Bu gahsmalara Komisyon uzmanlari ile kamu kurum ve kuruluslarinca gorevlendirilen 
uzman personelin katilmasi, 

6. Ilgili kurum ve kurulu§lardan Komisyon suresince konu ile ilgili uzman 
gorevlendirilmesi ile ilgili gerekli islemlerin yapilmasi, 

7. Yazismalarda, davet edilecek ki§i ve kurumlann tespiti hususlannda Komisyon 
Baskanligimn yetkili kihnmasi, 

8. Komisyona verilen 3 ayhk siire igerisinde gah§malar bitmedigi takdirde 1 ayhk ek sure 
istenmesi, 
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9. Komisyonda ve Ankara disi gahsmalarda tutanak tutulmasini ve tutanaklann iiye 1 ere 
dagitilmasi, 

10. Komisyonun Genel Kurul gahsma saatlerinde de gahsma yapabilmesi igin igtiiziigiin 
35 inci maddesi uyannca Baskanlik Divanindan izin istenmesi, 

11. Komisyon gahsmalanni kamuoyuna duyurabilmek ve kurum ve kurulu§lar ile 
vatanda§lardan gelebilecek olan konuya iliskin her turlu bilgiye gabuk ulasabilmek amaciyla 
WEB sitesi kuiulmasi ve elektronik posta adresi alinmasi, 

hususlan yer almistir. 

26.03.2008 tarihinde ikinci toplantisinda gahsma usul ve programi belirlenmi§tir. Bu 
toplantida konu uzmanlarimn dinlenmesine 1 ay ayn 1 masI, Ankara disi bilgilendirme 
gahsmalanna 1 ay aynlmasi, raporun yaziminm da geri kalan siirede tamamlanmasi karara 
baglanmi§tir. Aynca gahsma giin ve saatlerinin sah gunleri saat 15:30, gar§amba ve per§embe 
gunleri saat 10:30 olmasina karar verilmistir. Ayni toplantida raporun yazimmda 
Komisyonumuzda gorevlendirilecek ve bilgi alinacak uzmanlar belirlenmistir. 

IV-Komisyonda Gorevlendirilen Uzmanlar 

Komisyonda gorevlendirilecek uzmanlann Komisyonun gah§ma alanimn en az bir 
boliimunde ihtisas sahibi, isini gok iyi bilen kisjler olmalan gbzetilmi§tir. Yasama Uzmaniyla 
beraber toplam 11 uzman Komisyonda gbrevlendirilmistir. 

Tablo 2. Komisyonda Gorevlendirilen Uzmanlar 
ADI ve SOYADI 

1 Korkut TURKYARAR 
2 Mucahit Taha OZKAYA 

3 Renan TUNALIOGLU 

4 Mehmet ULAS 

5 Dr. Huseyin BUYUKSAHIN 
6 Tuncay Giirsoy YUCE 

7 Sadullah GUNGOR 

8 NahideiNAN 

KURUMU 
TBMM 
Ankara Universitesi Ziraat Fak. 
Bahge Bitkileri Boliimu 
Adnan Menderes Universitesi 
Ziraat Fakiiltesi Tanm Ekonomisi 
Bolumii 
Bornova Zeytincilik Arasbrma 
Enstitiisii 
Bitkisel Yag Sanayicileri Dernegi 
Tanm ve Kbyi§leri Bakanligi 
Tanmsal Uretimi Gelistirme 
Genel Md. 
Ba§bakanhk Di§ Ticaret 
Miiste§arhgi 
Sanayi ve Ticaret Bakanligi 
Te?kilatlandirma Genel 
Muduriugu 

UNVANI 
Uzman 

Ogr.Uyesi Yrd.Dog.Dr. 

Ogr.Uyesi Yrd.Dog.Dr. 

Ziraat Yuksek 
Muhendisi 
Genel Sekreter 
Ziraat Muhendisi 

Di§ Ticaret Uzmani 

Ba§ Kontrolor 
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9 Dr.Mehmet Demir KAYA Tanm ve Koyisleri Bakanhgi Ziraat Miihendisi 
Tarla Bitkileri Merkez Arastirma 
Enstitusu 

10 §enay EKEN Tanm ve Kdyisjeri Bakanhgi Ziraat Miihendisi 
Koruma Kontrol Genel Md. 

11 Pervin KARAHOCAG1L Tanm ve Kdyisjeri Bakanhgi Ziraat Miihendisi 
Te$kilatlanma ve Pest. Genel Md. 

* Komisyonda gorevlendirilen uzmanlar 2. toplantida Komisyon Divaninca onerilmis ve 
Komisyon tarafindan onaylanmi§tir. 

V-Komisyon Cahsmalan 

Cah§ma suresi igerisinde 22 toplanti yapan Komisyonumuzun gahsmalan sirasinda tarn 
tutanak tutulmu§, rapor yaziminda yararlanmak iizere ilgili ozel ve kamu, ki§i, kurum ve 
kurulu§larindan beige ve bilgiler temin edilmi§, bu anlamda 134 adet evrak Komisyonumuza 
gelmis, galismalar sirasinda 160 yazi§ma yapilmistir. 

V.l. Komisyonda Yapilan Toplantilar 

Cah§ma takvimi igerisinde Ankara'da 13 bilgilenme toplantisi yapan Komisyon asagidaki 
listede isimleri yazih kamu kurum ve kurulu§lanndan, sivil toplum drgiitlerinden, Turkiye Buyiik 
Millet Meclisi igtuzugiiniin 105 inci maddesi uyannca ilgilileri Komisyona davet ederek 
arastirma konulan ile ilgili bilgi almistir. 

Tablo 3. Komisyonda Bilgi Alinan Kisi ve Kurumlar ile Cah§ma Takvimi 

Tarih ve Saat Brifing Alinan 
Kisi, Kurum veya 
Kurulus 

Toplanti Konusu Sunum Yapan Kisi 

01.04.2008 Sah Ankara Universitesi Yaghk tarla bitkileri - Prof. Dr. Ozer 
15:30 Ziraat Fakultesi Tarla KOLSARICI 

Bitkileri Boliimii 

Namik Kemal Aygigegi - Yrd. Dog. Dr. Murat 
Universitesi Ziraat TA§AN 
Fakultesi Gida 
Muhendisligi Boliimii 

Ege Universitesi Ziraat Turkiye'de genel olarak - Dog. Dr. Naci ALGAN 
Fakultesi Tarla yaghk tarla bitkileri ve 
Bitkileri Bdlumii bu bitkilerin ulkemize 

adaptasyonu 
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Tarih ve Saat Briflng Alinan Toplanti Konusu Sunum Yapan Kisi 
Kisi, Kurum veya 
Kurulus 

02.04.2008 Tanm ve K6yi§leri Yagh tohumlar, - Bahattin BOZKURT 
Carsamba Bakanhgi zeytinyagi ve yag (TUGEM Gn.Md.Yrd.) 
10:30 (TUGEM) Tanmsal sektorii ile ilgili 

Uretim ve Gelistirme mevzuat ve yapilan 
Genel Mudurlugu desteklemeler 

03.04.2008 Sanayi ve Ticaret Uretim Birlikleri ile -Adnan KIRALI 
Per§embe Bakanhgi ilgili hukuki ve genel Gen. Md.Yrd. 
10:30 Te§kilatlandirma Genel bilgi, Birliklerin -Arif SEYMENOGLU 

Mudurlugu finansal durumlari ve §b.Md. 
yeniden -Tuncay SONMEZ 
yapilandirilmasi Ba§ Kontrolor 

-Serkan BiRINCi 
Muhendis 
-Merdan CALI§KAN 
Kontrolor 

08.04.2008 Cevre ve Orman Orman arazileri -Osman KAHVECi 
Sah Bakanhgi igerisinde zeytinlikler Orman Genel Miid. 
15:30 Orman Genel ve zeytinlik ihdasi ve -ismail BELEN 

Mudurlugu rehabilitasyonu ile ilgili Orm. Gn.Md.Yrd. 
Agaglandirma ve hukuki ve genel bilgi - Hanifi AVCI 
Erozyon Kontrolu Gen. ahnmasi Agagl.Gn.Md.V. 
Mudurlugu -Hamza ERYiGIT 

Ozel Agaglandirma ve 
Projeler Dai.Bsk. 

09.04.2008 Di§ Ticaret Zeytinyagimn - Mustafa SEVER 
Car§amba Mustesarhgi Dunyadaki uretimi ve ihracat Genel 
10:30 ihracati Mudurlugu Tanm 

Urunleri Dai.B§k. 
-Murat YAZICI §b.Md 

Ege Universitesi Yemeklik zeytin ve -Prof. Dr. Kemal UNAL 
Muhendislik Fakultesi zeytinyagimn uretimi, Ogr. Uyesi 
Gida Muhendisligi aynca karasu sorunu ve - Ending iKIZOGLU 
Bdliimu ve goziim yollan Kimya Miih. 
Muhendislik Fakultesi 
Bio Muhendislik 
Bdlumii 

15.04.2008 Yem Sanayicileri Yagh bitkilerin ve bitki - Ulkii KARAKU? 
Sail Birligi Dernegi posalannin yem Balkan 
15:30 Baskanhgi sanayinde - Bekir TA§KALDIRAN 

degerlendirilmesi ve Baskan Yrd. 
sektoriin sorunlan 
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T a r i h ve Saat Br i f ing A h n a n 
K i s i , K u r u m v e y a 
K u r u l u s 

T o p l a n t i K o n u s u S u n u m Y a p a n K i s i 

Sanayi ve Tic.Bak. 
Yeniden Yapilandirma 
Kurulu 

Birliklerin 
yapilandinlmasi 

-Fikret SEVINC 
Must.Yrd.Krl.Bsk. 
-Yildiz SOYKAN 
Baskan Yrd. 
-Hamza OZTURK 
Cuk.Ynt.Krl.Bsk.Kr.Uy. 
-Faik YAVUZ, TOBB 
BsJc.Kurul Uyesi 
-Hiirman OCAKLI 
Krl.Yurutme Birimi 
Bsk. 

Mut Firmasi Karasu aritma tesisi -Yasen GAM 
-Isil Sakin GAM 

16.04.2008 
Carsamba 
10:30 

Taris, Pamuk ve Yagh 
Tohumlar Birligi 

Pamuk tohumu ve 
pamuk yagi 

-Basri OZGOBAN 
Baskan 

- Serif YILDIZ Uriin 
Koordinator Yrd. 

-Veysel AKQAR 
Teknik Miidiir 

Cukobirlik Genel 
Muduriugu 

Pamuk tohumu ve 
pamuk yagi ile sektoriin 
sorunlan 

- Fevzi KILIG 
Genel Miidiir 

-Omer OZDOGAN 
Koop.Iliskiler Mud. 

Trakyabirligi 
Baskanligi 

Trakya Bolgesindeki 
yaghk tohumlar 

- isa GOKCE 
Genel Miidiir 

Ordu Yag Sanayi A.§. Findik yagi - Sedef Murat 
BAYRAK 
Genel Miidiir 

Fiskobirlik 

Marmarabirlik 

Findik ve findik yagi 
sektbriiniin sorunlan ve 
cbzumleri 
Marmara Bolgesindeki 
zeytin sektorii 

- Mehmet SARGIN 
Genel Miidiir 

- Refi TAVlLOGLU 
Yonetim Kur.Bsk.ni 
-Ismail Muzaffer EREN 
Genel Miidiir 
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Tarih ve Saat Brifing Ahnan Toplanti Konusu Sunum Yapan Kisi 
Kisi, Kurum veya 
Kurulus 
Ege ihracatgilar Birligi Zeytin ve zeytinyagi -Ali Nedim GURELi 
Baskanligi ihracatinda karsilasilan Baskan 

sorunlar ve goziim -Emin DEMIRCi 
onerileri Baskan Vekili 

-Metin OLKEN UYE 
-Muhittin EKIZ Uye 
-Mustafa GOKALP Uye 
-Davut ER Uye 

-Mehmet Kadri 
GUNDES Uye 
-Hakan OZDOLGUN 
Uye 
-Aynur DANACI Dye 

29.04.2008 Cukurova Universitesi Bitkisel yaghk tohum Prof.Dr.Halis 
Sah Ziraat Fakiiltesi Tarla uretim potansiyeli ve ARIOGLU 
15:30 Bitkileri Bolumii potansiyelin artinlmasi Boliim Ba§kani 

Ulusal Zeytinyagi ve Turkiye'de zeytincilik -Dr.Mustafa TAN 
Zeytin Konseyi ve zeytinyagi pazan Baskan 

-Mehmet CAVL1 
Yonetim Kurulu Uyesi 
-ismail Muzaffer EREN 
Yonetim Kurulu Uyesi 

Tanm ve Koyisleri Zeytin ve zeytinyagi -Prof.Dr.Nevzat ARTIK 
Bak. standardizasyonu ve Genel Miidiir Yrd. 
Koruma ve Kontrol pazann denetimi -Hatice USLU Uzman 
Genel Muduriugu -Yaseinin ATAYETER 

Uzman 
-Ozgur GAZiOGLU 

30.04.2008 Bitkisel Yag Yag sanayinin ve yag -Omit ERSOY 
Garsamba Sanayicileri Dernegi sanayicilerinin sorunlan Baskanvekili 
10:30 -Murat REKA 

Yonetim Kurulu Oyesi 
Tari§ Zeytin ve Ege Bolgesindeki -Seyit Giingor 
Zeytinyagi Birligi zeytin sektoru SARMAN 

Genel Mudur 
-Sevda Isil GILLiDAG 
Oriin Koordinatoru 
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Tarih ve Saat Brifing Alinan 
Kisi, Kurum veya 
Kurulus 

Toplanti Konusu Sunum Yapan Kisi 

Guneydogu Tanm Sati§ Guneydogu Anadolu -Ahmet ADALI 
Kooperatifi Baskanhgi Bolgesindeki zeytin Genel Mudur 

sektoru 

(MUMSAD)Mutfak Margarin sektdruniin -Metin YURDAGUL 
Urunleri ve Margarin sorunlan ve goziim Balkan 
Sanayicileri Dernegi onerileri ile palm yagi 

01.05.2008 
Per§embe 
10:30 

Bornova Zeytincilik 
ArasUrma Enstitusii 

Trakya Tanmsal 
Arashrma Enstitiisu 

Alternatif Enerji ve 
Biyodizel Ureticileri 
Birligi 

Zeytincilik sektoriiniin 
genel durumu, 
Tiirkiye'deki sorunlan 
ve gozum onerileri 

Yaghk bitkilerin 
gelistirilmesi, hastalik 
ve zararhlan ile 
miicadele 
Biyodizelin Diinyadaki 
durumu, Turkiye'deki 
uretim potansiyeli, 
biyodizel ile ilgili 
hukuki sorunlar, 
sektoriin sorunlan ve 
gozum onerileri 

-Fatma OZTURK 
Ziraat Miihendisi 
-Haluk ARSEL 
Ziraat Miihundesi 
-Nurhan VAROL 
Ziraat miihendisi 
-?ahnur IRMAK 
Ziraat Miihendisi 
-Oya KOSEOGLU 
Ziraat Miih. 
-Necmi BE§ER 
Enstitu Miidiirii 

-Tekin AFACAN 
Baskan 
-Fikret ERGINER 
Baskanvekili 
-Demir ERMAN 
Balkan Yrd. 
-Fevzi KILIC 
Balkan Yrd. 
-Av.iskender 
MINAR Gn.Sek. 
-Ulvi BATU 
Ydnt.Krl. Uyesi 
-Bulent SEN 
Ydnt.Krl. uyesi 
Kadir Alper CESUR 
Ydnetim KuruluOyesi 
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Tarih ve Saat Brifing Ahnan Toplanti Konusu Sunum Yapan Kisi 
Kisi, Kurum veya 
Kurulus 
Zeytindostu Zeytin ve Zeytincilikle ilgili fuar -Metin OLKEN 
Zeytinyagi Dernegi ve dernek faaliyetleri Baskan 

-Mustafa ALHAT 
Baskan Yrd. 
-Zafer OZEN 
Kurucu Baskan 
-Mustafa TUGLU 
Yonetim Krl. Uyesi 
-Zeynep AKTURK 
Genel Sekreter 

V.2. Ankara Disinda Yapilan incelemeler 
Komisyonumuz sorunlan yerinde gormek ve sektoriin sorunlanni dinlemek igin Ankara 

disjnda gahsmalar yapma karari almisbr. Ahnan karar geregince Komisyonumuz istanbul'da, Ege 
Bolgesinde, Bursa ilinde ve Giineydogu Anadolu Bolgesinde incelemelerde bulunmus. ve 
toplantilar yapmistir. 

Bu gahsmalar sirasinda yakla§ik 8 bin km. yol kat edilmi§, 20 ayn yerde yakla§ik 2.000 
kisinin katildigi geni§ tabanh toplantilar duzenlenmi§, katihmcilardan konuya iliskin bilgiler 
ahnmi§, sorunlan dinlenmi? ve goziim onerileri not ahnmisbr. 

V.2.1. istanbul'da Yapilan incelemeler 
Komisyonumuz, yapilan davet uzerine 17.04.2008 tarihinde istanbul'da yapilan "Avrasya 

Zeytin, Zeytinyagi ve Prosesleri Fuan" agih§ina katilmisbr. 
Fuar alanidaki stantlan gezen komisyon uyeleri, zeytin ve zeytinyagi sektorunun 

temsilcileriyle gbrusmiislerdir. Fuar alaninda zeytin sikimmda yer alan yeni teknolojiler ve 
uretim metotlan ve iki fazh kontinu sistem incelenmisfir. Komisyonumuz Fuar igerisinde yapilan 
sempozyumda sektoriin her kesiminin sorunlanni dinlemis, fikir ah§veri§inde bulunmuslur. 

Toplanti sirasinda: 
• Zeytinyagmda taklit ve tag§i§, 
• ihracatin dnundeki asil engelin markah uriin pazarlamasindaki sorunlardan 
kaynaklandigi, 
• Zeytinyagimn yurt igindeki tiiketiminin arttinlmasi igin mutlaka tanitiminin yapilmasi, 
• Bu uretim sezonunda Dahilde i§leme Rejimi kapsaminda ithalat talebi, 
• Zeytin sektorunde yer alan paydaslar arasinda isbirligi ve uzla§i saglanmasinin dnemi, 

vurgulanmi§tir. 

V.2.2. Ege Bolgesinde Yapilan incelemeler 
Komisyonumuz zeytin uretiminin en yogun oldugu Ege Bolgesinde 26-29 Mayis 2008 

tarihleri arasinda Mugla, Aydin, Manisa, Bahkesir ve izmir illerinde gahsmalarda bulunmu§, ve 
sektdrle toplantilar duzenlemisfir. 
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V.2.2.1. Milas Toplantisi (26.05.2008) 
Komisyonuz Milas Belediyesi toplanti salonunda ureticilerin, resmi makamlann, 

sanayicilerin katildigi geni§ katihmh bir toplanti diizenlemistir. Bu toplantiya, Tanm II ve ilge 
Mudiirleri, Ziraat Odalan, Ticaret ve Sanayi Odalan, Ticaret Borsalan, sanayiciler, kooperatif ve 
birlikleri, Ziraat Fakiilteleri, zeytin ve zeytinyagi ureticileri katilmi§tir. 

Bu toplantida: 
• Mugla ilinin 14 milyon zeytin agaci varligi ile Turkiye'nin zeytin varligimn % 14'une 

sahip oldugu, 
• Milas'in 52 bin hektar zeytinlik alam ve uretim miktan ile en biiyiik ilge oldugu, 
• ilde mevcut 172 adet yag sikim tesisi oldugu ve bunlara yeni tesislerin ilave oldugu, bu 

sebeple tesis tesviklerinin ozenle degerlendirilmesi gerektigi, 
• ilgede kurakhk nedeniyle verimde diisiis meydana geldigi, 
• Halkah leke hastahgina karsi bordo bulamaci ile mucadele edilebilmesine karsm 

ekipman yetersizligi belirtilerek, ilag ve ekipman destegi talebi, 
• Zeytinlik arazilerin agilan ta§ ocaklan ile tahrip edildigi, 
• Sulama sorununa Sirasan Cam ve Delice gaylan uzerinde baraj yapilarak goziim 

uretilebilecegi, 
• Bolgenin dogal ve arkeolojik sit alani igerisinde olmasi nedeniyle birgok isletmenin 

isyeri ruhsatlannda sorun oldugu, 
• Yag ureticilerinin fatura kesintilerinin % 1, fatura giktilannin %18 olmasinin kayit 

disihga neden oldugu, 
ifade edilmistir. 

V.2.2.2. Aydin Toplantisi (26.05.2008) 
Aydin ilinde Kdsk Dalan Pirina i§leme tesisi incelenmis, 2 fazh sisteme gegilmesiyle elde 

edilecek prinamn i§lenme prosedurti hakkinda bilgi ahnmi§tir. Kosk TARi§ zeytinyagi 
fabrikasinda modern sistem yag fabrikasi incelenmistir. 

Komisyonumuz, Aydin Nyssa Otelinde resmi ve ozel sektoriin katildigi genis katihmh bir 
toplanti dtizenlemistir. 

Bu toplantida asagidaki sorunlan ve goriisleri dile getirmislerdir. 
• Makilik alanlarda zeytincilik igin yasal duzenleme yapilmasi, 
• Mera alanlanna dikilmi? olan zeytinliklere ilisjcin davalar nedeniyle yasanan sorunlann 

yasal bir duzenleme ile gdziilmesi, 
• Yamaglardaki zeytinliklerde otlann bigilememesi nedeniyle yanginlar olabilcceginden, 

zeytinlik alanlarda kontrollu hayvan otlatilmasma izin verilmesi, 
• Bolgeye adaptasyonu hentiz belirlenmemis olan Gemlik tiirii fidan dikiminin yaygin 

olmasi, 
• Topraksiz kdyliilere arazi tahsisi yapilmasi, 
• Prim ddemelerinde uzun vadeli planlamalarin olmamasi, 
• Zeytin ve zeytinyagimn tiiketiminin artinlmasina yonelik kampanya yapilmasi, 
• il genelinde zeytinyagma yapilan tag§i§in engellenmesi ydniinde yapilan galismalar, 
• ilde tanma dayah sanayi kurulmasinin tesvik edilmesi, 
• ilde, gegen uretim doneminde bazi isletmelerin kapatilmasina neden olan Karasu 

sorununun bir an once gdziilmesi, 
Hususlan dile getirilmistir. 
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V . 2 . 2 . 3 . Akhisar Toplantisi ( 2 7 . 0 5 . 2 0 0 8 ) 

Akhisar ilcesinde yapilan incelemeler sirasinda Ece Zeytinciligin tesisleri incelenmistir. 
Komisyonumuz tarafindan Akhisar Ticaret Borsasmda genis katihmh bir toplanti duzenlenmistir. 

Bu toplantida: 
• Giibre, mazot ve elektrik gibi girdi maliyetleri ytikselttigini, buna karsjn zeytinyagi 

fiyatlannm aym oranda artmadigi, 
• Girdilerdeki KDV oraninin dii§urtilmesi gerektigi, 
• Mtistahsil belgesine karsdik ureticiye kilo basma destek verilmesi gerektigini, 
• Kayit di§ihgi onlemek igin fabrikalara kestikleri faturaya gore desteklenmesi, 
• Borglan silinen ve dti§uk faizli borg temin edilen birliklerin piyasayi bozucu etki 

yaptigim, Birlikler ile rekabet edemeyen zeytin sanayicisinin zor durumda oldugu, 
• Zeytin varligi envanteri olusturulmasi, 
• Zeytinin tamtimina agirhk verilmesi gerektigi, 
• Verimli taban araziye zeytin dikiminin engellenmesi gerektigi, 
• Lisansli depoculugun uygulamaya konulmasi gerektigi, 
ifade edilmistir. 

V . 2 . 2 . 4 . Bornova Zeytincilik Arastirma EnstitusO Brifingi ( 2 7 . 0 5 . 2 0 0 8 ) 

Komisyon, 2 7 Mayis 2 0 0 8 tarihinde Izmir'de Bornova Zeytincilik Arastirma Enstittistinti 
ziyaret etmis, Enstitu Miidiirunden yapilan galismalar ve bu galismalar sirasinda karsilasilan 
sorunlar hakkinda bilgi almi§tir. 

V . 2 . 2 . 5 . Izmir Toplantisi ( 2 7 . 0 5 . 2 0 0 8 ) 

Izmir Ticaiet Borsasmda, Izmir Valiliginin Koordinatorltigtinde geni§ katihmh bir toplanti 
duzenlenmi§tir. Bu toplantiya, Tanm 11 ve ilge Mtidtirleri, Ziraat Odalan, Ticaret ve Sanayi 
Odalan, Ticaret Borsalan, Sanayiciler, Kooperatif ve Birlikler, Ziraat Fakulteleri, zeytin ve 
zeytin ureticileri kahlmistir. 

Bu toplantida: 
• Makilik ve orman vasfim kaybetmi? alanlarin yeni zeytinlikler igin agilmasi, 
• Bolgeye uygun fidan ge§itlerinin kullanilmasi, 
• Ciftgiye makineli hasat igin destek saglanmasi, 
• Basin ve televizyon yoluyla zeytinyaginda ig ttiketimin te§vik edilmesi, 
• Kaliteli uretim igin ge§itlere ve bolgelere gore hasat haritalan olusturulmasi, 
• Hasadin erken siirede bitirilmesi igin prim verilmesi, 
• Tanm il Mtidtirluklerinin kulturel islemler konusunda egitim gahsmalan yapmasi, 
• Solgunluk hastahgina karsi yapilan ara§tirmalarin artinlmasi, 
• Depo kurulmasi igin kredi destegi verilmesi, 
• Zeytinyagimn diger yaglarla kan§iminm engellenmesi, 
• ihracat iadelerine iliskin teblig ve esaslann 1 Ocak itibariyle yayimlanmasi, hususlan 

dile getirilmistir. 

V . 2 . 2 . 6 . Ayvalik Toplantisi ( 2 8 . 0 5 . 2 0 0 8 ) 

Komisyon, Ayvahk'ta Selim Kantarci Tesislerinde, Bahkesir Valiliginin koordinatorltigtinde 
geni§ tabanh bir toplanti dtizenlemistir. 
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Bu toplantiya, Tanm il ve ilge Mudurleri, Ziraat Odalari, Ticaret ve Sanayi Odalari, Ticaret 
Borsalan, sanayiciler, kooperatif ve birlikleri, Ziraat Fakiilteleri, ureticiler katilmislardir. 

V.2.2.7. Burhaniye Toplantisi (28.05.2008) 
Komisyonumuz Burhaniye'de, Yahya Laleli Zeytin ve Zeytinyagi Tesislerinde 

incelemelerde bulunmus, daha sonra sektor temsilcileriyle toplanti yapmistir. 

V.2.2.8. Edremit Toplantisi (28.05.2008) 
Bu toplantida a§agidaki sorunlan ve goriisleri dile getirmisjerdir; 

• Zeytinyaginin uygun ko§ullarda depolanmamasi, 
• Hayvan otlatmasinm zeytinlik alanlarda kesinlikle yasaklanmasi, 4086 sayih Kanunun 

ilgili madde hukumlerinin uygulanmasi, 
• Fidan uretiminin gelismi§ teknikler ile yapilmasi, 
• Zeytinlik alanlann sulanmasi igin baraj projelerinin hayata gegirilmesi, 
• Depo ve uretim ruhsatlannin ahmindaki biirokrasinin ve maliyetin azaltilmasi, 
• Zeytinyaginin baska yaglara kari§iminin engellenmesi, 
• Koruma bekgilerinin yetki ve sorumluluklarimn artinlmasi, 
• imar Kanunu ile onlem alinarak zeytinlik alanlann konut alanma dbnu§memesi igin 

kanuni duzenleme yapilmasi, 
• Primlerin artinlmasi, 
• 4086 sayih Kanunda sug sayilan eylemlerin sjkayete bagh olmasi durumunun 

degistirilmesi, 
• Zeytin hastaliklan ve zararhlan ile mucadele birliklerine Devlet desteginin saglanmasi, 
• Karasu sorununun giderilmesi igin istetmelerin ortak aritma tesisi kurmasi gerektigi, 
ifade edilmistir. 

V.2.3. Bursa ilinde Yapilan incelemeler 
Komisyon, almi§ oldugu karar uyannca, 24-26 Haziran 2008 tarihleri arasinda Bursa iline 

bagh Karacabey, Mudanya, iznik, Orhangazi ve Gemlik ilgelerinde gahsmalar yapmistir. 
Sebze, tarla ve yem bitkileri uretiminde onemli tohum iireticisi olan May Tohumculuk 

A.§.'den yagh bitki tohumlanyla ilgili bilgi ahnmisbr. 
Yagh tohumlarla ilgili asagidaki oneriler sunulmustur; 

• Mevcut yagh tohum ekim alanlanna ilave alanlar belirlenmesi ve te§vik edilmesi, 
• Yag orani yuksek tiirlerin te§vik edilmesi, 
• Uriin desteklerinin bir sonraki yil igin en geg agustos ayinda, yani bugday ahm 

fiyatlanndan once agiklanmasi, 
• Uretim teknolojilerinin gelistirilmesi, 
• Tohumluk aygigegi uretimi yapan giftgilere verilecek destegin artinlmasi, 
• Tohumculuk Kanununda yer alan aidat oranimn % 3 gibi gok buyuk bir rakam oldugu, 

bunun yeniden gozden gegirilmesi, 
• Yagh tohumlu bitkilerde sulanabilir alanlarda daha fazla verim ahndigindan, sulama 

destegi verilmesine devam edilmesi gerektigi, 
ifade edilmistir. 
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V.2.3.1. Karacabey Toplantisi (25.06.2008) 
Trakya Birlige ait Karacabey Kirma Tesislerinde teknik incelemelerde bulunulmustur. 
Karacabey Ticaret Borsasi toplanti salonunda ilgili taraflann katilimi ile toplanti yapilmistir. 

Toplantida asagidaki sorunlar ifade edilmistir. 
• Ilgede 21000 dekar alanda zeytincilik yapildigi ve 6300 ton zeytin uretildigi, 
• ilgede kurulan kooperatifin MARMARABiRLiK biinyesine alinmasinin talep edildigi, 
• ilgede zeytinin yam sira misir, aygigegi ve kanola uretimi yapildigi, 
• Uretim deseni ve planlamaya gore destek verilmesi ybntemine gegilmesi, kanoladan 

diisuk verim elde edildigi, 
• Ulkemizde yag oranina gore te§vik yapilmasi, 
• Aygigegine verilecek destegin artinlmasi, 
hususlanna deginilmistir. 

V.2.3.2. Marmarabirlik Toplantisi (25.06.2008) 
Marmarabirlik Yonetim Kurulu Baskani ve istetme yetkililerinden bilgi almmisbr. 

Marmarabirlik yetkilileri sektoriin sorunlanni dile getirmisjerdir. 
Toplantida: 

• Kayit disi pazar ve kontrolsiizluk, 
• Agag sayisma iliskin envanter yetersizligi, 
• Teknik alt yapi ve yetersizligi, 
• Tanm ve Koyisleri Bakanhginin etkinliginin artinlmasi, 
• Meyvede sekil bozuklugu sorunu, 
• Gemlik gesjdine alternatif ge§itlerin gelistirilmemesi, 
• Zeytinyagmda tagsi§, 
• Lisansh depoculuk sisteminin heniiz uygulamaya gegirilememis oldugu, 
hususlan ifade edilmistir. 

V.2.3.3. Mudanya Toplantisi (25.06.2008) 
Sektoriin ilgili taraflan ile Mudanya ilgesinde toplanti yapilmi? ve toplantida sektoriin 

sorunlanna iliskin bnerilerde bulunulmustur. 
Toplantida: 

• Kurakhktan kaynaklanan verim ve kalite diisusune kar§i giftgi borglannin ertelenmesi, 
• Yagh tohumlarda prim miktannin artinlarak, ekim alanlannin artinlmasi, 
• Zeytin tuketimini artirmak igin reklam ve tanitim te§viki, 
• Bolgede sulu tanma gegiste zorluklar yasandigi, ug gbletten sadece bir tanesinin kapah 

sulama sistemine sahip oldugu, diger iki gbletin de kapah sulama sistemine gegmesi 
gerektigi, 

• Zararh ve hastahklarla entegre mucadele yapilmasi gerektigi, 
• Tanm alet ve makinelerinin ahmindan kaynaklanan %50 geri bdemelerde gecikmeler 

yasandigi, 
• iri tip zeytin uretimi tesvik edilmesi gerektigi, 

hususlan dile getirilmistir. 
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V.2.3.4. Iznik Toplantisi (26.06.2008) 
Sektoriin ilgili taraflan ile iznik ilcesinde toplanti yapilmistir. 
Toplantida: 

• Diger bolgelerde Gemlik cesidinin dikilmesi, Marmara Bolgesi ureticisini tehdit ettigi, 
• Son yillarda ozellikle Guneydogu Anadolu'ya dikilen Gemlik zeytininin 

Marmarabirligin pazar payim diisurdiigu, 
• iznik ovasinda yuksek kalibreli ve kaliteli sofrahk zeytin iiretildigi, sofrahk olarak 

deger kazanmadigi ve yaghk olarak isjenmesi durumunda uretici fiyatta tatmin olmadiginda 
alternatif (iretimlere yoneldigi, 

• Zeytinlik sokiimii ile ilgili mevzuatm duzenlenmesi, daha efektif urunlerin 
yetistiriciliginin saglanmasi (Ornek: Muskule uzumii, sebze yetistiriciligi), 

• Uretim maliyetlerinin yuksekligi, 
• Ekolojik tanma gegisin degerlendirilmesinin gerekliligi, 
• Kayit disi sofrahk zeytin uretimi ve tagsisin onlenmesi, 
• ihracata uygun zeytin isjeme teknikleri ile ihracati artinci tedbirlerin ahnmasi, 
• Tiiketimi artinci tedbirlerin ahnmasi, 
• Sofrahk zeytin ile yaghk zeytin uretim alanlannin birbirinden ayirt edilmesi, 
• Yeni i§leme teknikleri gelistirilerek, gerek yeti§tiricilikte gerekse i§lemede egitime 

onem verilmesi, 
hususlan ifade edilmistir. 

V.2.3.5. Orhangazi Toplantisi (26.06.2008) 
Sektoriin ilgili taraflan ile Orhangazi ilcesinde toplanti yapilmistir. 
Toplantida: 

• Kaliteli ve standart uretim yapilmasi ve saghkli uretim ko§ullannin saglanmasi, 
• Bu bolgede ve diger bolgelerde Gemlik dikiminin son yillarda arttigi, 
• Genel tanm politikalanndaki sorunlardan zeytincilik sektoriiniin etkilendigi, 
• Egitim ve ihtisas kurumlannin daha fazla olmasi gerektigi, 
• Bolgede toprak- gubre analizi yapabilecek laboratuarlann olmasi gerektigi, 
• Analiz yapilmami? topraga giibre satisi yapilmamasi, 
• Kontrollu ilag kullanimimn saglanmasi, pestisitlerin regete ile satilmasi, 
• 5179 sayih Gida Kanunu kapsaminda denetimlerin etkisinin artinlmasi, 
• Zeytin alanlannin miras yoluyla boliinmesiyle mevcut alanlarin daraldigi, 
• Ureticinin bilgi birikiminin artinlmasi yonunde giri§imlerin ba§latilmasi, 
• Sofrahk zeytine destek verilmesi, 
• Duysal analiz yapan laboratuar bulunmadigi, 
• Uretim sirasinda kullanilan tanmsal ilag kaplanmn su kaynaklanni kirlettigi, 

belirtilmistir. 
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V.2.3.6. Gemlik Toplantisi (26.06.2008) 
Komisyon; Gemlik Kultur Merkezinde Bursa Valiliginin Organizasyonda istanbul, Bursa, 

Yalova, Kocaeli illerinden de katilimcilarin davet edildigi genis tabanli bir toplanti duzenlemi§tir. 
Bu toplantiya Tanm il ve ilge Miidurleri, Ziraat Odalari, Ticaret ve Sanayi Odalari Ticaret 
Borsalan, Sanayiciler, Kooperatif ve Birlikler, Ziraat Fakiilteleri, zeytin ve zeytinyagi iireticileri, 
sanayicileri ve fidan iireticileri katilmi§lardir. 

Toplantida: 
• Gemlik Ticaret Borsasi tarafindan Gemlik, Orhangazi, iznik ve Mudanya ilgelerini 

kapsayan "Gemlik Zeytini Cografi isaret belgesinin alindigini cografi isarete ahnan bu 
bolgede zeytin ve zeytinyagi ile her nevi gida, toprak, yaprak ve su analizlerini yapmak 
amaciyla uluslar arasi ve AB normlanna uyan laboratuann kurulmasinin gerektigi, 

• Gemlik zeytininin haksiz rekabete maruz kaldigi, Gemlik tipi zeytin fidanlannin 
gemlik disma kontrolsuz ve bilingsiz gonderildigi, 

• Sofrahk zeytine prim verilmesinin ureticiyi te§vik edecegi, 
• DGD'nin zeytinde arazi cinsinden degil iiriin bazinda verilmesi gerektigi, 
• Koy kooperatiflerine salamurahane yapilmasi igin destek saglanmasi, 
• 3573 sayih Zeytinciligin Islahi ve Yabanilerinin Asilattirilmasi Hakkinda Kanun ile bu 

Kanunda degisiklik yapan 28.02.1995 tarih ve 4086 sayih Kanunun gunumuz kosullanna 
gore guncellenmesi, 

• Sofrahk zeytinde kayit disjnin onlenmesi igin sektor envanterinin gikarilmasi, 
• Sofrahk siyah zeytinden ihracat iade priminin yetersiz oldugu % l'den % 5'e 

gikarilmasimn uygun olacagi, 
goriisleri dile getirilmisfir. 

\ .2.4. Giineydogu Anadolu Bolgesinde Yapilan incelemeler 
Komisyonumuz, zeytinin anavatani olan Giineydogu Anadolu Bolgesinde 8-10 Temmuz 

2008 tarihleri arasinda Hatay, Kilis, Gaziantep, §anhurfa, Mardin illerinde gahsmalarda 
bulunmu? ve sektdrle toplantilar duzenlemistir. 

V.2.4.1 Hatay Toplantisi (08.07.2008) 
Komisyonumuzun Hatay toplantisma, Adana, Mersin, Osmaniye illeri Tanm II Mudiirleri, 

Sanayi ve Ticaret Odalari, Ziraat Odalari, Ticaret Borsalan, Uretici Birlikleri, Gukc-bfrl'k* 
Soyabirlik, Cukurova Universitesi, Mustafa Kemal Universitesi katilmislardir. 

Toplantida: 
• 46.317 ha alan uzerinde 14 milyon zeytin agaci varhgina sahip Hatay'da; Halhah, 

Savrani, Nizip Yaghk ve Gemlik gesitleri yetistirildigi ve agag basma verim ortalama verim 
20-25 kg/agag oldugu, 

• Bolgede pirinanin yakit, harg kati, giibre vs. amaciyla kullanimmin yuksek oldugu, 
• 2008 yihnda, kurakhktan kaynaklanan %50 verim dii§u§ii beklendigi, 
• Zeytinyagi isjetmelerinin diger l.simf GSM ruhsatina sahip isjetmeler ile e§deger 

tutulmamasi, eski tip isletmelerin desteklemelerden (ruhsatsiz olmalarmdan dolayi) 
faydalanamadigi, 

• Bolgenin ihracatimn % 90'min Ortadogu ve Arap ulkelerine yapildigi, son yillarda kur 
politikalan, gumruk andla§malari ve vergi oranlarimn yuksek olmasmdan dolayi ihracatin 
diistugu, 
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• Markah urun desteginin te§vik edilmesi, tuketici profdi dikkate alinarak 10 kg'lik 
ambalajli urunlerin de dahil edilmesi, 

• Mevcut gida kontrol laboratuarlanmn etkinliginin artinlmasi ve Tanm ve Koyisleri 
Bakanligina ait laboratuann akreditasyon islemlerinin hizlandinlmasi gerektigi, 

• Tiiketiciye saghkli uriin sunma bilincinin yerlestirilmesi, denetimlerin artinlmasi, 
• Zeytinyagimn tamtimi ve dzendirme gahsjnalanna destek ve hiz verilmesi, 
• Kirac ve daghk alanlarin zeytin ile agaclandirilmasi, 
• Zeytinlik alanlarda yapilan otlatmalann onlenmesi ve denetimlerin artinlmasi, 
• Egitimli personel eksikligi ve bolgede hizmet verecek Zeytincilik Enstitiistinun 

kurulmasi, 
• Zeytin hasadinda yasanan iscilik problemlerinin du§unulerek mekanik hasat 

yontemlerine yayginhk kazandinlmasi gerektigi, 
• Zeytin tesislerinin fizibilite cahsmalannin iyi yapilarak, ileriye yonelik yatinmlann 

yapilmasi, 
• Bolgede uretilen pirina yagimn yemeklik olarak tuketilebilmesi igin ratine pirina 

tesislerinin kurulmasi, gerektigi ifade edilmistir. 

V.2.4.2 Kilis Toplantisi (08.07.2008) 
Komisyonumuzun Kilis toplantisma, Tanm il Miidiirii, Ticaret Odasi, Ziraat Odasi, Uretici 

Birlikleri, ilgili kamu-ozel kurum ve kurulu? temsilcileri katilmisjardir. 
Toplantida: 

• 17.500 ha alan uzerinde 2,5 milyon zeytin agaci varhgina sahip Kilis'te, Kilis yaghk, 
Nizip Yaghk ve Gemlik ce§itleri yetistirildigi agag ba§ina ortalama verimin 8-16 kg/agag 
oldugu, 

• 2008 Yihnda, Mayis-Haziran ayinda goriilen yuksek sicakhklarin gigeklenme ve meyve 
tutumunu oiumsuz etkilendigi, 

• Yerel ge§itlerde §iddetli alternans ve verim dii§iikliigu ya§andigi, 
• Hasat organizasyonunun saghkli yapilamamasi nedeniyle kalite kaybi oldugu, 
• Lisansli depoculuga ihtiyag duyuldugu, 
• Sofrahk ve yaghk uretime yonelik i§leme tesislerinin noksanhklarinm giderilmesi 

gerektigi, 
• Organik zeytin uretimine olan ilginin arttigi, 
• Hastalik ve zararhlarla entegre mucadeleye gegilmesi gerektigi, 
• Musabeyli ilgesinde zeytin ve zeytinyagi konulannda, gok programh lisede zeytin ve 

zeytinyagi egitim programi agilmaya gahsildigi, 
• Tapudan kaynaklanan malik problemleri nedeniyle mevcut ekim-dikim alanlan Giftgi 

Kayit Sistemine aktarilamadigi, 
belirtilmistir. 

V.2.4.3 Gaziantep Toplantisi (08.07.2008) 
Komisyonumuzun Gaziantep toplantisma, Gaziantep, Kahramanmara§ Tanm il Mudiirleri, 

Sanayi ve Ticaret Odalan, Ziraat Odalan, Ticaret Borsalan, Uretici Birlikleri, Guneydogu birlik, 
Gaziantep Antepfistigi Arastirma Enstitiisii ve Kahramanmaras Arastirma Enstitiisu 
katilmisjardir. Gaziantep Universitesi Gida ve Makine Muhendisligi Bdliimlerinin ortak 
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gahsmasi ile yurutiilen TUBlTAK projesi kapsaminda gergeklestirilen "Zeytinyagi Ekstraksiyon 
Makinasi" ile ilgili sunum izlenmistir. 

Toplantida: 
• Yagh tohumlu bitkilerin uretiminin te§vik edilmesi ve depolama sorunlarinin a§ilmasi 

gerektigi, 
• Zeytincilikle ilgili Enstitii kurulmasi istendigi, 
• I§gilik maliyetlerinin arttigi, 
• Egitim ve kalifiye eleman eksikligi oldugu, 
• ihracatta ya§anan biirokratik siirenin kisaltilmasi gerektigi, 
• Lokal geshlerin uretimi yayginhk kazandirilmasi gerektigi hususlan, 
• ifade edilmistir. 

Ayrica Nizip ilgesinde 9 Temmuz 2008 tarihinde Sertifikah Zeytin Fidan Uretim isjetmesi 
"GuvenaP'da incelemeler yapilmi§tir. 

V.2.4.4 Sanliurfa Toplantisi (09.07.2008) 
Komisyonumuzun §anhurfa toplantisma, Tanm il Mudtiru, Ticaret ve Sanayi Odasi, 

Ziraat Odasi, Uretici Birlikleri, ilgili kamu-dzel kurum ve kurulus temsilcileri katilmislardir. 
Toplantida: 

• Desteklemelerin zamamnda odenmesi gerektigi, 
• Sulu tanma gegi§le birlikte artan iiriin cesitliligine kar§i uretim, hasat konulannda giftgi 

yayim hizmetlerinin yetersiz oldugu, 
• Universite, Arastirma enstitiileri, Tanm il ve ilge mudurlukleri, giftgi arasmda 

koordinasyon eksikligi yasandigi, 
• Yagh tohumlu bitkiler igerisinden aspir iiretiminden olumlu sonuglar elde edildigi ve 

kanola, aspir ve aygigegi yetistiricilikleri ile ilgili olarak sulu tanm arastirma gah§malannin 
tamamlanmasi gerektigi, 

• Yagh tohumlu bitkilerin uretiminin te§vik edilmesi. 
• Kurakhk nedeniyle borglann ertelenmesi, 
• Bolgede son yillarda yogun olarak dikimi yapilan Gemlik gesjdinin gelecegi ile ilgili 

kaygilann oldugu, 
hususlan belirtilmistir. 

V.2.4.5 Mardin Toplantisi (09.07.2008) 
Komisyonumuzun Mardin toplantisma, Mardin ve §irnak Tanm il Mudurleri, Ticaret ve 

Sanayi Odalan, Ziraat Odasi, Uretici Birlikleri, Harran Universitesi ve GAP Bolge Miidtirlugu ile 
farkh kamu-dzel kurum ve kurulu§ temsilcileri katilmisjardir. 

Komisyonumuz Mardin ilindeki gahsmalarina Derik ilgesine bahge ziyareti ile ba§lami§tir. 
Ziyaret sirasinda, tanmsal altyapi eksikligi (elektrik, kuyu agma vs.) oldugu, sofrahk zeytin 
isleme tekniklerinin tarn olarak bilinmemesi ve egitim yetersizligi bulundugu, zeytinin 
meyvesine destek verilmesi gerektigi belirtilmistir. 

Mardin Valiliginde gergeklestirilen toplantida: 
• Kuraklik ve sulama sistemlerine gegi§in yetersiz oldugu, 
• Tanmsal altyapi eksikligi oldugu, 
• Tanm il Mudurlugunde teknik personel istihdami konusunda sikinti ya§andigi, 
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• Sofrahk zeytin ve zeytinyagi isleme tesislerinin eksik oldugu, 
• Alternansi azaltan kulturel tedbirlerin (budama, gtibreleme vs.) uygulanmamasi ve 

yaygin 1 astin 1 amamasi, 
• Ybreye uygun fidan temininde sikintilar ya§andigi, 
hususlan belirtilmistir. 

V.3. Yazih Bilgi Ahnan Kurumlar 
Komisyonumuz, arastirma bnergelerinde yer alan hususlarla ilgili her turlu bilgi ve belgeyi 

temin edebilmek icin, Sanayi ve Ticaret, Tanm ve Koyisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanhklan, Ba§bakanhk Di§ Ticaret Mustesarhgi, Turkiye Bilimsel ve Teknik Arasbrma 
Kurumu Basjcanhgi, Turkiye istatistik Kurumu Ba§kanhgi, Tiirk Patent Enstitusii Ba§kanhgi, 
Turkiye Atom Enerjisi Kurumu Baskanligi ile yazismalar yapmi§ ve asagidaki bilgileri istemistir. 

Tablo 4. istenen Bilgiler Tablosu 

Kurum ve Kurulus istenen bilgiler 
1- Sanayi ve Ticaret 1- Tanm urunlerinin lisansh depoculuk sisteminin faal hale 

Bakanligi gegmesi igin onerileriniz ve bu konuda gelinen a§ama, 
2- Uriin borsalannin gelistirilmesi konusunda yapilan 
gahsmalarda gelinen a§ama, 
3- Sanayi envanterine kayitli; zeytin, zeytinyagi, margarin ve 
bitkisel yag sektorunde yapilan gahsmalar, 
4- Birliklerin yeniden yapilandirma sureci sonunda, finansman 
sorunlarinin giderilmesine yonelik yapilacak duzenlemelerde 
gelinen son durum, 
5- AB'de tanmsal kooperatifgilik sistemi hakkinda Tari§ 
Zeytin ve Zeytinyagi Birligince hazirlanan raporun 
bildirilmesi. 

2- TlJiK 2000-2008 Yillan arasi zeytin, zeytinyagi, bitkisel yaglar ve 
yagh tohumlara ait; 
a) Ekim alani/agag sayisi 
b) Uretim miktan 
c) Verim 
d) ihracat (miktar/deger) 
e) ithalat (miktar/deger) 

3-Basbakanhk Sofrahk zeytin, pirina yagi ve zeytinyagi konusunda ambalajh 
(Dis Ticaret Miistesarhgi) veya dokme olarak ihrag edilen miktarlann detayh bir dbkiimu 

ve bunlara ait ithalat miktarlan, aynca ihracatgi firmalarm 
2000-2008 yillan arasindaki ihracat rakamlanna ait bilgiler. 
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Kurum ve Kurulus istenen bilgiler 
4 - Tarim ve Koyisleri 1- Zeytin fidani ithalatinin onunde yasal bir engel bulunmakta 

Bakanligi midir? 
2- Zeytin fidani ithalati yapilmakta midir? 
3- ithalat yapilmi§sa hangi iilkeden hangi zeytin ceshlerine ait 
ne kadar fidan ithal edilmistir ve ithal edilen fidanlar hangi 
amagla getirilmistir? 
4 - Zeytin fidani ihracatinin oniinde yasal bir engel bulunmakta 
midir? 
5- Zeytin fidani ihracatinin oniinde yasal bir engel 
bulunmamakta ise hig ihracat yapilmi? midir? ihracat 
rakamlan nelerdir? 

5-Tiirkiye Bilimsel ve Teknik iklim degisikligi ve kuresel lsinmayla ilgili olarak yapilan 
Arastirma Kurumu projeierin sonug raporuna ait bilgiler, 
Baskanligi 

6-Enerji ve Tabii Kaynaklar 1- Turkiye'de tanmsal amagh sulanan alanlann miktan, 
Bakanligi 2- Sulamaya agilmasi tasarlanan alanlann miktan ve faaliyete 
(Devlet Su isleri Genel gegme zamani an, 
Muduriugu) 3- Tanmsal sulama amaciyla insa edilen ve edilecek barajlar 

ve sulayacaklan alanlann miktan, 
4 - Uriin havzasinin belirlenmesine yonelik gah§malar 
hakkindaki bilgiler. 

7-Tanm ve Koyisleri 1- Zeytin fidani uretimi ile ilgili olarak sahte sertifika, 
Bakanligi damizhk temini, uyumsuz cesit dikimi gibi sorunlar 
(Koruma ve Kontrol Genel bulunmakta midir, bulunmakta ise Genel Mudiirlugimuziin bu 
Muduriugu) konular hakkinda neler yaptigi ve nasil gdziimler urettigi, 

2- Ge§it bazinda (2000-2008 yillan arasi) zeytin fidani uretim 
sayisi istatistik! bilgiler, 
3- ithalati yasak olmasina karsm satisi yapildigi ileri siirtilen 
ithal zeytin fidanlannin; (2000-2008 yillan arasi) miktan, 
yurda giris yollan ve ithalati yapan firmalara ait bilgiler ile 
varsa bu konu hakkindaki Genel Mudihiuguniizun aldigi 
onlemler, 
4 - Yagh tohumlarda tur bazinda yerli tohumluk uretim miktan 
ile ithal tohumluk miktar ve degerleri. 

8- Turk Patent Enstitusii Zeytin, zeytinyagi, karasu, yagh tohumlar ve bitkisel yaglarla 
Baskanligi iliskili olarak ahnmi§ olan ulusal ve uluslararasi patentlere 

iliskin bilgiler. 
9- Tanm ve Koyisleri 1- Komisyonumuzun gahsma alani ile ilgili yayin listesi, 

Bakanligi 2- Patent ve tesciller, 
(Tanmsal Arastirma Genel 3- Yonetici veya arastirici oldugu zeytinle ilgili projeler. 
Mudtirltigu) 

10- Turkiye Atom Enerjisi Gesitler arasinda farklar sorununun gdziimiine yonelik olarak 
Kurumu Baskanligi Kurumunuzun neler yapabilecegi. 
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VI- Tesekkur 
22. Donemde "Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretimindeki Sorunlann 

Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis Arastirmasi 
Komisyonu (10/41, 170, 177, 263, 295)" uyesi degerli milletvekillerinin ve Komisyon 
uzmanlannin biiyuk ozveri ile hazirlamis olduklan rapor, raporumuzun temelini teskil etmistir. 
Kendilerine tesekkurlerimizi sukran biliriz. 

22. Donem Komisyon Uyesi Milletvekilleri 

Baskan Necdet BUDAK Edirne AK PARTI 
Baskanvekili Mehmet Emin TUTAN Bursa AK PARTi 
Sozcu Ahmet ERTURK Aydin AK PARTi 
Katip Mehmet SARI Gaziantep AK PARTi 
Uye Ali Kemal DEVECILER Bahkesir CHP 
Uye A.Edip UGUR Bahkesir AK PARTi 
Uye Nejat GENCAN Edirne CHP 
Uye Mehmet S. TEKELIOGLU Izmir AK PARTi 
Uye Serpil YILDIZ Izmir ANAVATAN 
Uye Ismail BILEN Manisa AK PARTi 
Uye Gurol ERGIN Mugla CHP 
Uye Ahmet KAMBUR Tekirdag AK PARTi 

22. Donem Komisyonda Gorev Almis Uzmanlar 

Uzman Mehmet DUN§EN TBMM 
Ogretim Uyesi Dr.Mucahit Taha OZKAYA Ankara Uni. Ziraat Fakultesi 
Ziraat Nuray GEMALMAZ Tanm ve Koyisjei ri Bak. 
Yiik.Muh. 
Ziraat Miih. T.GiirsoyYUCE Tanm ve Koyisleri Bak. 
Uzman Hakan YALGIN Sanayi ve Ticaret Bak. 
Ogretim Uyesi Dr.Renan TUNALIOGLU Adnan Menderes Universitesi 
Ziraat Miih. Dr.Suay BAYRAMiN Tanm ve Kdyisjeri Bak. 
Ziraat Miih. §enay EKEN Tanm ve Koyisjei ri Bak. 
Uzman Ozkan AYDIN Di§ Ticaret Miistesarhgi 
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BiRINCi BOLUM 

ZEYTiN, 
SOFRALIK ZEYTiN, 

ZEYTiNYAGI, 
PiRiNA YAGI 
VE KARASU 

"Hayat boyu basarilarimzin bir zeytin agaci kadar koklii ve saglam, 

Mutluluklarimzin yeni filizlenen yemyesil bir zeytin dali gibi surekli, 

Yasaminizin zeytinyagi ile daha saghkli ve giizel olmasi dilegiyle... " 
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BiRINCi BOLUM 
ZEYTIN, SOFRALIK ZEYTIN, ZEYTINYAGI, PIRINA YAGI VE KARASU 

1. ZEYTiNCILIK 
1.1. Genel Bilgi 

Anavatani Anadolu olan zeytin son yillarda diger tanmsal faaliyetler sonucu bundan 4.000 
yd once Misir'da oldugu gibi vatanindan uzaklastinlmaktadir. Turkiye'de zeytin uretimi Ege ve 
Dogu Akdeniz'de yogunla§mis durumdadir. Bugiin Anadolu'nun ce§itli bolgelerinde ya§i 1.000 
yil j gegen zeytin agaglan bulunmaktadir. 

Tablo 1.1. Zeytin agacinin bilimsel simflandirmasi: 
Alem Plantae (Bitkiler) 
Boliim Magnoliophyta (Kapali tohumlular) 
Simf Magnoliopsida (Iki qenekliler) 
Takim Lamiales (cok yillik. hos kokulu, hermafrodit cicekli bitkiler) 
Familya Oleaceae (Zeytingiller) 
Cins Olea 
Tiir Olea europae 
Zeytin {Olea europaea L.,) Oleacea familyasinda yer alan ve diinya uzerinde tropik ve semi 

tropik iklim kusaklarina yayildigi bilinmektedir. Bu familyaya ait bitkilerin buyiik bir gogunlugu 
agag, agaggik ve gah formundadir. Temelde bu bitkiler gigek veya meyvelerinde yuksek oranda 
yag ihtiva ederler. Bu familya igerisinde yer alan 29 cinsten ekonomik olarak onem tasjyanlar 
Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Phillyrea, Syringa ve Olea'dir. 

1.2. Tarihge 
Oleacea familyasinin bir iiyesi olan zeytinin (Olea europaea L.) anavatani, Giineydogu 

Anadolu Bblgesi'ni de igine alan Yukan Mezopotamya ve Giiney On Asya'dir. Yayih§i iig 
yoldan olmu§tur. Birincisi Misir uzerinden Tunus ve Fas'a, ikincisi Anadolu boyunca Ege 
adalan, Yunanistan, Italya ve ispanya'ya ve ugiinciisu ise Iran uzerinden Pakistan ve Gin'edir. ilk 
kultiire ahnisi ve lslahi Samiler tarafindan olmu§tur (Sekil 1.1). 

Giiniimiizde 20. yiizyihn bitkisi olarak gosterilen ve yuzyillardir bnemini yitirmemis olan 
zeytin bitkisinin anavatani Mardin, Hatay, Suriye, Filistin ve Kibns adasim igerisine alan bolge 
kabul edilmektedir. Arkeolojik gahsmalar, zeytin yeti§tiriciliginin M.O. 4000'li yillara kadar 
dayandigini gostermektedirler (Sekil 1.2). 
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Sekil 1.1. Zeytinin Anavatani ve Yayilis Yollan 

Kaynak: Ozkaya, 2002 

Sekil 1.2. Zeytinciligin Tarihcesi ve Yayihsi 

Kaynak: Rallo ve ark., 2000 

Akdeniz kokenli olan zeytin, insanlara Tann'nin bir armagani olarak kabul edilmis; tarihte 
krallann asasi, din adamlannin kutsal yagi, bansin ve onurun simgesi olmustur. ilk Grek ve 
Roma yazitlannda zeytinin ban§in ve birlikteligin ebedi simgesi olduguna deginilmistir. Kuran 
ve incil'deki sayisiz bdliimde zeytine yer verilmistir. Grek mitolojisinde Atina'mn adim bans ve 
bilgelik tanrigasi olan Pallas Athena'dan aldigim yazar. Athena bu bilgeligini geceyi aydinlatan 
yildirimi yaratan, yaralan iyilestiren ve hayat kaynagi olan zeytinden almistir. Roma 
efsanelerinde Herkul'iin Akdeniz kiyilannda gezinirken asasini vurdugu her yerden zeytin 
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fidanlannin fiskirdigini yazmaktadir. Eski dunyanin maceraci denizcileri olan Fenikeliler, yabani 
olan zeytin agacinin Anadolu'dan batiya tasjnmasina yardim etmislerdir. 

Tarihi gelisjmi iginde birgok efsaneye kaynak olan zeytin, eski uygarhklarm yazitlari ve 
kutsal kitaplarda yer almistir. Ayrica, beyaz bir guvercinin Nuh'un gemisine tufan sonrasi 
canhhk belirtisi olarak, agzinda zeytin dah ile ddnmesi nedeniyle, zeytin yuzyillardir bansin 
simgesi kabul edilir. Bolgede yurutiilen bir arastirmada deniz seviyesinden bin metre ytikseklikte 
zeytin agaci bulunmasi, Cudi ve Gabar Daglannda bol miktarda yabani zeytin agaglannin olmasi, 
Nuh'un gemisinin Agn Dagina degil Cudi Dagina kondugu rivayetini oldukga 
guglendirmektedir. Zeytinle ilgili Atina Anayasasinda yer alan ve Aristotle tarafindan kaleme 
alinan tarihi bir soz, -"Devlet mah veya ozel mulkiyet farki olmaksizm, zeytin agacim kesen veya 
deviren herkes mahkemede yargi 1 anacaktir. Eger suglu bulunurlarsa idam edilmek suretiyle 
cezalandinlacaklardir."- zeytin agacina verilen onemi anlatir. 

Zeytin tanminin 6.000 yil dncesinden basjadigma inamlmaktadir. Romahlar zeytinin 
dagilmasinda ba§hca rolii oynami§lardir. Yiizyillar sonra Araplar kendi varyete ve yontemlerini 
geli§tirerek zeytinin taninmasina yardim etmisjerdir. Amerika'nin ke§finden sonra zeytin alanlan 
Kaliforniya, Meksika, Peru, SJli ve Arjantin'e kadar ula§mi§tir. 400 yd once Amerika'ya 
getirilmi§ olan Arauco zeytin agaci bugiin bile meyve vermektedir. 

Zeytin, dunyada tanmi yapilan en eski agag turleri arasinda yer almaktadir. Zeytinin gergek 
atasi tarn olarak bilinmemesine karsm Oleaster Olea Sylvestris''ler tanmi yapilan en eski zeytin 
tiirii oldugu bilinmektedir. Bu tiir yabani olarak Kuzey Afrika, Portekiz, Giiney Fransa, italya, 
Turkiye ve Hazar Denizi kiyilarmda yetismektedir. Genetik ve arkeolojik galismalar zeytinin 
orijinal tanmi yapilan alanlann Anadolu, israil, Liibnan, Kibns ve Girit oldugunu ortaya 
koymustur. 

Diger bir teoriye gore zeytinin atasi Olea chrysophylla'dir. Bu tiir Etiyopya, Kenya, Uganda 
ve bu bolgelere yakin alanlarda yeti§mi§tir. Bu iki tiirtin, biiyiik olasihkla Sahranin buzul 
gaglardan once (gbllesmesinden once) biiyuk bir alamni kapladigi sanilmaktadir. Ba§ka bir 
inam§a gore zeytin sistematik olarak tanmmm ilk yapildigi yer olan Etiyopya ve Misir kokenli 
bir bitkidir. Zeytin buradan Kibns'a, Fas'a, Tunus'a ve Anadolu'ya Fenikeliler tarafindan 
ta§inmi§tir. 

Zeytin tanmi binlerce yil once ilk kez Misir'da yapilmi§tir. Ancak MO 2000'lerde zeytin 
agaglan bilinmeyen bir nedenle yok olmusjardir. Bu donemde zeytin agaglan Giritte 
yeti§tirilmeye ba§lamistir. 

MO 600'lerde zeytin tanmi Anadolu'ya, Yunanistan'a, Kuzey Afrika'ya ve diger Akdeniz 
ulkelerine yayilmistir. Zeytin tanminin yayilmasinda biiyiik rol oynayan Romahlar diyetlerinde 
zeytin yerine hayvansal yaglan kullananlan barbar olarak tanimlami§lardir. Zeytinyagimn tedavi 
edici ozelligi Hipokrat tarafindan biliniyordu. Bu giin ilag endiistrisinin bu kadar geli§mi§ 
olmasina karsm bir ka§ik zeytinyagimn birgok yarari olduguna inamlmaktadir. 

1.3. Dunyada Zeytincilik 
Diinya genelindeki zeytin yetistiriciliginin dagihmina baktigimizda % 90'hk bir kisminin 

Akdeniz Havzasi, geriye kalan kisminm ise Latin Amerika ulkelerinde yayildigi gdzlenmi§tir. 
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Tablo 1.2. Dunya Zeytin Uretim Alanlan ve Uretimi 
Ulkeler Uretim alani (ha) Uretim (ton) 
Ispanya 2.400.000 5.032.300 
Italya 1.145.866 3.423.797 
Yunanistan 797.029 2.660.726 
Tunus 1.600.000 1.000.000 
Turkiye 650.000 1.766.000 
Suriye 445.000 501.000 
Diinya 8.894.018 16.926.485 
Kaynak: FAO, 2006. 

Dunyada yakla§ik 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin agacindan yaklasik 17 milyon 
ton dane zeytin uretimi yapilmaktadir. Onemli zeytin ureticileri sirasiyla, ispanya, italya, 
Yunanistan, Tunus, Turkiye ve Suriye gelmektedir (Tablo 1.2). 

Dunyada son verilere gore yaklasik 9 milyon hektar alanda, 900 milyon zeytin agacindan 
yaklasik 16 milyon ton dane zeytin uretilmekte, 1,7 milyon tonu sofrahga islenmekte geri kalani 
yaghga aynlarak, ortalama 2,5-3,0 milyon ton zeytinyagi elde edilmektedir. 

Bunlarin yam sira son yillarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ulkelerde de zeytin 
uretimine ba§lanilmi§tir. Zeytin, genetik dzelliginin yam sira kulturel islemlerin tarn olarak 
uygulanamayi§i nedeniyle alternans (bir yil uriin verme-diger yil az/yok verme) gosterir. Uriinun 
altemans egilimi, uretici ulkelerin yetistirme politikalannda yer aldigi dneme gore degisen 
unsurlardan biridir. 

1.4. Turkiye'de Zeytincilik 
Zeytincilik, Cumhuriyet sonrasi iilkemiz tanminin en onemli dallanndan biri olmu§tur. 1929 

yihnda Ataturk'iin Yalova bolgesine yaptigi bir gezi sirasinda zeytincilige gereken dnemin 
verilmesine yonelik direktifleri dogrultusunda, ulkemizde bir zeytincilik seferberligi ba§lami§tir. 
Bu sayede zeytincilik konusunda cah§malar yapmak uzere, 1937 yihnda Bornova Zeytincilik 
Ara§tirma Enstitiisii kurulmustur. Ayrica zeytin, bahgesine bakmayan ve bakim yaptirmayan 
ureticilere ceza verilmesine neden olan bir kanun maddesine (26/01/1939 tarih ve 3573 sayih 
"ZEYTINCiLiGiN ISLAHI ve YABANILERMN ASILATTIRILMASI HAKKINDA 
KANUN") sahip tek bitkidir. Uzun yillar suren bu faaliyetler sonucunda ulkemizde zeytincilik 
buyuk bir hizla geli§mi§tir. Bu sayede yurt dismda egitim gdrmu§ uzmanlara, yeni, bakimh, 
saghkli ve verimli bahceler ile sofrahk zeytin ve zeytinyagi i§leme tesislerine sahip olunmustur. 
Zeytincilige verilen bu onem, 1950'li yillardan itibaren gittikge azalmis ve gunumiizde oldugu 
gibi agaglann sdktilmesine kadar devam etmistir. Artik zeytinliklerin yerini oteller, moteller 
almakta veya bu bdlgelerdeki zeytin uretimi ba§ka bir tanm koluna dogru ydnelmektedir. 2006 
yihnda baslayan te§vik kapsaminda 10 dekardan az olmamak ve sertifikah fidan olmak ko§ulu ile 
dekara 250 YTL. verilmesi fidan uretimini ve dikilen zeytin fidam sayisini artirmijtir (Tablo 
1.69.). Ancak ispanya'nm 1970'li yillarda basladigi gibi belli bir plan ve program gergevesinde 
yapilmasi; yani her bolge ve yore igin ge§it, tozlayici, sira arasi ve iizeri mesafe dikim ydnii, 
budama ve terbiye sekli gibi teknik konular bir standarda baglanmi? olmasi biiyuk fayda 
saglayacaktir. 
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Diger tanm dallannda teknolojinin gelismesine ragmen bu durum zeytin ve zeytinyagi 
iiretimine yansiyamamistir. Verimin diisuk ve maliyetin yuksek olusu, sonugta kann diismesine 
neden olmustur. Bunun yam sira tamamen dogal olan zeytinyaginin insan saghgi yonunden ne 
kadar degerli oldugu anlatilarak tesvik edilecegi yerde, rafinasyon ile elde edilen diger bitkisel 
yaglann uretimi ve tuketimi tesvik edilmistir. Oysa ozellikle 1980'li yillarda, geleneksel zeytin 
yetistiriciliginin ekonomik olmadiginin farkina varan italya ve ispanya gibi ulkelerde modern 
zeytincilige yonelinmi§tir. Bu arada genelde gol iklimine sahip ve 90k az olan su kaynaklan ile 
en gelismis tanmsal teknolojileri kullanarak tanmsal uretim yapan bir iilke olan israil, zeytin 
yetishriciligini te§vik etmeye ba§lami§tir. Ozellikle de israil'in giineyindeki gol alanlannda asm 
tuzlu yeralti suyu ile sulanabilen zeytin bahgelerinin kurulmasinda, yogun bir devlet destegi 
bulunmaktadir. israil gen merkezi iginde bulunmasi nedeniyle zeytin yetistiriciligine biiyiik onem 
vermektedir. 

Turkiye Cumhuriyetinde zeytincilikte, ilk resmi temelleri Ataturk'un direktifleri ile Tanm 
Bakanhginin "Tarimda Tedrisati lslah Kanunu" ile atilarak basjayan gelisme 1929-1950 yillanm 
kapsayan Te§kilath 1. Donemde de devam etmistir. Bunu izleyen 1950-1960 dbnemlerinde 
gelisme durmamis, fakat birinci doneme gore yavaslamisbr. Bu donemden sonra gelen 1. Be§ 
Yilhk Kalkinma Plant doneminde ise Turkiye ilk kez ihracatgi ulkeler arasina girerek zeytinyagi 
ihrag eder konuma gelmistir. 

Sekil 1.3. Turkiye'de Zeytin Uretim Alanlan 

1. Ege, 2. Marmara, 3. Akdeniz, 4. Giineydogu Anadolu, 5. Karadeniz) 
(numaralar bolgelerin agar; sayisi ve uretim miktarlanna gore goktan aza dogru verilmistir: 

Tiirkiye'de Aydin, izmir, Mugla, Bahkesir, Bursa, Manisa, Canakkale, Gaziantep ve tgel 
onemli zeytinci illerdir. Ege, Marmara, Akdeniz, Guneydogu Anadolu Bolgeleri ise onemli 
zeytin iireten bdlgelerdir 

Turkiye ise 650 hektarhk alan uzerinde 130 milyon adet agag varhgina sahip iken, 1.766.000 
ton zeytin uretim gergeklestirmistir. Ozellikle son yillarda yapilan desteklemeler neticesinde 
Turkiye zeytin agaci varhgmda onemli artislar saglanmistir. 
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Tablo 1.3. Turkiye Zeytin Oretimi 

Yillar 
Agag Sayisi (1.000) Uretim (Ton) 

Yillar Toplam Meyve veren Meyve vermeyen Toplam Sofralik Yaghk 
1996 89.740 83.200 6.540 1.800.000 435.000 1.365.000 
1997 95.730 85.780 9.950 510.000 200.000 310.000 
1998 93.450 85.850 7.600 1.650.000 430.000 1.220.000 
1999 95.500 87.130 8.370 600.000 240.000 360.000 
2000 97.770 89.200 8.570 1.800.000 490.000 1.310.000 
2001 99.000 90.000 9.000 600.000 235.000 365.000 
2002 101.600 91.700 9.900 1.800.000 450.000 1.350.000 
2003 102.750 92.250 10.500 850.000 350.000 500.000 
2004 107.100 94.950 12.150 1.600.000 400.000 1.200.000 
2005 113.180 96.625 16.555 1.200.000 400.000 800.000 
2006* 129.265 97.773 31.492 1.766.749 550.000 1.211.000 
* 2006 yih bilgileri gegicidir. 
** 2007 yih bilgilerinin analizleri devam ettiginden verilememistir. 
*** 2008 yih bilgileri henuz mevcut degildir 

Kaynak: TUIK, 2007 

Turkiye'de ilk resmi istatistiklere gore zeytincilik 1943/1944-1944/1945 kampanyasmda 
286.000 hektar alanda, 29.428.000 agag sayisi, 127.025 ton dane zeytin, 12.817 ton sofrahk 
zeytin ve 24.056 ton zeytinyagi ile ba§lami§ olup, 2004/2005 kampanya doneminde agag sayisi 
107.100.000, 1.600.000 ton, sofrahk zeytin 400.000 ton ve 145.000 ton zeytinyagi, 2005/2006 
kampanya doneminde ise agag sayisi tahmini olarak 113.180.000 adet, dane uretimi 1.200.000 
tona, sofrahk zeytin uretimi 400.000 ton, 112.000 bin ton zeytinyagi, 2006/2007 kampanya 
doneminde ise agag sayisi 129.265.000 adete, dane uretimi 1.766.000 tona, sofralik zeytin 
uretimi 550.000 ton, 170.000 bin ton zeytinyagi uretimine ula§mi§tir (Tablo 1.3). Dunyada 
oldugu gibi Turkiye'de de uretilen dane zeytinin yakla§ik % 65-70'i yaghga, % 30-35'i sofrahga 
isjenmektedir. Genelde tuketim zeytinyagi agirlikli oldugu igin yaghk zeytin iiretimi fazla 
olmaktadir. Turkiye'nin zeytin uretiminde alternansin -bir yil az, bir yil gok- etkisi gok fazladir. 
Turkiye kosullannda kulturel i§lemlerin yetersizliginden kaynaklanan nedenlerle alteniansa 
egilim maalesef artmaktadir. 

1.5. Zeytin Yetistiriciligi 
Kulttirii yapilan zeytin turu ile yabani zeytin (delicc) arasindaki farkhlik, kultiiru yapilan 

sativa, digeri ise sylvestris diye tammlanmistir. Olea europaea L. ssp. sylvestris ise gah 
formunda bitkiler olu§turmaktadir. Kiigiik meyvelere, yapraklara ve diisiik oranda yag oranina 
sahiptirler. Olea europaea L. ssp. sativa, yetistiriciligi yapilan ve diinya uzerinde en fazla ge§it 
zenginligine olan bir alt turdiir. Genelde agag formunda olup, kiiguk agaggiklar da 
olusUirabilirler. iri yaprak, meyve ve yuksek oranda yag igerigine sahiptirler. Orta biiyuklukte 
agaglar meydana getirir, ge§itlere bagh olmakla birlikte 4-6 metre yiikseklige sahiptirler. Bu 
bitkiler yuzlerce yil iiriin vererek yajayabilirler. 
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Kahn gbvde uzerinde gri, yesil veya gri-yesil kabuk dokusu bulunur. Tag yapisi genelde 
yuvarlak veya yuvarlaga yakin bir sekle sahiptirler. Yuksek siirgiin verme egilimine sahiptir, 
isjklanma, havalanma ve iyi bir verim igin mutlaka budanmasi bnerilir. 

Zeytin agaglannda iki farkh biiyiime donemi gbriiliir. Genglik kisirligi donemi ve verim gagi 
(yetiskin) donemi vardir. Genglik kisirligi donemi ozellikle tohumdan gogaltilan bitkilerde gok 
uzundur. Genglik kisirligi gosteren bitkilerin yapraklari; kisa, kahn ve bogumlar arasi gok dardir. 
Bakim kosullanna ve gesjde bagh olmakla beraber, 5-8 yil sonra verim gagina geger. 

Zeytin yapraklari normal ko§ullar altinda 2-3 yil agag uzerinde kalabilirler. Yapraklar 
genelde 3-9 cm uzunluga, 1-1,18 cm geni§lige sahiptirler. Yaprak sapi oldukga kisadir. Yaprak 
saplan bogumlar uzerine ikiser ikiser ve iki bogum arasindaki dizilislerde 90° Mik bir agi vardir. 
Anatomik yapi olarak, yaprak yiizeyinde kahn bir kutikula tabakasi bulunmaktadir. Degisjk iklim 
kosullanna, ozellikle kurak ko§ullarda yuksek solunum yetenegine ve az su kaybetme bzelligine 
sahiptirler. Yaprak yiizeyi, koyu-ye§il ve agik yesil tonlarda bulunur. Yaprak yiizeyinin ig kismi 
ise beyaz ve gumusumsu bir renge sahiptir. Ozellikle giines i§igmin absorbsiyonunda onemli role 
sahiptirler. Stomalar, iki epidermis tabakasi arasinda yer almistir. Bitkinin kurak ko§ullara uyumu 
ashnda su kaybi ve gaz ah§verisjnde kilit noktada yer almaktadirlar. 

Kok yapisi, bitkinin orijinine ve toprak kosullanna bagh olarak ilk yillarda kazik kbk 
olu§turma egilimindedir. Takip eden yillarda ise lateral kbkler ve kilcal koklerin olusumu 
gbriiliir. Su ve besin maddelerinin ahmi lateral kbkler ve bu kok uzerinde bulunan kilcal kokler 
tarafindan gergekle§tirilir. Kilcal kbkler mantari hastahklara ve nematodlara karsj gok 
hassastirlar. Koklenme ve kbk boylannin uzama hizlan; toprak yapisi, strukturii, havalanma ve 
su faktbriine baghdir. Ozellikle kurak ko§ullarda yeti§tirilen veya adapte olan gesitlerin koklenme 
dereceleri gok yuksektir. Giinkii mevcut olan suya ula§mak ve korumak igin zeytin bitkisi boyle 
bir koklenme sistemi gelistirmektedir. Geng kokler beyaz renklidir, fakat ilerleyen dbnemlerde 
kahverengi bir renk almaktadirlar. Beyaz kbkler, kahve renkli kbklere gore su ve bitki besin 
elementlerinin ahminda daha aktiftir. 

Zeytinlerde Ciceklenme: iki ya§h siirgiinler uzerinde meydana gelir. Meyve gbzleri bir yil 
onceki siirgiinlerin uzerinde haziran-temmuz aylan arasinda olusur. C i c e k l e r somak ismini 
verdigimiz gigek salkimlan uzerinde bulunur. Bir surgiin uzerinde 3-5'li grup halinde somak 
bulunur. Somaklar uzerinde ise gevre kosullanna, fizyolojik ko?ullara ve ge§it bzelligine bagh 
olmak iizere 10-40 adet gigek bulunur. Zeytinlerde 2 tip gigek olup hermafrodit gigekler ve kisir 
gigekler gbriilur. Qi9eklenme, gesjt ve iklim ko§ullanna gore degi§mekle birlikte Nisan-Mayis 
aylan arasinda gergeklesmektedir. Zeytin meyvesi botanik agidan sert gekirdekli meyveler 
grubunda yer ahr. Gekirdeginde tek bir tohum bulundurur. Zeytin meyvesi diger meyvelere gore 
kiigiik, elipstik yapidan yuvarlak yapiya dogru giden, ortalama 1 -4 cm boya ve 0,6-2 cm meyve 
enine sahiptir. Meyvelerin olgunluk renkleri kullanim amacina gore; siyah, trior, kirmizi ve agik 
yesildir. Zeytin meyvesi 3 kisimdan meydana gelmektedir; Zeytin meyvesinin %70-80'i meyve 
eti ve kabugunu olustururken, endokarp %20-30'unu teskil eder. Tohum ise endokarptn %12-
80'ini teskil eder. 

Agac Sikhgi ve Dikim Sekli: Su ve bitki besin maddeleri yaninda isik da verim ve kaliteyi 
etkileyen bir faktbrdur. Agacin mumkun oldugu kadar fazla gune§ i§igini alacak yaprak yiizeyine 
sahip olmasi esastir. Bu, uygun dikim sikhgi ve dikim sekli, uygun budama ve terbiye ile 
saglanabilir. Sulanabilen ve kurak arazilerde agag yogunlugu oldukga farkhdir. Geleneksel 
yetistiricilikte dekara 10 agagtan daha az yogunluk olurken, yagisin 700 mm'in iistiinde oldugu 
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yerlerde ise dekara 30 agag dikilir. Kurak kosullarda dekara 20-25, sulanan kosularda ise dekara 
40-45 agag yogunluktaki bahgelerde dikddrtgen dikim en uygun i§iklanmayi saglamaktadir. ilk 
defa fidan dikilecek olan tarlalara mutlaka 80 cm'lik dip kazanlarla toprak alt-ust edilmelidir. 
Toprak yapi olarak uygun degil ise 80-100 cm gap ve derinlikte fidan gukurlan agilip dogal saksi 
yapilmah ve igine istenilen toprak kan§imi yerlestirilip dikim yapilrnalidir. Dikim sirasinda 
verilecek olan giibrelerin kdkle temas etmeyecek sekilde toprakla iyice karistinlmasi 
gerekmektedir. 

Toprak Isleme: Zeytinliklerde toprak i§lemedeki amag, topraktaki yabanci otlari yok etmek, 
buharlasma ile su kaybim azaltmak, buyiik olgiide suyu toprakta tutmak, muhafaza etmektir. 
Zeytin agacinin su ve besin maddesi ahminda kullandigi yiizeysel kok sistemi nedeniyle toprak 
i§lemenin ozellikle agag tag izdu§umunde derinden yapilmamasi gerekir. Yabanci otlar kontrol 
altina ahndiktan sonra, daha fazla toprak i§lemenin, daha fazla nem anlamina gelmedigini dikkate 
alarak yilhk toprak i?leme sayisim azaltmak gerekir. En iyi sistem, arkasinda mumkun olan en 
fazla bitki artigi birakan yiizeysel toprak i§lemedir. Ayrica toprak i§leme, topraktan fazla su 
kaybina neden olmayacagi zamanlarda yapilrnalidir. Ancak su ve riizgar erozyonu riski olan 
yerlerde mutlaka drtulu tanm yapilmasi gerekir. 

Eger bu uygun degil ise yabanci otlann bigerek kontrol edilmesi, sira iizerindekilerin ise 
yabanci ot ilaglan ile ahnmasi toprak kaybim azaltacaktir. Diger yandan toprak isjemesi; 
ozellikle zeytin bahgelerinde, hasat zamanmdaki yagisjar nedeniyle, traktor tekerlekleri ile 
ta§inan toprak ciddi problem yaratirken, i§gilerin gahsmasina engel olmasi da i§ verimliligi ve 
isgiicii buyiik sorun olu§turmaktadir. 

Gubreleme : Dogru gubreleme, bitkinin ihtiyacim karsilamah ve topraktan ahnamayan bitki 
besin maddesi miktarlanni kar§ilamahdir. Topragin yetersizligi ve bitkinin ihtiyacim belirlemek 
zordur. Zeytin yapraklanndaki kritik besin maddesi duzeyleri Tablo 1.4'te verilmistir. Azot (N), 
zeytin agacinin gok gabuk reaksiyon gosterdigi, verimi gabukla§tiran ve artiran bir besin 
maddesidir. Klorofil miktanni ve besin maddelerinin ozumlenmesini artinr. En fazla 
gigeklenmeden gekirdegin sertle§mesine kadar olan donemde gereklidir. Fosfor (P). hiicre 
bdlunmesi ve meristamatik dokulann gelismesinde mutlak gereklidir. Nisasta ve §ekerin 
kullammi ve fotosentezde karbonun baglanmasi ile ilgilidir. Potasvum (K). iyon seklinde hiicre 
bosjuklannda bulunur. 

Tablo 1.4. Zeytin Yapraklanndaki Kritik Besin Maddesi Seviyeleri (Temmuz donemi) 

Besin Maddesi Eksik Yeterli Fazla (toksik) 
N (%) 1,40 1,50-2,00 
P(%) 0,05 0,10-0,30 
K(%) 0,40 >0,80 
Ca (%) 0,30 >1,00 
Mg (%) 0,08 >0,10 
Mn (ppm) >20,0 
Zn (ppm) >10,0 
Cu (ppm) >4,0 
B (ppm) 14 19-150 185 
Na (ppm) >0,20 
CI (ppm) >0,50 
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Cok hareketlidir ve N bilesikleri ve karbonhidratlarm olusumunda, oziimleme ve terleme 
olaylannda ayni zamanda bitki igerisinde suyun hareketinde gereklidir. Eksikliginde soguga ve 
kuraga kar§i direng azalir, mantari hastahklara karsj duyarhhk artar. Kalsiyum CCa). zeytinin 
direngli oldugu ama eksikligine kar§i hassas oldugu bir besin maddesidir. Yuksek asitli 
topraklarda kiregleme yaparak topraktaki Ca diizeyi kontrol edilir. Bor (B). en az hareketli 
olmasina ragmen, eksikliginde yapraklar solgunla§ir ve ugtan dibe dogru iigte ikisine kadar soluk 
yesd renk ahr. Magnezyum (Mg). Borun tersine hareketi yava§tir. En gok tiiketildigi zaman 
ilkbaharda goz gelisjmi devresidir. Eksikligine ender rastlanmaktadir. 

Sulama : Zeytin agaci kurak bitkisi olarak bilinir. Mevcut yagmur sulan ile idare eden bir 
bitkidir. Agacin morfolojik yapisi da buna imkan vermektedir. Diinyadaki zeytinlerin yaklasik 
%10'u sulanmaktadir. Oysa su, verim ve kalite uzerine etkili onemli bir unsurdur. Yagi§ ile 
zeytinde verim arasinda gok yakin bir iliski vardir. Sulama yapilmayan bahgelerde yagi§in 
miktanna bagh olarak bir sonraki yilin verimi kolayca belirlenebilir. Yagi§ ile zeytin verimi 
arasindaki g o k yakin bir ih§ki vardir. Buna en giizel ornek; 2007 yihnda ulkemizde meydana 
gelen kurakhgin, hem 2007 yih verimini hem de 2008 yih verimini etkilemesi verilebilir. 

Sonbahar ve kis periyodunda su toprakta depolanir ve surgiin gelismesi ve dallann 
buyumesinde kullanihr. Nisan ve Mayis aylarmda somak olu§umu ve gigeklenme, suyun 
varhgina bagh olarak meydana gelir ancak kurak yillarda dusiik miktarda su bulundugunda bile 
meydana gelebilir. Haziranda meyve baglama bazen su yetersizligine rastlar. Meyve baglama ve 
gekirdek sertlesmesi doneminde, onemli olgiide meyve dbkumii olur. Bunun nedenlerinden biri, 
agacin su ve besin maddeleri sartlanna fizyolojik uyum saglamasidir. Yaz ortasinda, bu dbnemler 
gegtikten sonra, agagta gelisme faaliyetleri durur. Ancak eger sonbaharda toprak nemli olursa 
dallar gelisir ve gelecek yil daha iyi iiriin verebilir. Yaghk zeytinlerde yag olusumu ekim ve 
kasim aylarmda en yuksek diizeydedir ve yeterli nem durumunda yagin kalitesi ve kantitesi 
iyilesir. Sonbahar yagisjan gerekli nemi saglayabilir ancak yagisjar yetersiz olursa, tedbir olarak 
sulama yapihr. Bunun agacin gelisjmi uzerine faydasi vardir. Zeytin ge?itleri arasinda sulamaya 
ve kurakhga kar§i tepkiler oldukga biiyiik degisim gosterilmektedir. Bazi gesjtler sulamaya karsi 
hem surgiin gelisimi hem de yag verimi agisindan g o k olumlu cevap verebilmektedir. Ulkemiz 
gesjtlerinin bu gibi durumlara kar§i tepkilerini iyi arasbrmak gerekmektedir. Sulama bazi 
ge§itlerde meyve verimini 4,5 kat yag verimini 3,5 kat artirabilmektedir. Ancak suyun miktan ve 
verilme zamani da onemlidir. 

Israil'de yapilan bir gahsmada; Muhasan gesjdi ile 7x4 m dikim arahginda kurulmus be§ 
yasmdaki zeytin bahgesinde; damla sulama sistemi ile ticari yogun bir bahgede hektara 5.500-
6.500 m3/36 hafta sulama yapildigi halde farkh zamanlarda farkh miktarlarda olmak kosulu ile 
2.600-2.700 m3 sulama yaparak ciddi su tasamifu saglayarak verim arti§i elde etmislerdir. 
Meyvede gekirdegin sertlesmeye basladigi haziran ayindan itibaren sulama yapilmasi uygulamasi 
(2.660 m3) ile sulamanin basjangici daha da ileri giden temmuz ayinin ortasma kadar sarkan 
uygulamalar (2.660 m3) en iyi sonuglan vermishr. Sonug olarak en etkili sulamanin gekirdegin 
( e n d o K a r p ) sertle§mesinin sonuna kadar olan donem sulama yapmamak ve bu dbnemden hasattan 
2 hafta oncesine kadar butiin yilhk sulamayi yapmak oldugu bulunmusbir. Cekirdegin sertlestigi 
donem olan haziran ortasi ile temmuz ortasi periyotta sulama yapilmamasi et/gekirdek oramni 
artirmaktadir. Ancak kumlu, su tutma kapasitesi dii§uk topraklarda veya 450 mm den daha az 
yagi§ alan yerlerde gigeklenme oncesi ve meyve tutum doneminde sulamaya ihtiyag duyulabilir. 
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Sekil 
Sekilleri 

.4. Akdeniz Bolgesinde Zeytin Agaglarmda Yaygin Olarak Kullamlan Terbiye 

JL 

7 \ 

1-ispanya Endiilus'te sofrahk 
zeytin gesjtlerinde yaygin olan iki 
ana dala sahip sekil. 
2- Tunus'ta yaygin olan samdan 
sekli. 
3- Ispanya Sevilla'da yaygin olan 
iki veya iig gdvdeli sekil. 
4- italya'nin bazi bolgelerinde 
goriilen ve her dah konik sekle 
sahip, goklu-konik §ekil. 
5- Fransa, italya ve Yunanistan'da 
yaygin olan kuresel-kadeh §ekli. 
6- Agag igine yeterli giines i§iginin 
girisine engel oldugu igin yaygin 
olmayan kure §ekli. 
7- Kisa silindirik sekil. 
8- Tunus'ta yaygm olan gdvdesiz 
§ekil. 

a 9- Bazi zorluklan nedeniyle, 
ozellikle yaghk gesjtlerde yaygin 
olmayan serbest palmet sekli. 

1.5.1. Zeytin gesitleri 
Ce§idin toprak ve iklim ko§ullannin yetersizligi, hastalik ve zararhlara dayanikhhgi veya 

duyarhhgi, erken verime yatkinhgi, iiriin kalite ve kantitesi, peryodisiteye yatkinhgi, olgunlasma 
tarihi ve mekanik hasada uygunlugu genetik dzellikleridir. Kultur gesitleri ile kurulan bahgelerde 
karsilasilan diisuk verim sorunu, bu ge§itlerin kendine uyu§ur olmamasi ve tozlayici gesitlerin 
olmamasi durumunda ortaya gikar. 

Zeytin Cesitlerinin Genel Ozellikleri ve Kullanim Amaclan 
Ulkemizde yetistiriciligi yapilan standart zeytin ge§itlerinden dnemlileri ve bazi ozellikleri 

asagida verilmishr. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

Budama: Budama, agaci canhhgi ile uyumlu bir sekilde en yuksek verimlilikte 
bulundurmak, genclik donemindeki verimsiz devreyi kisaltmak, gerileme, yaslanma ve oliim 
devresini geciktirmek suretiyle verimli devresini uzatarak vegetatif ve generatif fonksiyonlan 
arasindaki dengeyi korumak igin gereklidir. Verimsiz olan genglik kisirligi doneminde gok az, 
yetiskinlik devresinde hafif, ancak yaslanmaya basjayinca eski duruma getirmek (genglestirmek) 
igin siddetli budama yapihr. Fazla sik ve yuvarlak §ekil verilmi§ taglann surdiiriilmesi lsiktan 
faydalanmaya engel olur. 
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Ayvalik Edremit iyi bakim sartlannda kuwetli 
Edremit Canakkale, Ege Bolgesi Kdrfez yoresi, Izmir, gelish, 
yaghk, icel, Antalya, Adana, Kahramanmara? ve Meyve orta biiytiklukte, 
Sakran, Mardin'e kadar uzanmaktadir. Orta derecede periyodisite 
Midilli, Toplam agag sayisinin %19'unu, Ege gosterir, 
Ada zeytini Bolgesinin %25,3'tinu olusturur. Yagi Mekanik hasada uygun yapiya 

kimyasal ve duyusal ozellikleri yonunden sahip, 
birinci sirada yer ahr. Bolgesinde yaghk Verimi iyi, 
olarak degerlendirilir. Kendine verimli, 

Soguga kismen dayanikhdir, 
Celikle gogaltihr. 

Biiyuk Tarsus iyi bakim sartlannda kuwetli 
Topak Ulak iskenderun, Anamur, Erdemli, Tarsus, gelisir, 
Topak Asi Seyhan, Sutciiler-Isparta. Meyve iri, 

Akdeniz Bolgesi'nde yakla§ik 300.000 agag Periyodisite gosterir, 
var. Etli ve lezzetli oldugundan, yesjl gizme Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
zeytin olarak iyidir. Verimli, 

Soguga ve kuraga a§iri duyarli 
degil, 
A§i ile gogaltihr. 

Cakir izmir Cok kuwetli gelisir, 
izmir ve civan. Meyve orta biiytiklukte, 
Yaghk bir gesjttir. Yagi kimyasal ve duyusal Siddetli periyodisite gosterir, 
ozellikleri ydniinden Ayvalik, Memecik, Meyvenin tutunmasi kuwetli 
Memeli ve Erkence'den sonra 5. siradadir. oldugundan hasadi zordur, 
Yesjl sofrahk olarak da degerlendirilebilir. Erken meyveye yatar, verimlidir, 

Kismen kendine verimlidir, 
Asi ve gelikle gogaltihr. 

Cekiste Odemis Cok kuwetli gelisjr, 
Kirma, izmir'in Kiraz, Torbali ve Odemi§ ilgeleri, Meyve iri, 
Memeli Aydm'in Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar iyi bakim §artlannda duzenli iiriin 

ilgeleri. verebilir, 
1,3 milyon agag sayisi ile toplamin %1,5'ini Verimli, 
olu§turur. Genelde yetistirildigi yerlerde yesil Soguga karsi duyarli degildir, 
kirma zeytin olarak degerlendirilir. Asi ve gelikle gogaltihr. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

Tablo 1.5. Standart Zeytin Cesitlerimizden Bazilarma Ait Bilgiler 
Adi ve Orijini, Cografi Dagilimi ve Onemi Bazi ozellikleri 
Sinonimi 
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Adi ve Orijini, Cografi Dagilimi ve Onemi Bazi Ozellikleri 
Sinonimi 
Celebi Iznik Orta kuvvette gelisir, 
iznik Bursa'mn Gemlik, iznik, Orhangazi, Meyve gok iri, 
Celebi Kocaeli'nin Merkez, Gdlciik ve Bilecik'in Kismen periyodisite gosterir, 

Merkez, Osmaneli, Gdlpinan ilgeleri. Orta diizeyde verimlidir, 
400.000 civarinda agag sayisi ile Marmara Soguga kar§i asm duyarli degildir, 
Bolgesi'nin %5'ini olusturur. Yesil sofrahk A§i ile gogaltihr. 
olarak degerlendirilir. 

Cilli Kemalpasa Cok kuwetli gelisir, 
Tekir, izmir'in Bornova, Kemalpasa, Manisa'nm Meyve iri, 
Provens, Turgutlu ilgeleri. Periyodisite gosterir, 
Goloz Toplam agag sayisi 70.000 adettir. Gogaltma Verimi iyi, 

sorunu var. Kiigiik gekirdekli ve etli olan Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
meyveleri yesil sofrahk olarak Kismen kendine verimlidir, 
degerlendirmeye uygundur. Soguga karsi a§iri duyarli degildir, 

A§i ile gogaltihr. 
Domat Akhisar iyi bakim §artlannda kuwetli 

Manisa'nm Akhisar, Turgutlu, Saruhanh, gelisir, 
izmir'in Merkez, Kemalpasa, Selguk, Meyve iri, 
Aydin'in Merkez, Soke, Karacasu, Kuyucuk iyi bakim kosullannda duzenli 
ilgeleri. iiriin verir, 
Toplam agag sayisinin %1,4'unu olu§turur. Verimli, 
Yesil sofralik ozellikle dolgu zeytini olarak Erken meyveye yatar, 
degerlendirilir. Geg sulamalarda soguga karsi 

duyarhdir, 
Asi ile gogaltihr. 

Edincik Su Edincik Orta kuvvette gelisir, 
Erdek su, Bahkesir'in Bandirma, Edincik ve Erdek Meyve iri, 
Su zeytini ilgeleri. Periyodisite gosterir, 

Toplam agag sayisi 30.000 adettir. Siyah Verimi orta duzeydedir, 
sofrahk olarak degerlendirilir. Su orani Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
yuksek yag orani dtisuktur. Asi ve gelikle gogaltihr. 

Egriburun Nizip Orta kuvvette gelisir, 
Gaziantep'in Nizip, Hatay'in iskenderun, Meyve kiiguk, 
§anhurfa'mn Halfeti ilgeleri. Periyodisite gosterir, 
Guneydogu Anadolu Bolgesi'nde agag sayisi Oldukga verimlidir, 
300.000 adettir. Siyah ve yesil sofrahk olarak -7°C'de dallar zarar gdriir, 
degerlendirilir. A§i ve gelikle gogaltihr. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Adi ve Orijini, Cografi Dagilimi ve Onemi Bazi ozellikleri 
Sinonimi 
Erkence Izmir iyi bakim §artlannda oldukga 
Izmir Izmir cevresi. kuwetli gelisir, 
yaghk, Toplam agag varhginin %3,5'ini Meyve orta iriliktedir, 
Yerli yaghk olusturmaktadir. Yakla§ik 3 milyon adet agag Siddetli periyodisite gosterir, 

bulunmaktadir. Esasen yaghk olarak Verimi orta duzeydedir, 
degerlendirilir. Yag ozellikleri Cakir'dan Kismen kendine verimlidir, 
once gelir. Nemli bolgelerde Phoma oleae Meyvelerin tutunma kuweti zayif 
mantan nedeniyle hurma olu§umu olur; olup, hasat oncesi erken dokiim 
meyvenin acihgi gider ve dogrudan yeme sorundur. 
olumuna gelir. A§i ve gelikle gogaltihr. 

Gemlik Gemlik Orta kuvvette gelisir, 
Triliye, Bursa, Tekirdag, Kocaeli, Bilecik, Meyve orta iriliktedir, 
Kaphk, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, iyi bakim §artlarmda duzenli iiriin 
Kivircik, Trabzon, Bahkesir, Izmir, Manisa, Aydin, verir, 
Kara Igel, Adana, Antalya, Adiyaman ilerini igine Verimlidir, 

alan gok geni§ bir cografyada yeti§tirilir. Kismen kendine verimlidir, 
Marmara Bolgesi'ndeki agag varhginin Soguga karsi kismen dayamkhdir, 
%80'ini, toplam agag sayisinin %11 'ini Celikle gogaltihr. 
olu§turur. Sayi bakimindan Memecik ve 
Ayvalik ge§itlerinden sonra 3. sirada yer ahr. 

Halhah Derik Orta kuvvette gelisjr, 
Mardin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras. Meyveleri orta iriliktedir, 
Cografi dagihm alani iginde 2 milyon Verimi orta duzeydedir, 
civarinda agag bulunmaktadir. Ye§il kirma Kuwetli periyodisite gosterir, 
zeytin olarak bolgede tiiketilmekte, geri Soguga kar§i a§iri duyarli degildir, 
kalam komsu Arap ulkelerine ihrag Asi ve gelikle gogaltihr. 
edilmektedir Siyah sofrahk veya yaghk 
olarak da degerlendirilmektedir. 

Izmir Izmir Orta kuvvette gelisir, 
sofrahk Izmir civan Meyveleri gok iridir, 

Ye§il sofrahk olarak degerlendirilir. Cok siddetli periyodisite gosterir, 
Verimi dii§iiktiir, 
Kendine kisirdir, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Celikle gogaltihr. 

Kalembezi Nizip Orta kuvvette gelisjr, 
Gaziantep'in Nizip ilgesi ve Kilis. Meyveleri gok kuguktiir, 
Irili ufakh ve yag bakimindan zengin Periyodisite gosterir, 
meyveleri ile yaghk olarak degerlendirilir. Verimli, 
Iklime bagh olarak hurma olusturabilir. iri Soguga hassas, a§in kurakhkta 
meyveleri siyah sofralik olarak meyve kalitesi dii§er, 
degerlendirilir. A§i ve gelikle gogaltihr. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Adi ve Orijini, Cografi Dagilimi ve Onemi Bazi ozellikleri 
Sinonimi 
Kan Celebi Nizip Iyi bakim sartlannda kuwetli 

Gaziantep civan gelisir, 
Olgun meyve ve meyve dzsuyu pembe- Meyveleri gok iridir, 
kirmizi renktedir. Pembe olum doneminde Periyodisite gosterir, 
cizme pembe zeytin olarak islenebilir. Yesil Verimi iyi, 
sofrahk olarak degerlendirilir. Soguga duyarli, 

Celikle gogaltihr. 
Karamursel Karamursel Orta kuvvette gelisjr, 
Su Kocaeli'nin Karamursel, Gebze, Golcuk Meyveleri gok iridir, 
Su zeytin, ilgeleri ve Bursa civan. Periyodisite gosterir, 
Kalamata Toplam agag sayisi 200.000 adettir. Cok az Verimi iyi 

oleuropein igerdiginden isleme sirasinda Soguga duyarli, 
kolayca tatlamr. Yag oram diistikttir. Asi ve gelikle gogaltihr. 
Kalamata zeytini adi altinda siyah sofrahk 
olarak islenir. 

Kilis Yaghk Kilis Orta diizeyde geli§ir, 
Kilis, Gaziantep'in Merkez ve Oguzeli, Meyveleri gok ktigiiktur, 
Sanhurfa'nm Merkez, Kahramanmaras'in Verimi iyidir, 
Turkoglu, Mardin'in Cizre ilgeleri. Mutla periyodisite gosterir, 
Guneydogu Anadolu Bolgesi'nin agag Soguga karsj duyarli degil, 
sayisinin %52'sini, toplam agag varhgimizin Celikle ve yumru ile gogaltihr. 
%2,8'ini olusturur. Meyveleri yuksek oranda 
yag igerir. Yag kalitesi yiiksektir. Salkim 
seklinde ve mercimek iriliginde meyve 
olusur. Hasadi zordur. 

Kiraz Akhisar'in Yayakdy kasabasi Kuwetli gelisir, 
Topan Manisa civan Meyveleri iridir, 
Kiraz ve Meyve sapi uzun oldugundan hasadi zordur. Siddetli periyodisite gosterir, 
Oval Kiraz Olgun meyveleri kiraza benzer. Siyah Soguga karsi a§in duyarli degil, 
adli iki tipi 
var. 

sofrahk olarak degerlendirilir. Celikle ve asiyla gogaltihr. 

M a n / a n i l i a ispanya'mn Cordoba sehri Orta kuvvette gelisir, 
Manzanillo ispanya'mn Endiilus Bolgesi, Amerika, israil Meyveleri orta iriliktedir, 

ve Avustralya. iyi bakim ko§ullannda duzenli 
Ulkemize 1974 yihnda getirilmistir. Toplam uriin verir, 
agag sayisi 160.000 adettir. Sofrahk olarak Verimi iyi, 
degerlendirilir. ispanyol usulu yesil sofrahga Kendi kendine yeterli tozlanir, 
uygundur. Soguga duyarhdir, 

Celikle gogaltihr. 
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Adi ve Orijini, Cografi Dagilimi ve Onemi Bazi ozellikleri 
Sinonimi 
Memecik Mugla iyi bakim §artlannda kuvvetli 
Tas arasi, Izmir, Aydin, Manisa, Denizli, Mugla, gelisir, 
Asiyel, Antalya, Sinop, Kahramanmaras, Meyveleri iridir, 
Tekir, Kastamonu'ya kadar geni§ cografya. Genelde §iddetli periyodisite 
Guliimbe, Ege Bolgesi agag varhginin %50'sinden gosterir, 
Sehir, fazlasim, toplam agag varhgimizin %45,5'ini Verimli, 
Yaghk. olu§turur. Yaghk ve yesil sofrahk olarak Kismen kendine verimli, 

degerlendirilir. Kalite yonunden Ayvahk Soguga ve kuraga kar§i a§in 
gesjdinden sonra gelir. ispanyol usulii yesjl duyarli degildir, 
zeytine i§lenir. Cekirdeklerin gimlenme orani A§i ve gelikle gogaltihr. 
yuksektir. 

Memeli Menemen iyi gelisjr, 
Emiralem, izmir'in Menemen, Kemalpa§a, Manisa'nin Meyveleri iridir, 
Ak zeytin, Turgutlu ilgeleri. Periyodisite gosterir, 
Cekiste 80.000 civannda agag sayisi bulunmaktadir. Verimi iyidir, 

Sofrahk ve yaghk olarak degerlendirilir. Kismen kendine verimlidir, 
Kalite yonunden Memecik gesidinden sonra Sulanan kosullarda soguga kar§i 
gelir. Kirma zeytin veya ispanyol usulii duyarhdir, 
isjemeye uygundur. Asi ve gelikle gogaltihr. 

Nizip yaghk Nizip Orta kuvvette gelisir, 
Gaziantep'in Nizip, Kahramanmaras/in Meyveleri irili ufakhdir genelde 
Merkez, Mardin'in Cizre ilgeleri. kugiiktiir, 
Guneydogu Bolgesi agag varhginin %38'ini, Periyodisite gosterir, 
toplam agag varhgimizin %2'sini olusturur. Verimi iyidir, 
Yag bakimindan oldukga zengindir. Kalite Sicaga ve kuraga karsi a§in 
yonunden Kilis yaghk ve Halhah'dan sonra duyarli degildir, 
gelir. Siyah sofrahk olarak da degerlendirilir. A§i ve gelikle gogaltihr. 
Hurma olusumu goriilebilir. 

Samanh Karamiirsel Orta kuvvette gelisjr, 
Tath Kocaeli'nin Karamiirsel, Bursa'nm iznik Meyveleri orta iriliktedir, 
Zeytin. ilgeleri. Kismen periyodisite gosterir, 

Toplam agag sayisi 10.000 adettir. Yesil Verimi orta diizeydedir, 
sofrahk olarak degerlendirilir. Oleuropein Soguga duyarhdir, 
igerigi diisuk oldugundan kisa siirede tatlanir. Gelikle ve dip surgtinleri ile 
Bu nedenle Tath zeytin olarak da adlandinhr. gogaltihr. 

Sari Hasebi Altinbzii Iyi bakim sartlannda kuvvetli 
Hasebi Hatay civan. geli§ir, 

600.000 civannda agag sayisi bulunur. Meyveleri kiigiiktiir, 
Akdeniz Bolgesi agag varhginin %7,5'ini, Verimi du§uktiir, 
toplam agag varhgimizin %0.7'sini olusturur. Sjddetli periyodisite gosterir, 
Yaghk ve siyah sofrahk olarak Soguga duyarhdir, 
degerlendirilir. Hurma olusumu gbriiliir. Asi ve gelikle gogaltihr. 
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Adi ve Orijini, Cografi Dagilimi ve Onemi Bazi Ozellikleri 
Sinonimi 
San ulak Tarsus Kuvvetli gelisir, 

igel'in Merkez, Erdemli, Gulnar, Adana'nm Meyveleri orta iriliktedir, 
Seyhan, Kozan, Yumurtahk ilgeleri. Periyodisite gosterir, 
500.000 civannda agag sayisi bulunmaktadir. Verimi orta diizeydedir, 
Akdeniz Bolgesi agag varhginin %6'sini, Soguga duyarhdir, 
toplam agag varhgimizin %0,6'sim olusbirur. A§i ve gelikle gogaltihr. 
Siyah ve yesil sofrahk olarak degerlendirilir. 

Saurani Altmozu Orta kuvvette gelisjr, 
Savrani Hatay civan. Meyveleri kiigiiktur, 

500.000 civannda agag sayisi bulunmaktadir. Periyodisite gosterir, 
Toplam agag varhgimizin %0,6'sim Verimi idir, 
olusturmaktadir. Yag bakimindan zengindir Soguga duyarhdir, 
ve yaghk olarak degerlendirilir. Siyah ve A§i ile gogaltihr. 
yesjl sofrahk olarak da degerlendirilir. 

Tavsan Fethiye Kuvvetli gelisjr, 
yiiregi Mugla'nin Fethiye, Antalya'nin Akseki Meyveleri gok iridir, 
Ters ilgeleri, Karaman. Genellikle duzenli iiriin verir, 
yaprak 30.000 civannda agag sayisi bulunmaktadir. Verimi orta diizeydedir, 

Ozellikle Antalya'da ye§il sofrahk, Mugla'da Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
siyah sofrahk olarak degerlendirilir. Yag Asi ile gogaltihr. 
igerigi dusuktiir. 

Uslu Akhisar Sulanan kosullarda gok kuvvetli 
Manisa'nin Akhisar, Turgutlu, izmir'in gelisir, 
Kemalpasa, Selguk, Mugla'nin Merkez, Meyveleri orta iriliktedir, 
Yatagan ilgeleri. iyi bakim sartlannda duzenli iirun 
900.000 civannda agag sayisi bulunmaktadir. verir, 
Toplam agag varhgimizin %1'ini olusturur. Verimi orta diizeydedir, 
Meyvelerin tam olgunluktaki parlak koyu Soguga hassastir, 
siyah rengi ve tadi nedeniyle siyah sofrahk Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
olarak tercih edilmektedir. Asi ve gelikle gogaltihr. 

Yag celebi Gaziantep Orta kuvvette gelisjr, 
Gaziantep'in Nizip ilgesi, Kilis. Meyveleri iridir, 
Yaghk olarak degerlendirilir. Hasat bnii Periyodisite gosterir, 
meyve dokiimu gbriiliir. Verimi iyidir, 

Soguga duyarhdir, 
A§i ve gelikle gogaltihr. 

Kaynak: Anonim, 1991 
1.5.2 Zeytin Fidancihgi 
Zeytin Fidancihginda Uretim Metotlan: 
Zeytin yapraklari ve kdkleri harig diger biitiin aksamindan uretilebilen bir agagtir. Bu 

nedenle meyve tiirleri arasinda en bol uretim materyaline sahip bir tiirdur. 1970' li yillardan 
itibaren ulkemizde de sisleme metodu ile bazi zeytin gesitlerimizin gelikle uretiminin 
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baslamasiyla vegetatif olarak fidan uretimi hizlanmistir. Ancak ekonomik degere sahip bazi 
zeytin cesitlerimizin bu metodla kdklenme orani diisuktiir. Bu nedenle ba§ta Domat, Memecik 
gibi koklenmesi zor olan zeytin gesjtleri tohumdan elde edilen cogiirler uzerine asilama yapilmak 
suretiyle uretilmektedir. 

Zeytin fidam uretimi 2 ana grupta toplanir: l.Generatif uretim (tohumla gogaltma) ve 
2.Vegetatif uretim (asi, gelik, daldirma, yumru ile gogaltma). 

Zeytinde tohumla uretim genellikle tiirlerin lslahi ve genetik alanda ara§tirma yapmak 
amaciyla uygulanir. Zeytin tohumlanndan elde edilen bireyler asla ana bitkinin karakteristik 
dzelligini gdstermezler. Bunun igindir ki, tohumla uretimden elde edilen gogiirler direkt olarak 
bahge tesisinde kullanilmazlar. Zeytinde generatif uretimde gdgiir temininde kullanilan tohumlar 
iki kaynaktan temin edilebilir. Bunlar: a. Olivaster, Oleaster (yabani zeytin, delice) 
cekirdeklerinden ve b. Kultur cesitlerinin cekirdeklerinden olur. Tohumluk olarak yabani 
zeytin kullamlacak ise iki delice tipinden Akdelice'nin kullanilmasi daha uygun olacaktir. 
Karadelice'de bogum aralan gok dar ve govde kabugu gok incedir. Akdelice ise gesitli 
ozellikleri ile kultur gesjtlerine yakinhk gostermekte ve anag olarak kullanmak daha avantajh 
olmaktadir. 

Son yillarda kultur ge§itleri tohum kaynagi olarak kullanilmaktadir. Bunlar kiigiik gekirdekli 
ve buyiik gekirdekliler olarak gruplandirilmi§lardir. Kiigiik gekirdeklilerin gimlenme oranlan ve 
gimlenme hizlan daha yiiksektir. Bu durum gekirdegin kabuk kalmhgi ile ilgilidir. Cekirdegin 
kiigiik olmasi mutlaka gimlenme oraninin yuksek olacagini gdstermez. Ornegin Leccino ge§idinin 
gekirdekleri kugiikttir fakat gimlenme yiizdesi oldukga yiiksektir. Ayni kiigiiklukte fakat kalin 
kabuga sahip olan yabani zeytin gekirdeklerinin gimlenme yuzdesi oldukga dusuktiir. Biiyiik 
gekirdekli tohumluklann gdgiirleri, kiigiik gekirdeklilerinkine gore kalin kabuga sahip olmakta ve 
bu ozellikleri nedeniyle a§i agisindan daha elverisli bir durum yaratmaktadir. Kiigiik gekirdekli 
kultur ge§itlerinin gdgurlerinin kabuklan da a?ilamaya uygunluk gostermektedir. Buyiik 
gekirdeklilerden elde edilen gdgurlerin daha erkenci olduklan ve 10-15 gun daha erken asjya 
geldigi daha uygun olacagi sdylenebilir. 

Tohumluk olarak kullamlacak daneler iyice olgunlasmis. olmahdir. Tohumluk olarak 
kullamlacak gekirdeklerde ilk i§lem gekirdeklerin meyve etinden tamamen aynlmasidir. 
Cekirdekler bu i§lemden sonra iizerindeki yag tabakasimn uzaklastinlmasi igin kabuk kahnhgina 
gore % 0,5 - 5,0'lik kostik eriyiginde 15-20 dakika ile 5-6 saat tutulur. Kostik muamelesinden 
sonra gekirdekler su ile iyice yikanir. Kostikle muamele yapilmayacak ise gekirdekler 10-12 giin 
tath suda birakihr. Kotii havalanma ve mikroorganizma faaliyetlerinin oiumsuz etkilerini ortadan 
kaldirmak igin kullanilan suyun 24 saatte bir defa degisdrilmesi gerekmektedir. Embriyosu zarar 
gdrmus, ve tarn gelismemis gekirdeklerin aynlmasi igin gekirdekler % 20-25'lik tuzlu suda 4-6 
saat bekletilir. Tuzlu suyun iizerine gikan gekirdekler uzakla§tinhr digerleri tath su ile birkag defa 
yikanir. 

Cimlenmede en etkili olan tohum kabugudur. Tohum kabugunun su ahmini arttiracak daha 
kolay gatlayacak duruma getirecek yumusatacak ve gaz ah§veri§ini kolayla§tiracak i§lemlerin 
yapilmasi gimlenme hizini ve yuzdesini arttirmaktadir. Bu uygulamalar; 

A. Katlama: Zeytinde tohum kabugunu yumu§atmak igin gekirdekler mayis ayindan Eylul 
ayma kadar sicakta katlamaya ahnarak mikroorganizma faaliyetleri ile sert di§ kabuk yumu§atihr. 
B. Tohum Kabugunun Asindinlmasi: al Mekanik Asindirma: Beton harci karma 
makinalannda kuma tohumlar kan§tinlarak kabuk a§indinhr. b) Asitle Asindirma: Tohumlann 
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uzerine sulfirik asit ilavesi ile yapihr. Sulfirik asitle muameleden sonra tohumlar iyice 
yikanmahdir. c) Sicak Suda Bekletme: Tohumlar 50 °C civarinda sicak suda bekletilerek 
kabugun uzerindeki yag tabakasi ve ust kisminin yumusamasi saglanir. C. Giberellik Asitle 
Muamele: Tohumlar once 30 dakika Sulfirik asitle muamele edilir, daha sonra giberellik asitle 
muameleye tabi tutulur. D. Tohumlarin Suda Bekletilmesi: Tohumlar her gun degisfirilmek 
kaydiyla 10-12 giin suda bekletilir. 

Tohumlar serada yastik tabanma 4-5 cm cakil uzerine 15 cm funda topragi ve onun uzerine 
de 10 cm kadar hare yayihr tesviye edilir, uzerine sik bir sekilde tohum yayihp bastinhr ve 
tohumlarin uzerine 2-4 cm hare serpilip tekrar bastinhr ve siizgulii kova ile sulama yapihr. Sera 
I S I S I 23-25 °C, rutubet ise % 70 civarinda olmahdir. Tohum ekimi ekim ayi iginde yapihr. 
Kullanilan harcin fiimige edilmesi ve ekilecek tohumlarin ekimden once % 02-03' ltik bir 
fungusit ile ilaclanmasi gimlenme ve gogurlerin gelisme doneminde hastahklarla ilgili oiumsuz 
durumlari biiyiik olgiide ortadan kaldirmaktadir. 

Ekimden 1-1,5 ay sonra gikmaya basjayan, geli§erek 6-8 yaprak giftine sahip olan gogiirler 
Nisan aymda §a§irtma olgunluguna geldiginde direkt torbalara §asirtihr. Cdgurun mutlaka tek 
stirgiin halinde biiyuttilebilmesi igin yanina dikilen singa baglanmasi gerekir. Cdgiiriin 120 cm 
boya ulasana kadar tek gdvde halinde ve tepe tomurcugu hakimiyeti yok olmadan btiyutulmesi 
gerekir. 

Cogurler kursun kalem kalmhgmi aldigmda a§iya hazir hale gelmis, demektir. Zeytin 
gdgtirlerine kabuk alti kalem (Coban A§isi) a§isi uygulanir. Goz a§isi da yapilabilir. Asdama 
gdgtirlere su yurudukten sonra yani gogiirler rahat kabuk vermeye basladigi zaman yapihr. Bu 
bolgelere gore Nisan-Mayis aylan olabilir. Yapilan asinm kaynamasi 15-20 gun iginde olur. 
Kalem uzerindeki yaprak pargalannin kendiliginden ddkiilmesi veya dokununca dti§mesi a§inin 
tuttuguna iyi bir i§arettir. Normal kosullarda a§i tutma orani % 80-90 civanndadir. Asilar 
tuttuktan sonra, rafya veya bantlann a§inin gelismesini engellememesi igin goztilmesinde fayda 
vardir. Cdgurler asilama ba§lamadan birkag giin once ve a§i yapildiktan bir hafta sonra sulanir. 
Goz asisi yapildiktan bir sure sonra gesjde ait goz surer. Bu a§inin tuttugu anlamina gelir ki 
tomurcugun buyiimesinin ardindan anacin tepesi artik vurulabilir. Her iki kosulda da elde edilen 
fidanin en az 100 em'lik kismi tek gdvdeli olmasi gerekir. 

Yan Odun Celigi ile uretim yontemi 1950'li yillarda A.B.D.'de Hartman tarafindan 
gelistirilip Mist propagation=sisleme adi altinda butiin dunyaya yayilmi§tir. Bu yontem ana 
bitkiden aynldiktan sonra kdklenmeyi te§vik edici buyume duzenleyici maddeye batinlan ve ozel 
gevresel sartlara birakilan yan odun dal geliginin kdklenme kapasitesine dayanmaktadir. Celikler 
belli arahklarla sislenen bir serada kdklenmeyi saglayici ortam igeren bir yastiga dikilmektedir. 
Kdklenmenin ba?lamasi ve olusumu igin kdklenme siirecinde yapraklann temej islevinin 
(dztimleme) muhafaza edilmesi onemlidir. Zeytinin bir yilhk yan odunsu siirgununden 
hazirlanan 12-15 cm uzunlugundaki geliklerde kdklenme orani gesitler arasinda farkhlik gosterir: 
Domat % 10-15; Memecik % 30-35; Ayvalik % 60-70; Gemlik % 80-90; Manzanilla % 95-100. 
Celikler 4-6 yaprakh 12-15 cm uzunlugunda dipteki gdzun hemen altindan duz olarak, ugta ise 
gdziin hemen uzerinden meyilli olarak kesilir. Celikler, en fazla kullanilan kdklenmeyi uyanci 
olan IBA (indol butirik asit)'mn 4.000 ppm'lik (4 gram/litre) dozunu igeren toz veya sivi 
formuna batinhr ve sisleme serasmdaki koklendirme yastiklanna dikilir. Dikim m2'ye 800-1.000 
adet gelik gelecek sekilde ve geliginde 3-4 em'lik kismi koklendirme ortamina girecek sekilde 
yapihr. 
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Koklenmenin tamamlandigi devrede gelikler yikanmis elenmis dere kumu veya perlit 
ortamindan sokulerek naylon torbalara, saksilara veya jiffy potlara sasirtilir. Dikimden sonra 
nispi nemi daha dii§iik bir ahsbrma serasina alinan bitkiler gunde 2-3 defa nemlendirilir. 
Bitkilerin ortama ahsmalan 1-3 haftayi ahr. Sasjrtilan geliklerin tek siirgiin halinde buyiimesi igin 
sinklama islemi yapilmali ve tek gbvdeli olarak biiyiimelidir. Tepe tomurcugu hakimiyeti yok 
edilmemelidir. 

Oysa ulkemizde zeytin fidanlan genelde tek govde yerine minyatiir agag formundadir ve bu 
durum fidani bahgesine diken ureticinin agaca sekil vermesinde giigliikle kar§ila§masina neden 
olmaktadir. Ureticinin fidana sekil vermek igin yapacagi her kesim ise fidanm meyveye 
yatmasini geciktirmektedir. 

Olkemizde mevcut zeytin fidani uretiminde yapilan gok ciddi hatalar sonucu gesjtlilik gok 
azdir. Uzun bir sure 2-3 gesh uzerine yapilan fidan uretimi sertifikah fidan dikimine verilen 
desteklerde Gemlik ge§idine verilen destegin 250 YTL/da dan 45 YTL/da a azaltilmasi ile artmis. 
ve gesjt sayisi 10'a kadar yukselmistir. 

Ulkemizde zeytin fidani uretiminde istenilen standartlann yakalanamamasi nedeniyle ve 
mevcut gesjtlerimizin UPOV standartlannda tanimlanmami§ olmasi nedeniyle ihrag edilmesi 
yasaklanmisbr. [(Ihraci Yasak ve On izne Bagh Mallara iliskin Tebligde (ihracat 96/31) 
Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: Ihracat 2006/8) (06.06.2006 t. 26190 s. R.G.) ile 
Guncellenmi§ Hali) Madde 13-Zeytin, incir, findik, antepfistigi, asma (sultani gekirdeksiz) 
fidanlan 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayih ihracat Rejim Karari] 

Sekil 1.5. ispanya'da lslah Sonucu Gelistirilen Bir Zeytin Gesjdi Olan Arbequina igin ABD 
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Z e y t i n F idan i U r e t i m A s a m a l a n n d a O l m a s i Ge reken le r 

Gesit Secimi: Fidan uretiminde oncelikle hangi gesit veya gesitlerin gogaltilacagina karar 
verilmelidir. Eger herhangi bir adaptasyon gah§masi yapilmamis. ise yoreye ve bolgeye ait 
gesitlerin fidanlarimn yetistirilmesi ve ureticilere tavsiye edilmesi gerekir. Fidanhgin kendine ait 
anag/kalem parselinin olmasi ismine dogru standart fidan uretimi igin oldukga onemlidir. Ozel 
olarak segilmis gesit veya tiplerden kurulu bir anag/kalem parseli fidan iireticisinin tercih edilme 
nedeni olacaktir. 

Anag ve Kalem Parselinin Olusturulmasi: Bir ornek ve ismine dogru fidan uretiminin 
saglanabilmesi igin mutlaka fidanhgin kendine ait anag ve kalem parsellerinin kurulmasi 
gerekmektedir. Bir veya en fazla iki yash, ismine dogru gelik ve kalem ahnabilecek anaghk 
ve/veya kalem parsellerinin kurulmasi sirasinda; eger herhangi bir seleksiyon gah§masi 
yapilmamis. ise ureticilerin uzun yillar gdzlemleri sonucu en uygun agaglardan alinan gelik ve asi 
ile kurulmasi tavsiye edilir. Boylece zaman iginde anag ve kalem parseli uretici gdzlemleri 
sonucu da olsa segilmis. gesit ve tiplere ait bir koleksiyon haline gelmis. olacaktir. Bu 
parsellerdeki agag segiminin amaca uygun ve dikkatli yapilmasi ileride meydana gelcbilecek 
olan karisikhklan ortadan kaldiracaktir. 

Coga l tma Y o n t e m i : Celiklerde koklenme problemi ile karsjlanilmasi durumunda asiya 
yonelmek gerekir. Ekonomik duruma bagh olarak mikro-gogaltim yontemi de tercih edilebilir. 
Genelde standart gesjtlerimize ait geliklerin koklenme kabiliyetleri; Bomova Zeytincilik 
Arastirma Enstitiisu Koleksiyon Bahgesindeki agaglar uzerinde yapilan morfolojik ve biyolojik 
ozelliklerinin tanimlanmasi gahsmasi sirasinda belirlenmistir. lslah sonucu elde edilmis anag 
veya gesidin ekonomiye dahil edilebilmesi agisindan tescil islemlerinin tamami a nmasmi takiben 
doku kulturu yontemi ile gogaltilmasi gerekmektedir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Cogaltim ve Ahstirma Yerinin Olusturulmasi: Cogaltim igin koklendirme serasi, tiinel, 
ahstirma serasi ve golgeli ahstirma parseli, a§i parseli, tohum cimlendirme yastigi, mikro-
gogaltim laboratuan, iklim odasi ve steril ahstorma serasi gibi alt yapilara ihtiyag bulunmaktadir. 

Satis Oncesi Sertifikasyon islemleri: Uretim asamasinda Tanm ve Kdyisjeri Bakanligi, 
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Miidiirlugii'ne veya yetkili kildigi kurum ve 
kurulu§lara basvuruda bulunmak gerekmektedir. Sertifikah fidan uretimi her zaman igin bir hedef 
olmah ve iiretimine garanti belgesi olarak sertifika almahdir. 

Turkiye Bitki Genetik Kaynaklari; Meyve ve Bag Envanterinde listelenen; 117'si yerli 
toplam 149 zeytin gesidine sahip gen merkezine sahip oldugumuz halde, tescili yapilan gesjt 
sayisi oldukga azdir. Bu ise fidan uretiminde sertifikasyon konusunda biiyuk sikinti 
yaratmaktadir. 

Zeytin Fidani Uretiminde Ulkemizin Mevcut Durumu 
Ulkemizde zeytin fidani uretimi, gelikten koklendirme ve/veya gogiir uzerine a§i ile 

y a p i l m a k t a d i r . Ozel ve kamu kuruluslan tarafindan yapilan fidan uretiminde kullamlan gesitlerin 
% 95'inden fazlasim olusturan; Ayvahk, Gemlik, Nizip yaghk, Manzanilla gibi cesitler gelikle, 
Domat, Memecik, Yamalak sansi, Uslu, Izmir sofrahk gibi gesitler asi ile uretilmektedir. Gelikle 

uretimde koklenme yiizdesi gesjde bagh olarak degismektedir. Yapilan gahsmalar gesjde gore 
degismekle birlikte zeytinde koklenme oranimn % 50 ile % 95 arasinda degistigini 
gOs te rmek ted i r . Koklenme orani yillara gore mevsimsel degi§melerden, gelik ahnan bahgelerin 
bakimindan, koklendirme ortammdan, sera §artlanndan olumlu veya olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Ozellikle g e s i t l e r i m i z i n koklendirme §artlan konusunda yapilmis detayh 
arastirmalar heniiz mevcut degildir. Ureticiler her yil ayni sartlari olustursalar bile her yil ayni 
koklenme oramni elde edememektedirler. 

Sera ve tiinel gibi uygun olmayan koklendirme ortamlarmda yapilan fidan uretimi koklenme 
yiizdesini dusurmektedir. Sati§ parsellerinin alt yapi problemleri de §a§irtmadan sonraki kayiplan 
artirmaktadir. iklimlendirme el ile yapilmakta olup koklendirme esnasmda disandan gelebilecek 
bakteri v e mantar sporlanna karsi korumasizdir. Koklendirme isjeminden sonra Subat uretiminde 
koklii gelikler dogrudan fidan torbalanna sa§irtilmaktadir. §asirtma islemi bdlgelere gore Nisan-
Mayis-Haziran aylarmda yapilmaktadir. Seradan dogrudan di§an sasirtilan koklii geliklerde 
ahstirma serasi kullanilmadigi igin iklim sartlarma bagh olmakla birlikte % 10 ile % 50 arasinda 
kayip olmaktadir. Agustos donemi yapilan uretimde kdklenen gelikler kiigiik saksilara sasirtilarak 
seralara konmakta kisi serada gegirdikten sonra Nisan-Mayis aylarmda fidan torbalanna 
dikilmektedir. Bu a§amadaki sasirtma kaybi % 10-15 olmakla birlikte kisin sicakhk -6, -7 °C 
oldugunda genelde seralarda lsinna olmadigi igin kayiplar daha fazla olmaktadir. 

Sasirtma yapilan fidanlann bakiminda da sorunlar vardir. Sasirtmadan sonra kok hacmini 
artirmak igin giibreleme yapilmamakta ancak surgiin faaliyetini artinci yonde asm azotlu 
giibreleme yapilmaktadir. Mevsim sonunda kisa girerken fidanlann yapismi kuvvetlendirici 
potasyumlu ve iz element takviyeli giibreleme yapilmadigi igin fidanlar ilk donlardan 
etkilenmekte ve kurumalar olmaktadir. Eksik giibreleme ile yetistirilen fidanlarda satistan sonra 
gittigi bolgelerde uyum problemleri yasanmakta hatta bahge tesisinden sonra dikilen fidanlar 
kurumaktadir. Bu durum giftgilerin biiyiik maddi kayiplar yasamasina sebep olmaktadir. 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Fidan ureticileri genellikle 40 ile 120 bin adet arasinda uretim yapan kiigiik gapli islermeler 
seklindedir. Ulkemizde biiyuk miktarlarda, toplu zeytin fidam alimim valilikler, il ozel idareleri 
ve il tanm mudurlukleri yapmaktadir. Fidan alimi igin ihaleler yapilmakta ureticiier ihale sartlari 
geregi fiyat kirarak satisi gergeklestirmektedirler. Olusan rekabet ortami fidan iireticilerini bazen 
zaranna bazen de gok dusiik karlarla fidan satmaya zorlamaktadir. Bu durum sektoriin 
geli§mesini engellemekte ve kaliteyi du§urmektedir. Bu nedenle fidan iireticisi birliklerinin 
kurulmasi onemli olacaktir. 

Zeytin Fidam ithalat ve ihracati 
Zeytin fidam ve diger fidanlara ait ithalat i§lemleri, 5553 sayih Tohumculuk Kanununa 

istinaden, 17.01.2008 tarih ve 26759 sayih Resmi Gazetede yayimlanan, "Meyve/Asma Fidan 
ve Uretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlamasi Yonetmeligi" ve 29.01.2008 tarih ve .... 
Sayih Bakan Olur'u ile yururluge giren 2008/2 sayih "Meyve ve Asma Fidanlan ile Sebze ve 
Gilek Fidesi ithalat Uygulama Genelgesi" kapsaminda yurutiilmektedir. ithalat yapacak ki§i ve 
kuruluslar, 2008/2 sayih genelge kapsaminda belirtilen kurallari yerine getirmek §artiyla, meyve 
bahgesi tesisi amaciyla veya ihracata yonelik meyve tiretmek amaciyla sertifikah gogaltim 
materyali ithalati yapabilirler. Ticari amagla sertifikah fidan ithal edemezler. Teknik olarak bir 
no'lu parsel diye adlandinlan (Gesit Damizhgi Ana Parseli - Anag Damizhgi Ana Parseli) ve 
iig no'lu parsel diye adlandinlan (Cesit Damizhk Parseli - Anag Damizlik Parseli) parsellerde 
kullanilmak iizere gogaltim materyali ithalati yapilabilmektedir. Aynca Universiteler ve AR-GE 
kurulusjan genelge hiikiimleri dogrultusunda, deneme ve demonstrasyon amagh olarak ithalat 
yapabilmektedir. 

Yonetmelik ve Genelgenin yayimi tarihine kadar (Ocak-2008) bir kisitlama olmaksizin 
ithalat yapilmaktaydi. Yapilan ithalat diger meyve fidam turlerine gore bir hayli azdir. Bunun da 
basjica nedeni yurt igi uretimin yeterli olmasmdan kaynaklanmaktadir. 

2006-2008 yillanna ait ge§it bazinda hangi ulkeden ne kadar ithalat yapddigini gosterir tablo 
a§agida verilmistir. ithal edilen zeytin fidanlannin gogu bahge tesisi ve ticari amaghdir. 

Tablo 1.6. 2006-2008 Tanhlerine Ait Zeytin Fidam ithalati 
Ithal Edildigi Yil Cesit Ulke Miktar (Adet) 
2006 Frantoio Avustralya 5.000 

Leccio Avustralya 5.000 
Frantoio italya 7.500 
Frantoio italya 15.000 
Arbequin ispanya 90 
Arbequin italya 10.000 
Arbequin italya 30.000 
Barouni Avustralya 30.000 
Picholine Avustralya 10.000 

TOPLAM 112.590 
2007 Arbequin Avustralya 5.000 

Arbequin ispanya 2.200 
Arbequin italya 150.000 
Arbequin ispanya 155.000 
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ispanya 2.000 
314.200 

2008 Saurani Suriye 100.000 
Arbequin Italya 150.000 

TOPLAM 250.000 
GENEL TOPLAM 676.790 

Kaynak: Tanm il Mudurlukleri 
Zeytin fidammn 22.12.95 tarih ve 95/7623 saydi ihracat Rejimi Karan geregince, Di§ 

Ticaret Muste§arhginca 06.06.2006 tarih ve 26190 saydi Resmi Gazetede yayimlanan ihraci 
Yasak ve On izne Bagh Mallara iliskin (96/31) sayih Teblig'in 13. maddesi uyannca ihrag 
edilmesi yasaktir. 

1.5.3. Zeytin Hastalik ve Zararhlan 
Zeytinde Hastaliklar: 
ZEYTiN DAL KANSERi 
(Pseudomanas syringae pv. savastanoi ( Smith. Stevens) 
Tanimi ve Yasavisi: 
Bakterinin optimum gelisme sicakhgi 25-26°C, maksimum sicakhgi 34-35°C dir. Minimum 

sicakhk istegi ise 12°C'dir. Termal olum noktasi 43-46°C'dir. Bakteri krem yesil renkte canh ur 
ve sigillerde bulunur. Ur ve sigiller bir taraftan yeni bulasmalar yapar diger taraftan da fazla i§ik 
ve isinin tesiri ile koyu kahverengi gatlamis ve tepesi gdkiik bir gdriiniim ahr. Boyle ur ve 
sigillerde hastaligi yapan bakteri olur ve enfeksiyon yapamaz. 

Sekil 1.8. Zeytin Dal Kanserine Bazi Ornekler 

Hastahgin Belirtileri, Ekonomik Onemi ve Yavilisi 
Zeytin dal kanseri, zeytin agacinin gdvde dal ve surgunlerinde degisik biiytiklukte ur ve 

sigiller seklinde gortiltir. Bunlarin btiytiklCigti hastahgin bulastigi yara biiyuklugu ile ilgilidir. 
Yilhk surgunlerde yaprak, gigek ve meyve ddktimti sonucu meydana gelen sigiller kiigiik 
yuvarlagimsidir. Hasat sirasinda sink vurugu, dolu yarasi ve budama hatalan nedeniyle olusan 
urlar ise dah gatlaklar boyunca sarmis gdruliir. Zeytin dal kanseri, zeytin agacmda meydana 
gelen gesjtli yaralarda meydana geldigi zaman zarar seklide buna baghdir. Geng surgunlerde 
yaprak, gigek ve meyve ddktimti sonucu olusan yaralarda meydana gelen sigillerde geng dallar 
giplaklasir. Krem - yesil renkte canh ur ve sigiller iginde bulunan bakteri nemli ve yagisli 
havalarda bu taze ur ve sigillerin yuzeyine gikar. Buradan yagmur sulan, riizgar ve boceklerle 
kolayca yayihr. Sinkla hasat ve bula§ik asi kalemleri de hastahgin yayilmasim saglar. 
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M U C A D E L E S i 
K u l t u r e l O n l e m l e r : 

> Zeytin dikimine elverisli olmayan yerlerde ozellikle sik sik don olaylannin 
meydana geldigi yerlerde zeytin dikiminden vazgecilmeli. 

> Fazla su tutan, tabam killi topraklarda zeytin dikiminden kagimlmah, dikim 
yapilmissa topragin fazla suyu kurutma hendekleri vasitasiyla akitilmah. 

> Zeytinlikler saghkli fidanlarla tesis edilmeli. 
> A§i kalemleri kansersiz bahcelerden ahnmah ve asi aletleri temiz olmahdir. 
> Kanserli agaglarm budama i§lemlerini nemli ve yagisli gunlerde yapmamah, 

aletleri sik sik % 3'luk lizol eriyigi veya % 10'luk sodyum hipoklorit eriyigine batirilmah. 
> Agaglara gereginden fazla azotlu giibre verilmemelidir. 

K i m y a s a l Mi icadele : 
Tiimdr belirtilerinin ortaya ciktigi ve bakterilerin inaktif hale geldigi temmuz- agustos 

aylannda bahge kontrol edilerek gok urlu kurumus. dallar temizlendikten sonra % 5' lik goztasi 
erigi siiriilur. Kullanilan aletler dezenfekte edilir. Arahk sonunda hasattan sonra, §ubat sonunda, 
don-dolu zaranndan hemen sonra ve ilkbahar yagmurlan basjamadan once olmak iizere 4 kez 
ilaglama yapilacaktir. ilkbahar ilaglamasinda %1'lik diger ilaglamalarda ise % 2'lik bordo 
bulamaci uygulanir. 

Tablo 1.7. Zeytin Dal Kanseri Miicadelesinde Kullanilan ilaglar 
Etkili Madde Form. Doz Agiklama 
Adi ve Oram Tipi (Preparat/ hi su) 
Bakir siilfat, Bordo 2.000 g + - Hasattan hemen sonra, subat sonunda, 
%99,5 + Bulamaci 1.000 g don/doludan hemen sonra ve ilkbahar 
Sdnmemi? kireg yagmurlan ba§lamadan once olmak uzere 4 
Bakir sulfat, Bordo 1.000 g + kez ilaglama yapihr. 
%99,5 + Bulamaci 500 g -ilkbahar ilaglamasinda %1 'lik, diger 
Sonmemis. kireg ilaglamalarda ise %2'lik Bordo bulamaci 
Bakir sulfat, CD 5.000 g kullamhr. 
%99,5 

Z E Y T I N L E R D E H A L K A L I L E K E H A S T A L I G I 
(Spilocaea oleaginea(Cast) Hughes =Cycloconium oleaginium Cast) 
Tanimi ve Yasayisj : 
Fungus yil boyunca agag uzerinde canh olarak bulunmaktadir. Etmenin ya§ayisi spor ve 

miseller ile olmaktadir. Sporlann ugu§u en gok mart ve nisan aylanndadir. inkubasyon periyodu 
30-61 giin arasinda degismektedir. Fungus ki§i yere ddkiilen, kurumu? veya agag uzerinde kalan 
canh hastahkh yapraklarda gegirir. Bula§ma spor ile gergeklesjr. Etmenin optimal geli§me 
sicakhklan 18-20°C'dir. 9°C'nin altinda ve 30°C'nin uzerinde gelisemez. Ege bolgesi kiyilan ile 
sonbaharda genellikle yagisli gegtiginden hastahgin gdriilmesine uygundur. ig kisimlarda ise 
kuytu su tutan yerleri, hava ve gtine§ almayan sik dikilmi§, budanmami§ zeytinlikler hastaligi 
gdriilmesi igin uygun ko§ullardir. Fazla azotlu gubre ve giftlik giibresi kullanilmasi hastahgin 
artmasina neden olur. 
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§ekil 1.9. Zeytinde Halkah Leke 

Hastahgin Belirtileri, Ekonomik Onemi ve Yavilisi 
Ilk belirtiler ilkbaharda yapraklarin ust yiizeylerinde goriilen siyahimsi-gri renkte yuvarlak 

lekelerdir. Bu noktalar birleserek yesilden sanya, kahverengiden giimiisj renge kadar degisen 
renklerde ve merkezleri bir daire seklindeki lekeleri olusturur. Bu gdriiniim nedeniyle hastahga 
halkah leke hastaligi adi verilir. Ege bolgesinde hastahgin epidemi yaptigi yillarda lekeli 
yapraklarin dokulmesi mayis ba§lannda ba§lar. Haziran ve temmuzda tamami dokulur. Yapraklar 
fonksiyonlanm tarn olarak yapamadiklanndan az meyve tutumuna ve meyvelerin erken 
ddkiilmesine neden olurlar. Epidemi yillannda yapraklarin tamaminin dokiilmesiyle agaglar 
giplak kalabilirler. Bu durumda kuvvetten diisen agaglarda siirgtin ve ince dallar kuruyabilir. 
Verimin % 20-25 azaldigi ve meyve dallanmn % 15-20 kurudugu sdylenebilir. Ozellikle sulanan, 
nemli ve agir topraklarda ve denize yakin zeytiniiklerde hastahga her yil rastlanmaktadir. 
Ozellikle ilkbahan yagisli ve serin gegen yillar hastahgin epidemi yaptigi goriiliir. Zeytin ve 
yabani zeytin agaglan hastahgin konukgulandir. 

MUCADELESi 
Kulturel Onlemler : 

>Taban arazide, agir ve su tutan topraklarda, havasiz ve nemli yerlerde zeytinlik tesis 
edilmemelidir. 

>Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanallan agilarak su akitilmahdir. 
> Gubreleme ve sulama teknigine uygun yapilrnalidir. Kireg bakimindan zayif topraklar 

kireglenmeli ve kiregli giibre kullamlmamahdir. 
> Agaglar havalanacak ve i§ik alacak §ekilde budanmah ve kuru dal ve dalciklar 

budanarak temizlenmelidir. 
>Yere ddkulen lekeli yapraklar toplanarak yakilmah veya derince siirulerek topraga 

kari§tinlmahdir. 
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Kimyasal Mucadele : 
Tablo 1.8. Zeytin Halkali Leke Hastahgmda Kimyasal Mucadelede Bolgesel Farkhhklara 

Gore ilaglama Zamanlan 
Bolgeler ilaglama Zamanlan 
Marmara ilaglama Ekim ayinin ilk yansinda 

ilaglama Nisan ayimn ilk yansinda 
Akdeniz ilaglama Kasim veya Arahk ayinda 

ilaglama Mart ayimn ilk yansinda 
ilaglama Nisan ayinin ilk yansinda 

Ege ilaglama zeytinler surgiin vermeden once (ilk siirgiinler gdrulmeden) 
ilaglama zeytinler gigek agmadan once (ilk gigekler gdrulmeden) 

Tablo 1.9. Zeytin Halkah Leke Hastahgi Miicadelesinde Kullamlan ilaglar 
Etkili Madde Form Doz 
Adi ve Oram Tipi (Preparat/ hi su) Agiklama 
Bakir sulfat, %99,5 Bordo 1500g+750g - Hastalik gdrulmeden once koruyucu 
+ Sbnmemis kireg Bulamaci ilaglama yapihr. 
Baku sulfat, %99,5 Bordo 1000g+500g - Birinci ilaglama, yeni siirgiinler 
+ S6nmemi§ kireg Bulamaci olusmadan once; ikinci ilaglama ise 
Baku oksit, %50 WP 400 g gigekler agmadan once yapihr. 
Bakir oksikloriir WP 400 g 
%50 , 
Bitenanol, %25 WP 100 g 

ZEYTIN SOLGUNLUGU 
( Verticillium dahliae) 
Tam mi : 
Verticillium solgunlugu genis konukgu dizinini dunyamn birgok yerinde etkilemektedir. 

Verticillium, dlmekte olan konukgu dokulannda iireyen mikrosklerot halinde toprakta yasamim 
surdiiriir. Bu durum toprak nemine ve sicakhgina bagh olarak degisjr. Topraga bir kez bula§tigi 
zaman 10 yil veya daha fazla siire toprakta canh olarak kalabilmektedir, mikrosklerot formu bu 
siirenin uzunlugunda gok onemli rol oynamaktadir. 

Hastahkh agagta geriye dogru olum iletim demetinde kahverengile?me Hasta yapraklarda 
geriye dogru kivnlma 

Odunsu bitkilerde daha gok V.dahliae'nin hastahga neden oldugu belirlenmistir. Odunsu 
bitkilerde iig ana etki tipi gozlenmistir. Yaprak simptomlan (solgunluk, deformasyon), 

iletim demeti simptomlan (ksilemde renk degismesi, iletim demetlerinin tikanmasi) ve 
geriye dogru oliim gbriilur. Birgok tiirde solgunluktan sonra yogun sekilde geriye dogru oliim 
gdzlenir, yine bazi turlerde yaprak ddkumiinden sonra taze yaprak olu§turabilir. iyilesjne 
ozellikle zeytinde yaygin bir §ekilde gdzlenir. Verticillium solgunlugu gok ya§h agaglan 
etkileyebildigi halde genellikle 5-6 ya§inda agaglardaki zarannin daha gok oldugu gdriilmustiir. 

Zeytinde hastalik belirtileri Apopleksi geriye dogru dliim(Akut form) ve Slow decline 
denilen yavas oliim (veya kronik form) §eklinde gbriiliir. Apopleksi erken ilkbahardan ki§a kadar 
gelisir. Yapraklar ilk once solmaya basjar sonra agik kahve renge doner, ve geriye dogru 
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kivnlmaya baslar. Apopleksi surgun ve dallann hizh oliimu ile karekterize edilir ve sonunda tiim 
agag olur. Hasta surgun ve dallar morumsu renk ahr. Geng agaglarda oliimden once kismi yaprak 
dokiimii gorulebilir. Bazi durumlarda geng ve yetiskin agaglarda kuruyan yapraklar surgun ve 
dallarda asih kahrlar ve iletim demetlerde koyu kahverengi renk degisimi gbriiliir. 

Kronik form gigeklerde nekroz ile karakterize edilir. Cicekler mumyala§ir ve siirgiinlere asih 
kahr. Etkilenen siirgunlerdeki yapraklar donuk yesile doner ve solmadan dokiiliir. Genellikle 
yaprak simptomlan gorulmeden once gigeklerde belirtiler gozlenir. Sonra etkilenen siirgiinler 
uzerinde nekrozlar §eklinde belirtiler devam eder. Surgiinlerin kabugu kinruzimsi- kahverengiye 
doner ve iletim demeti koyu - kahverengi renge doner Slow decline denilen belirtileri ilkbaharda 
gbriiliir ve yaza dogru yava§ga geli§ir. Bu belirtileri gosteren zeytin agaglan iyilesebilir ve 
ilerleyen yillarda hastalik belirtilerinde azalma gbriiliir. 

Sekil 1.10. Zeytinde Solgunluk Hastahgi 

Hastalikli agacta geriye 
dogru oliim 

iletim demetinde 
kahverengilesme 

Hasta yapraklarda geriye dogru 
kivnlma 

Hastahg i E tk i leyen F a k t o r l e r 
Genellikle zeytin ve diger bazi konukgu dizin arasinda gapraz patojenesite iliskisi vardir. 

Boylece zeytin bahgelerinde sikhkla verticillium gbrulmesinin nedeni ayni toprakta pamuk , 
domates, biber vb. hassas urunlerin ekilmesiyle ilisjcili oldugu bilinmektedir. Aynca hastalikli 
zeytin yapraklari toprakta mikrosklerot diizeyinin artmasina katkida bulunur. Yine patojen 
propagiillerinin suriim ve sulama isjemleri yoluyla yakin mesafelere dagilimi soz konusudur. 
Uzun mesafelere tasjmmi bula§ik bitki materyali ile olmaktadir. Yine topragin suriim §eklinin ve 
sayisinm hastahgin sjddetini artirdigi dusunulmektedir. Sulamanin yapildigi alanlarda hastalik % 
21 oramnda gbriiliirken sulanmayan alanlarda % 9 oramnda gbriilmii§tur. Yine toprak ve hava 
sicakhgi hastahgi oldukga etkilemektedir. Hastahgin 20-25°C hava sicakhgindaki ilkbaharda iyi 
gelistigi, yazin max 30-35°C de gikabildigi bildirilmistir. 

Sekil 1.11. Zeytinde Solgunluga Karsi Hastahgimn Kontrolunde Solarizasyon Uygulamasi 

z e y t i n d * 
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Hastal ik K o n t r o l u 
Zeytinde verticillium solgunlugunun kontroliinde en iyi yol bahge kurulmadan ve sonra 

entegre stratejisi uygulamaktir. Saghkli bitki materyali hastahgin bahge tesisinden ilk yillan 
boyunca azaltilmasinda onemlidir. Ornegin toprak solarizasyonu ve kimyasal yolla hastahktan 
temizlenebilir.6-8 haftahk solarizasyon hastahgin yok edilmesine yardimci olabilir. 
Solarizasyonun bir mevsim uygulanmasi en az 3 gelisme yih hastahgin simptomlarimn 
azalmasina yardimci oldugu g6riilmu§tiir Hastahgin kimyasal kontrolu basanh olmamaktadir. 

Bahce Tes is inden Sonrak i K o n t r o l O n l e m l e r i : 
Hastalik kontrolu igin hassas bitkilerle ziraat yapilmamali, yabanci ot kontrolu yapilmah ve 

minimum toprak isleme yapilrnalidir. Damla sulama, kank veya salma sulama sistemlerine gore 
hastahgin daha az gdrulmesine neden oldugundan tercih edilmelidir. infekteli dal ve surgunlerin 
hemen bahgeden uzaklastirilmasi, bula§ik materyalin yeni mikrosklerot olu§turmasi topraga 
kan§tinlarak engellenmesi seklinde olabilir. Yine solarizasyon uygulamalan bazi ulkelerde 
basanh bulunmustur. 

A N T R O K N O Z - C U R U K L E K E 
(Gloeosporium olivarum A i m . ) 
T a n i m i v e yasay is i : 
Bu mantarm gim borulan, konukgunun iginde gelisir ve elverisli di§ §artlarda spor topaklan 

(lumps) meydana gelir. Baslangigta kabuk altinda ureme organlan olusur, fakat olgunlukla 
pargalanir ve meydana gelen gok sayidaki sporlar atmosfere yayihr. Sporlar ile birlikte, ureme 
organlannin olgunluktaki rengi, nemlilige bagh olarak, agik pembeden portakal rengine kadar 
degisir. Mantarm gelismesi sirasinda meydana gelen basingla konukgunun bulasma yerindeki 
deri kisminin pargalanmasi sonucu bu kisimdaki deri (kabuk) geriye dogru kivnhr. Sporlar beyaz 
ve bdlmesizdir. Mikroskopta bariz damlaciklar (guttules) gosterir. Buyiiklukleri 4-6x15-20 
mikron arasinda degisir. Topaklar, laboratuarda nemli hiicrelerde, 22-25°C de 48 saat iginde 
olgunla§ir. 

Bu mantar, odun kisimlannda da zarar yapabilir. Mantar be§ ya§indan daha geng dallarda 
gelisir. Hastahgin gdriilmesinde, dahn iginde bulundugu §artlar, ya?indan daha onemli olup, 
hastahgin §iddeti, zeytinin gesitli gevrelerdeki gelisme §artlanna gore degisir. Bu hastalik 
surgunlerde olu dokular (nekroz) olu§turur ve agagta az veya gok yaprak dokiimiine sebep olur. 
Parazitin yapraga giri§i, gim borusunun gelismesinden sonra olusan appressoriumlar yardimiyla 
olur. Cim borulan, nemlilik ve sicakhk §artlari elverisli oldugunda, parankima dokusu igerisinde 
ve onu tahrip etmek suretiyle gelisir ve kendine has ureme organlan olusumu gdruliir. Bu durum, 
dalla birlesme noktasinda yaprak sapinin hastalanmasi ile birlikte yapragin dtismesine neden olur. 

Hastahgin en gok bulunan sekli meyvedeki zarandir. kuru meyvelerden yahut hastahkh dal 
ve yapraklardan dagilan sporlar, sartlar elverisli (bereketli yagmur yahut surekli giglerle, yuksek 
rutubet) oldugunda meyveyle temasa gegilir. Cim borulannin gelismesinden sonra, geng ve 
henuz yesil olan meyvelere ulasir. Meyve uzerinde asagidaki etkileri gosterir. 

20 gunluk bir hastalanmadan sonra, % 40'a ulasan bir agirhk kaybi ile meyvede kuruma; 
Cikarilan yagda bir asitlik artisi, tamamen hastalanmis meyve sayisi ve yagin asitlesmesi, 

aym yonde bir artis gosterir. Yaglar 12-13 asitlik derecesine ulasir. 
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Sporun cimlenmesi igin bulasma bolgesinde suyun yogunla§masinm meydana gelmesi 
gerekir. Yaprakta, mitteakip gelisme igin % 90'in uzerinde hava rutubeti gereklidir. Hastahgin 
yayilmasi igin gerekli sicakhk 18-25°C arasinda degi§ir. 

Mucadelesi 
>Sayet dallar ve yapraklarda onemli olgiide bulasma varsa, ilkbaharda ilaglama tavsiye 

olunur. Eger hastalanma sadece meyvelerde ise, bblgelere bagh olarak, yaz sonu, sonbahar 
ba§lannda mucadele daha etkili olur. 

>En etkili aktif maddeler: % 50'lik Bakir oksikloriir ve Benzimadazol'lerdir. 
Meyvelere uygulandiginda, aktif maddenin daha uzun devre yapi§ik kalmasini temin 

maksadiyla yapi§tinci madde kullanilmasinin ilacin etkisini arttiracagi gbzonunde tutulmahdir. 
Sekil 1.12. Zeytinde Antroknoz Zaran 

A R M I L L A R I A K O K C U R U K L U G U 
(Armillaria mellea( Va i l . ) Que l ) 
T a m mi v e Y a s a y i s i : 
Hastalik etmeni sapkah bir fungustur. §apkalanm sonbahann ilk yagmurlanndan sonra 

olusturur. Hasta agaglann kiitiiklerinde olusan sanmsi kahverengi olan ve asagiya dogru 
siyahla§an §apkalar 5-15 cm gapindadir. Bu §apkalar misellerden olu§an rizomorflann ucunda 
meydana gelir. Rizomorflar kahn, silindir seklinde koyu renkli misel uzantilandir. Ug kisimlan 
renksiz ve akiskan madde ile gevrili olan rizomorflann di§i koyu igi beyazdir. Sapkanin altinda 
bulunan lamellerde olgunla§an basidiosporlar 8-9x5-6 mikron boyutundadir. Fungus hem 
toprakta, hem de odun dokusunda ya§ar. Olii agaglarda ve toprakta kalan kbk pargalannda uzun 
siire ya§amim siirdiiriir. Nemli yerlerde iyi gelisme olanagi bulur. 

Hastahg in Bel i r t i ler i , E k o n o m i k O n e m i v e Y a v i h s i 
Zeytin agaglannin kbklerinde giiriikliik yaparak agaglann oliimune neden olur. Hastahga 

yakalanan agaglarda surgun olu§umu azahr, surgun ve dallar blmeye ve kurumaya basjar, nihayet 
agaglar tamamen kururlar. Bu belirtilerin olu§umu ve agaglann bliimii 4 yilhk siireyi gerektirir, 
ancak §iddetli enfeksiyon kosullarinda bu siire 1-2 yildir. Hastahga yakalanmi§ agaglann kokleri 
incelendiginde ikinci koklerden ba§layarak kbk bogazina kadar kabuk dokusu ile odun dokusu 
arasinda beyaz fungal tabakanin olu§tugu gbriiliir. Hastahgin ba§langicinda odun dokusu agik 
kahve rengidir, daha sonra sarimtirak veya beyaz stingerimsi beyaz dokuya dbnusur. Agaglann 

Etmenin yesjl meyvedeki goriiniimu Etmenin olgun meyvedeki goriiniimleri 
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yasamlannin kisalmasina agacin verim yasinda olumune neden oldugu igin ekonomik agidan 
onemlidir. Topragi iyi segilmemis, bahge kurulusu ve kulturel islemleri teknigine uygun 
yapilmamis bahgelerde etmen kolay gelisebilmektedir. Bu fungusun entansif tanm uygulanan 
bahgelerde agaglan gok az hastalandirdigi bilinmektedir. 

MUCADELESI 
Kulturel Onlemler: 

> Kuruyan agaglar bahgeden sokulerek imha edilmeli ve yerlerinde kireg 
sbndurulmelidir. 

> Hastalik bahgenin belli kesimlerinde ise rizomorflann saglam agaglara ulasmamasi igin 
hasta olanlar 60cm derinlik ve 30 cm genislikteki hendekler ile izole edilmelidir. 

> Cevre bahgelerde hastahgin bulundugu durumlarda sel sulanmn getirecegi hastahkh 
pargalann girisini onlemek igin bahgenin gevresine 60-70 cm derinlikler hendekler 
agilmahdir. 

> Agaglar saglam ve saghkli yetistirilmesi igin teknigin gerektirdigi onlemler ahnmahdir. 
> Orman agaglanmn kesimiyle elde edilen bos araziye hemen zeytin bahgesi tesis 

edilmemeli, toprak 2-3 yd bos birakilmahdir. 
> Sonbahann ilk yagmurlanndan sonra olusan fungusun sapkalan ve olusturduklan 

yerdeki kok pargalan imha edilmelidir. 
> Agaglar derin dikilmemeli, asiri sulanmamah ve koklerin yaralanmamasma dikkat 

edilmelidir. 
§ekil 1.13. Zeytinde Kok Curuklugu 

Etmenin sapkah mantarlan Etmenin beyaz fungal tabaka 
olusturmasi 

Etmenin rizomorflan 

Kimyasal Mucadele : 
Uygulamalara hastalik gdriildugiinde ba§lamahdir. 
Hastalik yeni baslamis ise, hasta kokler kesilip hasta kisimlar kazmdiktan sonra bu yerlere 

% 5'lik Bordo Bulamaci, % 2'lik gdztasi eriyigi veya %5'lik karaboya ilaglanndan biri firga ile 
siirulmeli, ilag kuruduktan sonra uzeri a§i macunu ve veya 750 gr ardig katrani + 250 gr goztasj 
karismn ile kapatilmahdir. 
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Kokler tamamen hastalanmis ise, ince kokleri dahil sokulerek kendi gukurlannda yakilmali 
ve yerine s6nmemi§ kireg dokiilerek kapatilmahdir. Hastahgin goruldugii bahcedeki saglam 
agaglan korumak igin sonbaharda veya ilkbahar basmda agaglann izdiisUmleri % 5'lik 
karaboya,% 2'lik gbzta§i, m2 ye ilagh su gelecek sekilde sulanmahdir. 

Z E Y T J N D E Z A R A R L I L A R : 
Z E Y T I N S i N E G I 
(Bactrocera oleae G m e l i n ) : 
T a m m i v e Y a s a y i s i : Ergin 4-6 mm boyunda parlak ve kahve bal renklidir. Ba§ ve antenler 

san, gogiis uzerinde 3 adet agik kahverengi bantlar vardir. Yumurta 0,7-0,9 mm boyunda, mat 
beyaz renkli ve mekik seklindedir. Larva ayaksiz ve §effaf beyaz renklidir. Ba§ ince viicudu 
geriye dogru kahnlasm Olgun donemde larva 6-8,5 mm boyda ve 1,3-1,9 mm endedir. Siyah 
meyvede beslenenler soluk menek§e rengini ahr. Pupa 3,8-5 mm boyunda kahverengi figi 
seklindedir. 

Agaglarda ergin halinde veya toprakta pupa halinde, bazen de meyveler agag uzerinde ise 
yumurta veya larva halinde kisjarlar. Erginler Haziran' dan sonra topraktan gikarak yumurta 
koyma erginligine gelirler. Haziran sonuna dogru giftle§en disjler oncelikle iri parlak ve 
yaglanmaya basjami§ zeytin meyvelerine V seklinde yanklar agarak yumurtalanni birakir. 
Yumurta konan |yer bir giin sonra koyu kahverengiye dontisiir, buna vuruk denir. Bu yumurtalar 
18 ° C de 2 giii()de agihr. Larva gelisme suresi 15-16 giindiir. Olgun larva pupa olmadan once 
kendine bir oda hazirlar, meyvede gikis deligi agar ve sonra geri gekilerek pupa olur. Bir neslin 
gelisme suresi 30-40 giindiir. 

Sekil 1.14. Zeytin Sinegi Biyolojik Dbngiisu 

Zeytin Sinegi Ergini Zeytin Sinegi Larvasi 
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Zeytin Sinegi Pupasi Zeytin Tanesindeki Sinek Cikis Deligi 

Z a r a n v e E k o n o m i k O n e m i : 

Zeytin Sinegi larva doneminde meyve etinde zarara neden olur. Larva gelisme siiresince 
cekirdek etrafinda galeriler acarak beslenir. Boylece meyvelerin ciiruyerek dokiilmesine, 
zeytinyagi miktannin azalmasina kismen de yagda asitligin du§mesine neden olmaktadir. Zarar 
orani normal yillarda % 15-30, salgin yillannda %60'a kadar ulasabilmektedir. 

M U C A D E L E S I 
K u l t u r e l O n l e m l e r : Pupalann yok edilmesi igin kis aylarmda topragin derince siiriilmesi 

zarar periyodu boyunca 3-4 giinde bir kurtlu zeytinlerin toplanarak zeytinlikten uzaklasbnlmasi 
gerekmektedir. 

K i m y a s a l Mucade le : Meyvelerin yumurta koyma olgunluguna geldiginde vuruk sayimlari 
yapilarak yeterli vuruk saptandigmda ilaglamaya gegilir. Ergin artislannin belirlenmesinde Mc 
Phail ve san yapiskan vertikal tuzaklar kullanihr. Yapilan sayimlar sonunda salamurahk 
gesjtlerde % 1 vuruk, yaghk ge§itlerde ise % 6-8 vuruk saptandigmda yer aletleriyle ile kaplama 
ilaglama yapihr. Zeytin sineginin ergin mucadelesini hedefleyen ugakla U L V - bait sprey 
ilaglamasmda ise uriiniin yok yihnda % 1 vuruk, var yillarda ise % 2-3 vuruk saptandigmda 
ilaglamaya basjanir. 

Sekil 1.15. Zeytin Sinegine Karsj Kimyasal Mucadele 

San yapi§kan tuzak Mcphail tipi besin tuzagi 
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Tablo 1.10. Zeytin Sinegine Karsi Kimyasal Mucadelede Kullanilan Etkin Madde Ve 
Donemleri 
Etkili Madde Adi ve Form. 
Oram Tipi Doz (Preparat/ hi su) Aciklama 
Oncelikli olarak tavsiye edilen ilaclar 
Feromon, %0,01-t-
Deltamethrin, %0,0187 

Hidrolize protein, 850 
g/1 + Malathion, %25 
Hidrolize protein, 850 
g/1 + Fenthion, 525 g/1 
Beta Cyfluthrin, 25 g/1 

Tuzak 

WP + 
EC 
EC + 
EC 
EC 

- Orta biiyiiklukteki agaclardan olusan yeknesak zeytin 
bahcelerinde, iki agaca bir tuzak, 
- Biiyuk tach agaclardan olusan bahgelerde ve yeknesak 
olmayan bahgelerde, her agaca bir tuzak asihr. 
4 litre + 4,5 kg Zehirli yem kismi ilaglama 

Zehirli yem kismi ilaglama 

Kaplama ilaglama 

1 litre + 500 ml 

30 ml 
Ikinci derecede tavsiye edilen ilaclar 
Formothion, 336 g/1 EC 150 ml 
Cyfluthrin, 50 g/1 EC 30 ml 
Deltamethrin, 25 g/1 EC 25 ml 
Deltamethrin, 120 g/1 EC 5.5 ml 
Fenthion, 525 g/1 EC 100 ml 
Trichlorfon, %80 SP 125 g 

Kaplama ilaglama 
Kaplama ilaglama 
Kaplama ilaglama 
Kaplama ilaglama 
Kaplama ilaglama 
Kaplama ilaglama 

ZEYTiN GUVESi 
(Prays oleae Bern.)(Lepidoptera:Hyponomeutidae) 
Tanimi ve Yasayisi: Ergin kelebegin boyu 7-8 mm, kanat agikhgi 13-16 mm kadardir. 

Genel gdriinusii gumiisi renklidir. Yumurta 0,25 mm gapinda olup basik kubbe bigiminde olup 
uzerinde an petegini andiran desenler bulunur. Yumurta once §effaf, agilmaya yakm ise kirli 
beyaz ve sanmsi renk ahr. Zeytin giivesi larvalan genellikle kirli beyaz ve sarimtirak renkte olup 
olgun larva boyu 8-10 mm kadardir. Viicudun iki yaninda boydan boya renkli birer bant bulunur. 
Pupa distan goriinebilen seyrek dokulu beyaz bir kokon igerisindedir. Zeytin giivesi yilda 3 ddl 
verir ve her ddl zarar yaptigi fenolojik doneme gore isim ahr. 

§ekil 1.16. Zeytin Guvesi Biyolojik Ddngusu 

Z.giivesi ergini Z. guvesi larvasi Z. guvesi 
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Yaprak Dolu (Phyllopagus) : Erginler eylul-aralik aylannda yapraklarin genellikle iist 
yiizeylerine yumurta birakirlar. Yumurta agildiktan sonra yavru direk yapraga girer. Larvalar 
farkli §ekillerde galeriler acarak gelismesini stirdiiriir. Birinci ddnemden sonra larva galerisini 
terk ederek yapragin alt kismina gecer. Yaprakta bir giri§ birde ciki§ deligi bulunur. Eger tek 
delik varsa larva hala galerinin icersindedir. Bazen ozellikle sicak ydrelerde yeni surgunlerin 
odun gdzlerinde zarar yapar. Bu ddlun ekonomik zaran fazla degildir, fakat sonraki dollerin 
populasyon yogunluguna etkisi vardir. 

$ekil 1.17. Zeytin Guvesi Zarar $ekilleri. 

Zeytin Guvesinin Yapraktaki Zeytin Guvesinin Zeytin Gtivesinin Meyvedeki 
Zaran Cicekteki Zaran Zaran 

Cigek Dolii (Anthopagus): Yaprak ddliinii takip eder. Cikisten sonra erginler yumurtalanni 
gigekler agmadan once gigek tomurcuklarina koyarlar. Geng larvalar yumurtadan gikinca gigek 
organlanm kemirir ve meyve tutumunu engellerler. Tag yapraklar kurur ve kahverengilesir. Bir 
larva 30-40 tomurcugu yok edebilir. Tomurcuklan birbirine baglayarak ag drer ve iginde pupa 
olusturur. 

Meyve Dolu (Carphopagus): Erginlerin ganak yapraklar uzerine biraktiklan yumurtalardan 
gikan larvalar geng meyvelerin sap kismindan meyve igerisine girerler. Yavas, yavas gekirdege 
dogru ilerlerler ve gekirdege yerlesirler. Burada gelisen larva yine meyve sapi dibinden disariya 
gikarlar. Bu agustos-eyliil gibi meyve dokumlerine neden olur. Meyveye giri§ doneminde 
ddkumler gdriilebilir. Genellikle meyve ddkiildukten sonra, larva meyveden di§an gikar ve 
toprakta yada govdenin herhangi bir yerinde pupa olur. 

Zaran ve Ekonomik Onemi : Zeytin guvesi larva doneminde zararh olmaktadir. Yaprak 
dolu larvalan yapragin iki epidermisi arasinda agtiklan galerilerlc ve yaprak ile siirgiin uglannda 
beslenmeleri ile zararh olurlar. Qic,ek dolii larvalan gigek salkimlari arasinda beslenerek, 
salkimlardaki gigek ve tomurcuklan yok ederek meyve tutumunu engeller. Meyve dolii larvalan 
meyve igine meyve sapi dibinden girerek meyve ile meyve sapinin birlestigi kismi tahrip eder ve 
meyvelerin dokulmesine sebep olur. Meyve igine giren larvalar ise meyve gekirdeginde 
beslendikten sonra pupa olmak igin yine meyve sapinin dibinden disan gikar. Yine bu sirada 
meyve sapi ile meyve eti baglantisini tahrip eder ve tiir meyveler dokuliir. Bu meyveler henuz 
yaglanmadiklari igin degerlendirilmez. 
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MUCADELESI 
Kimyasal Mucadele : Zararlinin meyve doliine karsi ilaglama yapdir. Ancak kontrol edilen 

mercimek biiyukliigiindeki zeytin danelerinin % 8-10' da canh yumurta + larva olmasi halinde 
ilaglama yapilacaktir. Fakat zararlinin mevsim basmda yapraklarda ve yeni siirgiinlerde % 8-10 
dan yuksek diizeylerde zarar yapmasi halinde, gigek dolunde kelebeklerin yakalanmasindan 7-10 
gun sonra ilaglama yapihr. 

Tablo 1.11. Zeytin Giivesine Karsj Kimyasal Mucadelede Kullamlan Etkin Madde Ve 
Donemi eri 
Etkili Madde Adi ve 
Oram 

Form. Tipi Doz (Preparat/hl 
su) 

Agiklama 

Oncelikli olarak tavsiye edilen ilaglar 
Diflubenzuron, % 25 WP 40 g Cigek nesline kar§i 
Triflimuron, % 25 WP 40 g Gigek nesline kar§i 
Beta Cyfiutrin, 25 g/1 EC 25 ml Cigek ve meyve nesline 

kar§i 
Ikinci derecede tavsiye edilen ilaglar 
Cyfluthrin, 50 g/1 EC 25 ml Cicek ve meyve nesline 

kar§i 
Deltamethrin, 25 g/1 EC 25 ml Cigek ve meyve nesline 

kar§i 
Diazinon, 185 g/1 EC 150 ml Meyve nesline karsi 
Fenthion, 525 g/1 EC 150 ml Cigek ve meyve nesline 

kar§i 

ZEYTIN KARA KOSNILJ 
(Saissetia oleae Olivier) (Homoptera:Coccidae) 
Tani mi ve Yasayisi : Ergin di§i 2,5 mm uzunlukta, 1-4 mm genishkte ve 2-2,5 mm 

yuksekliktedir. Geng disj agik kahverengi renkte olmasina kar§ihk, yumurtah disjler siyah 
renktedir. Sirt kisminda 'H' harfine benzer bir kabarti bulunmaktadir. Yumurta basjangigta beyaz 
2-3 giin sonra saman rengi veya sarap kirmizisi renktedir. Ki§i genellikle yapraklarda larva 
halinde gegirmektedir. Ki§i gegiren larvalar havalar lsininca siirgunlere gbg etmekte burada 
yumurtasiz disj donemine girmektedir. Yumurtah disj donemine gegi§, Akdeniz bolgesinde Nisan 
sonlannda, Ege bolgesinde Mayis sonunda, Marmara ve Karadeniz'de ise Temmuz ayindadir. ilk 
inficar Akdeniz Bolgesinde Mayis' ta diger bolgelerde Haziran'da basjar ve 1-3 ay kadar surer. 
Yumurtalar ana kabugu altmda agildiktan sonra yaprak surgun gibi yesil aksama dagihrlar. Yaz 
boyunca gikan larvalar 1-7 giin yaparak ve siirgiinlerde dolasarak kendilerine elverish yer 
bulduktan sonra yerlesjr ve 1. larva dbnemini gegirirler. Yaz sonunda 2. ve 3. larva donemine 
girer ve ki§i da boyle gegirirler. 

Zaran ve Ekonomik Onemi: 
Zeytin kara kosnili larva ve ergin donemlerinde agacin dzsuyunu emerek beslenir ve 

salgiladigi tath madde biitun agaci sarar. Saprofit mantarlar bu tath maddede gabuk iirediginden 
karabalhk hastahgi (fumajin) meydana gelir. Bir yandan dzsuyun emilmesi, diger yandan 
karabalhgin fotosenteze engel olmasi agaglan zayiflatir ve uriinde azalmalara neden olur. 
Kosnilin yogunlugu arttikga yaprak ve meyve dokiimleri ile yapraklarda kurumalar baslar, iiriin 
kaybi % 60-70'e kadar gikabilmektedir. 
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§ekil 1.18. Zeytin Kara Kosnili. 

MUCADELESI 
KUltUrel Onlemler : Kosnil kuwetli agaglarda daha az yasam sansi buldugundan zayif 

diismiis agaglan kuwetlendirmek gerekir. Bu yuzden kuruyan dallar kesilmeli, agaglann ig 
kisimlarimn hava ve isik almasini saglayacak §ekilde budama yapilmasi, asm sulamadan 
kagimlmasi ve dengeli gubreleme yapilmasi gerekmektedir. 

Biyolojik Mucadele : Dogada bulunan gesjtli faydahlar kosnili % 50'nin uzerinde kontrol 
altina alabiliyorsa boyle bahgelerde kimyasal mucadele uygulanmamahdir. 

Kimyasal Mucadele : Eger dogal dusmanlar zararhyi baski altina alacak yogunlukta degilse 
kara kosnile yaz ilaglamasi yapihr. Yaz miicadelesi iki uygulamali olup, aktif larva gikisma gore 
saptanir. Yumurtah disjlerin yumurtalari kontrol edilerek % 50'sinin bo§ oldugu devrede birinci, 
% 90' nin bo? oldugu devrede ikinci ilaglama yapihr. Mevsim basindaki kontrollerde % 50' nin 
uzerinde parazitlenme goriilen bahgelerde ilaglama yapilmamahdir. Yapilacak ilaglamalarda 
faydali fauna'ya en az zararh preparatlara (ornek yazhk beyaz yaglar gibi) agirhk verilmelidir. 

Tablo 1.12.Zeytin Karakosnili Mucadelesinde Kullanilan ilaglar 
Etkili Madde Adi ve Form. Doz (Preparat / Agiklama 
Oram Tipi hi su) 
Oncelikli olarak tavsiye edilen ilaglar 
Yazhk mineral yag, %70 EM 1500 ml - Parazitoitlenmenin %50'nin 
Yazhk mineral yag , %85 EM 1250 ml uzerinde oldugu bahgelerde, 
Beta cyfluthrin, 25 g/1 EC 50 ml ilaglama yapilmamahdir. 

- Dogal diismanlarm zararhyi 
baski altma alamadigi ve 
parazitoitlenmenin %50'nin 
altinda bulundugu yerlerde, 
ilaglamasi yapilrnalidir. 

ikinci derecede tavsiye edilen ilaglar 
Cyfluthrin, 50 g/1 EC 
Deltamethrin, 25 g/1 EC 
Deltamethrin, 120 g/1 EC 

50 ml 
25 ml 
5.5 ml 
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ZEYTIN KABUKLU BITI 
(Parlatoria oleae COLV.) (Homoptera : Diaspididae) 
Tanimi ve Yasayisi : Ergin disi kabugu oval, 2-2,5 mm capta kul rengindedir. Kabuk 

kaldinldiginda altta mor renkli disi gdruliir. Ergin erkekler ise uzuncadir. Yumurtalar menek§e 
rengindedir. Yumurtadan gikan hareketli larvalar iistten basik oval sekilli olup eflatun renktedir. 
Ki§i olgun di§i doneminde gegirir. Yumurtalarmi iklim ko§ullanna gore nisamn ilk yansi veya 
mayis ayimn ilk haftasinda birakmaya ba§lar. Yumurtlama 2 ay kadar surer. Mayis ayi ortalan 
veya sonlanna dogru goriilen hareketli larvalar dallara, yaprak ve meyvelere giderek kendine 
uygun bir yer tespit eder ve beslenmeye ba§lar. Ikinci dole ait yumurtalar temmuz ortalan ve 
sonlannda gdruliir. ikinci ddltin erginleri genellikle ki§lamaya cekilir. Yilda iki ddl verir. 

§ekil 1.19. Zeytin Kabuklu Biti 

Zaran ve Ekonomik Onemi: 
Zaranni zeytin agaclarinin govde, dal, siirgiin, yaprak ve meyvelerinde meydana getirir. 

Bitki dzsuyunu emerek agaglan zayiflatip verimlerinin azalmasina ve kurumalara neden 
olmaktadir. Zeytin daneleri iizerinde yaptigi emgi sonrasi klorofil bozulmasi sonucu 3-4 mm 
gapinda siyah lekeler ve deformasyonlar meydana gelmektedir. Ozellikle salamurahk gesjtlerde 
meyvelerin kalitesi du§mekte ve uretici agisindan ekonomik kayiplar meydana gelmektedir. 

MUCADELESi 
Kulturel Onlemler : P.oleae genellikle nem orani yuksek sahil kesimleri ile sulanan 

bahgelerde yer alan ve yesil sofrahk olarak degerlendirilen zeytin ge§itlerini daha gok tercih eden 
bir zararhdir. Tozlu yol kenarlan, sik olarak tesis edilmi§, budama ve aralama yapilmayan, 
guneslenmenin ve hava akiminin az, orantih nemin yuksek oldugu etrafi kapah gukur bahgelerde 
zararh popiilasyonunun yuksek oldugu bilinmektedir. Bu nedenle kuruyan dallar kesilmeli, 
agaglann havalanmasi ve guneslenmesi igin aralama ve budama yapilmah, toprak islemesi, 
dengeli giibreleme ve sulama yapilmah, fazla sudan kaginilmahdir. 

Biyolojik Mucadele: Zararhnin dogal du§manlan zararh popiilasyonunu simrlayici oneme 
sahiptir. Ozellikle ilk dole ait ergin di§i ve ikinci dole ait larvalar iizerinde oldukga etkilidirler. 
Bu yuzden zararhya kar§i yapilacak mucadelede once parazitlenmc durumunu saptamak, 
gerekiyorsa ilagh mucadeleye karar vermek yoluna gidilmelidir. Eger % 50' den fazla 
parazitlenme soz konusu ise ilk dole karsi kimyasal mucadeleden vazgegilmelidir. 
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Kimyasal Miicadele: ikinci doliin hareketli larvalanna karsi yapilacak ilaglamada 
bahcedeki zararh populasyon yogunlugu ve parazitlenme orani goz oniine ahnmahdir. 
Parazitlenme orani diisuk, zararh yogunlugu yuksek ise, ikinci dol ergin oranimn % 70-80'i 
buldugu agustos aylarmda ilaglama yapilmahdir. 

Tablo 1.13. Zeytin Kabuklubiti Mucadelesinde Kullamlan ilaglar 
Etkili Madde Form. Doz (Preparat/ 
Adi ve Oram Tipi hi su) Aciklama 
ikinci derecede tavsiye edilen ilaglar 
Malathion, 190 EC 500 ml -Yaprak ve siirgiinlerde zarar yapan 
g/1 birinci doliine kar§i ilaglama 
Malathion, 650 EC 150 ml yapilmamahdir. 
g/1 - Meyve dbliinde, parazitlenmenin 

%50'nin altinda oldugu bahgelerde, 
yumurtalarin %50'si agildigi zaman 
ilaglama yapihr. 

ZEYTiN PAMUKLU BiTi 
(Euphyllura olivina Costa.) 
Tammi ve Yasayisi: Ergin pamuklu bitin boyu 2-3 mm kadardir. Viicudu kiigiik bir agustos 

bbcegini andinr. Gozleri kirmizi ve hortumu gelismi§tir. Kanatlan kirli san, kann yesjl renklidir. 
Pamuklu bitin nimfleri olgunlasbginda 2 mm kadar olur. Renkleri hafif yesjlimsidir. Geng 
nimfler genel olarak san ve agik yesildir. Nimfler viicutlanndan gok ince iplikgiklerden meydana 
gelen bahmsi bir madde gikanrlar. Bu iplikgikler pamuk yigini gibi toplanarak kiimelenir. Zeytin 
pamuklu biti ki§i ergin olarak, agaglann kabuk altlannda, yank ve gatlaklannda hatta surgun 
koltuklannda gegirir. Erginler mart ba§lanndan itibaren aktif duruma gegerek onceleri surgun 
uglarina ve ug yapraklanna yumurtalanni birakir. Daha sonra gigek tomurcuklannin olusmasi ile 
yumurtalarini tomurcuk saplanna birakirlar. Yumurtalar 4-6 giinde agihrlar. G'kan nimfler yassi 
gbriinumde olup gikardiklan tathmsi bir madde ile ( pamuk gibi ) vucutlanni brterler. 
Tomurcuklara girerek beslenirler. Yilda 3-4 dbl verir. 

Sekil 1.20. Zeytin Pamuklu Biti 

Zaran ve Ekonomik Onemi: 
Zeytin pamuklu bitinin nimfleri, zeytin somaklarinda tomurcuk saplan ve surgun uglannda 

bitkinin bzsuyunu emerek, agaglann ve siirgunlerin zayiflamasina, gigek ve gigek 
tomurcuklannin dokulmesine neden olarak zararh olur. Zararlinin yogunlugu arttikga zarar orani 
yiikselir. Ancak dii§iik yogunlukta zaran pek hissedilmez. 
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MUCADELESI 
KUlturel Onlemler : Kosnillerde oldugu gibi bunun da zaranni onlemek amaciyla agaglar 

daima sihhatli tutulmah bol gunes ve havalanmasina dikkat edilmelidir. Agaglar tozlu 
bulundurulmamahdir. 

Kimyasal Mucadele : Zeytin pamuklu biti genelde ilkbahar aylarmin yagi§h gegtigi, nemli 
ve budama yapilmamis zeytinliklerde zeytinin gigeklenme doneminde zararh olmaktadir. Ayni 
donemde zeytin guvesinin gigek nesline karsi ilaglama yapilmi§sa bu zararhyi hedefleyen 
ilaglamaya gerek yoktur. Zeytin guvesi zaranmn onemli olmadigi bahgelerde ise bahgedeki 
agaglann sadece yogun zarar gormu§ somaklan ilaglanmahdir. Boylece dogal du§manlan az 
zarar gdrmu§ somaklardaki zararh ile beslenerek bahgedeki dogal denge korunmu§ olur. 

Tablo 1.14. Zeytin Pamuklu biti Mucadelesinde Kullanilan ilaglar 
Etkili Madde Form. Doz (Preparat/ hi su) Agiklama 
Adi ve Oram Tipi 
ikinci derecede tavsiye edilen ilaglar 
Cyfluthrin, 50 g/1 EC 30 ml - Zeytin guvesinin gigek nesline karsi 
Fenthion, 525 g/1 EC 150 ml bir ilaglama yapihni§sa, bu zararh igin 
Diazinon, 185 g/1 EC 200 ml ayn bir ilaglamaya gerek yoktur. 

Zeytinde diger zararhlar 
1) Filizkiran (Hylesinus oleiperda F.) 
2) Dal kurutan (Resseliella oleisuga Torg.) 
3) Zeytin tiripsi (Liothrips oleae Costa.) 
4) Agag sari Kurdu (Zeuzera pyrina L.) 
5) Zeytin Fidan Tirtili (Palpita unionalis Hb.) 
6) Zeytin Yaprak Sigili (Dasineura oleae Loew.) 
7) Yara Kosnili (Pollinia pollini Costa.) 

1.6. Zeytinin insan Saghgi Yonunden Onemi 
Zeytin meyvesi sofrahk ve yaghk olmak uzere iki sekilde degerlendirilir. Sofrahk zeytin, 

yesil veya siyah olum safhalannda hasat edilip, salamura edilirse yesil veya siyah sofrahk zeytin 
olarak tuketime hazir olmus olur. 

Yenebilen 100 g siyah ve yesil zeytinin besin degerleri Tablo 1.15'te verilmistir. Yag igerigi 
ile enerji miktan siyah zeytinde yesil zeytine gore daha yuksek iken, ozellikle A vitamini, demir 
ve kalsiyum ydniinden tersi bir durum oldugu tablodan incelenebilir. 

Tablo 1.15. Sofrahk Zeytinin Besin Degeri 

- Ayn bir ilaglamaya gerek 
duyuldugunda, agaglann sadece yogun 
zarar gormtis somaklan ilaglanmahdir. 

Siyah zeytin (40-50 adet) Ye$il zeytin (40-50 adet) 
Enerji (kalori) 
Yag(g) 
Karbonhidrat (g) 
Protein (g) 

207 
21,0 
1,1 
1,8 

144 
13,5 
2,8 
1,5 
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Kalsiyum (mg) 77 90 
Demir (mg) 1,6 2,0 
Vitamin A (IU) 60 300 
Vitamin Bl (mg) 0,02 0,02 
Vitamin B2 (mg) 0,02 0,02 
Niasin(mg) 0,2 0,1 
Vitamin C (mg) 0 0 

Zeytin meyvesinin fiziksel ozellikleri ve bilesimi ilgili Tablo 1.16'da ortalama % 22 olarak 
verilen yag igeriginin ceside gore % 13 ile % 30 arasinda oldugu dikkate ahnmahdir. 

Tablo 1.16. Zeytin Meyvesinin Fiziksel Ozellikleri Ve Bilesjmi 
Fiziksel ozel l ikler T ip ik zeyt in b i les imi 

Daneagirhgi 2-12 g Su %50 
Cekirdek orani % 13-30 Yag % 22 
Et (pulp) orani % 66-85 Protein % 1.6 
Meyve kabugu % 1.5-3.5 Seluloz %5.8 

Seker % 19.1 
Kill %1.5 

Yemeklik bitkisel yaglann kimyasal bilesjmi (Tablo 1.17) zeytinyaginin kimyasal bilesjmi 
(Tablo 1.18.) ile kar§ila§tmldiginda tekli doymamis yag asitlerinden oleik asit oranimn 
zeytinyagmda yuksek oldugu gbriilebilir. 

Tablo 1.17. Bazi Yemeklik Bitkisel Yaglann Kimyasal Bilesjmi 
A y c i c e k yag i Soya yagi Mis irozi i yagi 

Palmitik asit (%) 3-10 7-14 8-19 
Stearik asit (%) < 1-10 1.4-5.5 0.5-4 
Oleik asit (%) 14-65 19-30 19-50 
Linoleik asit (%) 20-75 44-62 34-62 
Linolenik asit (%) <0.7 4-11 <2.0 
Tokoferoller (mg/kg) 250 175 200 

Tablo 1.18. Zeytinyag ;imn Kimyasal Bilesimi1 

Bilesjmler Oram - Miktan 
Trigliseritler % 99.8 

D o y m u s y a g asitleri % 14 

Palmitik asit % 7.5-20 
(C 16:0) 
Stearik asit % 0.5-5.0 

Not: Doymami§ yag asitleri, molekiilde gift bagin sayisi ve bulundugu yere gore dizilmektedir. 
Yag asidi molekulunun sonundan basina dogru ilk gift bagin bulundugu yer "n" i§aretiyle 
gosterilmektedir. Ornegin, oleik asit (C 18:1, n-9) seklinde ifade edilir. Bunun anlami; oleik asit 
18 karbon atomundan olusmakta, molekiilde bir tane gift bag bulunmakta ve bu gift bag sondan 
dokuzuncu karbon atomunda bulunmaktadir. 
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(C 18:0) 
Tekli doymamis yag asitleri %72 

Oleik asit 
(C18:l, n-9) 
Palmitoleik asit 
(C 16:1) 

% 0.3-3.5 

% 55-83 

Coklu doymamis yag asitleri % 12 
Linoleik asit 
(C 18:2, n-6) 
Linolenik asit 
(C 18:3, n-3) 

% 3.5-21 

% 0.0-1.5 

Trigliserit olmayan ogeler 
Tokoferoller 
(Vitamin E) 
Polifenoller 
Kolesterol 

% 0.2 
150 mg/kg 

300 mg/kg 
0 

Yag asitleri insan beslenmesi yonunden onemli oldugu halde gift bagin sayisi ve bu bagin 
yag asidi molekulu uzerinde ilk bulundugu yer, asil onemli noktayi olusturmaktadir. insan 
viicudu ilk gift bagi sondan 3. ve 6. karbon atomunda olan, iki veya daha fazla gift bag igeren, 
yag asitlerini sentezleyemedigi igin elzem yag asitleri olarak kabul edilmektedir. Bu yag asitleri 
genellikle bitkisel yaglann yam sira; bahk ve diger su urunleri ile insan sutunde bulunmaktadir. 

Doymus yag asitleri kandaki kolesterolu artinrken, doymami? yag asitleri ise azaltici etkide 
bulunmaktadir. Bir steroid olan kolesterol, karaciger tarafindan sentezlendigi halde yiyeceklerle 
de ahmr ve kanda belli bir diizeyde olmasi gerekir. Kolesterolun kandaki tasiyicisi olan 
lipoproteinin yuksek (high density lypoprotein = HDL) veya dti§uk (low density lypoprotein = 
LDL) yogunlukta olmasi, insan saghgi bakimindan onemlidir. Kan kolesterolundeki yukselis ile 
kalp-damar hastahklan arasindaki iliski arastinldiginda; kalp-damar rahatsizliklari olanlarda 
gogunlukla kandaki LDL ile tasinan kolesterolun yuksek oldugu gozlenmistir. Oysa HDL'nin 
kanda yiikselmesi durumunda kolesterol karacigere tasinarak safra ve benzer uriinlere 
indirgenmekte ve boylece damar sertligi olasiligi azalmaktadir. Sonug olarak saghk agisindan 
LDL diisuk, HDL ise mumkun oldugunca yuksek olmahdir. 

Akdeniz ulkelerinde temel besin kaynaklanndan en onemlisi zeytinyagi oldugu igin ozellikle 
doymus yag ve diger sivi yaglar ile beslenen A.B.D. ve kuzey Avrupa iilkelerine oranla daha az 
kalp-damar rahatsizliklari saptanmistir. Kisi basma yaklasik 20 kg zeytinyagi tiiketen 
Yunanistan'in en onemli zeytinyagi uretim bolgesi olan Girit adasinda yasayan insanlarda 
beslenme ahskanhklarina bagh olarak, kalp-damar hastahklanna yok denecek kadar az 
rastlanirken, 1970'li yillarda beslenme ahskanhklarinin degi§erek doymu§ yag igeren kirmizi ete 
ydnelmesinden sonra, hasta sayisi artmistir. 

Diger bitkisel yaglarla karsilastirmah olarak diyetle alman yaglann atheroskleroz (damar 
sertligi) ve serum kolesterol, LDL, HDL seviyeleri ile iliskileri konusunda yapilan bir gahsmada; 
gerek goklu doymamis, gerekse tekli doymamis yag asitleri igeren biitiin sivi bitkisel yaglann 
kandaki trigliserit (1 molekul gliserol + 3 molekiil yag asidinden olusmu§tur), toplam kolesterol 
ve LDL seviyelerini dusurme dzelliklerinin aym diizeyde olduklan tespit edilmistir. Oysa 
zeytinyagi gibi tekli doymami? yag asidi (oleik) igerigi fazla olan yaglar, aygigek ve misirdzu 
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Tablo 1.19. Bazi Bitkisel Ve Hayvansal Yaglann Kritik Sicakhk Dereceleri 

Yaglar Kritik sicakhk derecesi (oC) 
Palmiye yagi 240 
Yerfistigi yagi 220 
Zeytinyagi 210 
Ay gigek yagi 170 
Soya yagi 170 
Margarin 150 
Tereyagi 110 

Oksidasyon, yag asidindeki gift baglardan ba§lar. Yaglarda bulunan gift bag sayisi arttikga 
oksidasyon artar. Oksidasyon sonucunda yagda peroksit olusur. Bu ise diger yag asitlerinin de 
okside olmasina yol agar. Boylece yag asitlerinin molekul yapisi bozulur ve acilasma (rancidity) 
meydana gelerek yagin tadi agirla§ir. Oksidasyonu artiran bir gok faktbr vardir. Bunlar depolama 
sirasindaki isi, i§ik, nem diizeyleri ile madeni kaplar ve antioksidant varhgidir. Yaglara katilan 
antioksidantlar, dogal (tokoferol gibi) ve yapay (BHT=butil-hidroksi toluen) antioksidantlar 
olarak ikiye aynhr. Zeytinyagmda antioksidant bzellige sahip tokoferoller bulunmaktadir. Bunun 
% 90'ini biyolojik agidan en aktif formdaki a-tokoferol (vitamin E) olu§turmakta ve miktan 150-
170 mg/kg diizeyindedir. Yaglarda bulunan doymami§ yag asitleri, yaglara ozgii biyolojik bir 
deger vermekle birlikte, yaglan oksijene kar§i korumasiz duruma getirmekte ve otooksidasyona 
neden olmaktadir. Oksidasyonun olusma hizi, mevcut gift baglann sayisi ile dogru orantih olarak 
artmakta, antioksidantlarm yapisi ve miktanna gore de engellenmektedir. Zeytinyaginin yag asidi 
bile§iminde, biiyiik olgiide tekli doymami? yag asidi olan, oleik asit bulunmakla birlikte bir gok 
antioksidanti da igermektedir. Bunun sonucunda, zeytinyagi otooksidasyona karsi daha direngli 
ve yuksek pi§irme sicakhgina dayanikh hale gelmektedir. 
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yagi gibi coklu doymamis yag asidi igerigi yuksek olan yaglann aksine, kolesterol 
metabolizmasinda onemli rol alan HDL seviyesini du§urmedigi belirlenmistir. 

Zeytinyaginin bu bzelligi bilinmeden once; elzem yag asitlerini (linoleik ve linolenik), 
zeytinyagina oranla daha fazla miktarda igeren diger bitkisel yaglar tercih edilmekteydi. Tercih 
edilmelerinin diger bir nedeni de; kandaki lipid ve kolesterolti diisurmede zeytinyagi ile aym 
etkiye sahip olmalan ve bu yaglann zeytinyagina gore daha ucuz olmalanydi. Bu yamlgimn 
gunumuze kadar devam etmesi sonucu, zeytinyagina olan talep ve tuketim oldukga diisuk 
diizeylerde kalmisbr. Ancak, ozellikle kalp-damar hastaliklan sorunu yuksek olan ulkelerde 
zeytinyagina kar§i ilgi gittikge artmaktadir. Zeytinyagi kullanimmin onemi anla§ildiktan sonra, 
ozellikle kalp-damar hastahgi riski yuksek olan kisilerde, giinliik diyette bulunmasi gereken yag 
asitleri; tiiketilen yagin iigte biri doymu§, iigte biri tekli doymami? ve diger iigte biri ise goklu 
doymami§ yag asitleri olacak sekilde yeniden diizenlenmistir. 

Zeytinyaginin yanh§ bilinen bir diger bzelligi de, gabuk yanmasi nedeniyle kizartma yagi 
olarak kullanilamamasidir. Oysa yaglan kritik, -kimyasal yapisinin bozulmaya basladigi,-
sicakhk derecesine gore siraladigimizda, en iyi kizartma yaginin palmiye yagi oldugu, bunu 
yerfistigi yagi ve zeytinyaginin takip ettigi goriilmektedir (Tablo 1.19.). Ancak zeytinyagi 
kullaniminda dikkat edilmesi gereken noktalar vardir. Her kullanim sonrasi filtre edilmeli, isi ve 
lsiktan uzakta muhafaza edilmelidir. Bunlara dikkat edildiginde bir gok defa kullamlabilmektedir. 
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2. ZEYTIN URUNLERi 
2.1. Zeytinyagi 
2.1.1. Tanim ve Uretim teknolojisi 
Natiirel Zeytinyagi; zeytinin preslenmesiyle elde edilen, herhangi bir kimyasal isjeme tabi 

tutulmadan da dogrudan tiiketilebilen dogal meyve yagidir. Zeytinyagi bu haliyle meyve suyuna 
benzetilir. Bitkisel yaglar igerisinde fiziksel metotlarla uretilebilen tek yag olmasi zeytinyagimn 
sahip oldugu bir ayricahktir. Son yillarda bu ozelligi nedeniyle zeytinyagi sadece uretimi yapilan 
ulkelerde degil, saghkli yasam idealini ilke edinen ulkelerde de tuketilmeye baslanmistir. Zeytin 
agacmin meyvelerinin (her zeytin meyvesi yaklasik agirhgmin % 18-31 oraninda yag igerir) 
normal iriligini aldigi ve yag tesekkuJuniin en yuksek seviyeye ulastigi donemde hasat edilerek 
gesjtli metotlarla yagimn gikanlmasi ile zeytinyagi elde edilir. 

Tiirk Gida Kodeksi, Zeytinyagi ve Pirina Yagi Tebliginde (2007/36) zeytinyagi tanimlan 
asagida verilmistir. 

1 ) Natiirel zeytinyagi: Zeytin agaci meyvesinden dogal niteliklerinde degisiklige neden 
olmayacak bir lsil ortamda, sadece yikama, sizdirma, santrifuj ve filtrasyon islemleri gibi 
mekanik veya fiziksel islemler uygulanarak elde edilen, fiziksel, kimyasal ve duyusal ozelikleri 
itibariyle simfina ait dzelliklere uygun yaglanm ifade eder. 

Natiirel zeytinyaglan; 
aa) Natiirel sizma zeytinyagi: Dogrudan tuketime uygun, serbest yag asitligi oleik asit 

cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yaglar, 
bb) Natiirel birinci zeytinyagi: Dogrudan tuketime uygun, serbest yag asitligi oleik asit 

cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yaglar, 
cc) Naturel ikinci zeytinyagi: Dogrudan tuketime uygun, serbest yag asitligi oleik asit 

cinsinden her 100 gramda 3.3 gramdan fazla olmayan yaglar, 
dd) Ham zeytinyagi/lampant: Dogrudan tuketime uygun olmayan, serbest yag asitligi oleik 

asit cinsinden %3,3 iin iizerinde olan ya da duyusal ve karakteristik ozellikleri bakimindan 
naturel zeytinyagi dzelliklerini tasimayan, rafinasyon veya teknik amagh kullanima uygun yaglar, 

olarak simflandirihr. 
2) Rafine zeytinyagi: Ham zeytinyagimn dogal trigliserid yapismda degisjklige yol 

agmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yag asitligi oleik asit 
cinsinden her 100 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yagdir. 

3) Riviera zeytinyagi: Rafine zeytinyagi ile gida olarak dogrudan tiiketilebilecek natiirel 
zeytinyaglan kansimindan olusan ve serbest yag asitligi oleik asit cinsinden her 100 gramda 1,0 
gramdan fazla olmayan yagdir. 

4) Cesnili zeytinyagi: Naturel sizma zeytinyaglanna degisik baharat, meyve ve sebzeler 
veya bunlarin dogal aroma maddeleri katilarak gesjtlendirilmesi ile elde edilen ve serbest yag 
asitligi oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yagdir. 

Zeytinyagi uretim teknolojisi: 
Zeytinyagi uretiminde klasik ve modem sistemler kullanilmaktadir. Klasik sistemi 

mengeneler, kuru sistem (super presler) ve sulu sistem (torbali, hidrolik presler) olarak 
gruplandirmak mumkundur. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Modern (Kontinu Santrifujlume) sistemleri ise 2 fazh ve 3 fazh kontinii santrifujlume 
sistemi, perkolasyon sistemi, kombine perkolasyon ve santrifujlume (sinoleo) sistemi olarak 
gruplandinlabilir. 

Modem sistemlerde yaygin olarak 2 ve 3 fazh kontinu sistemleri kullanilmaktadir. 
Zeytin isjeme teknolojisinin prensibi; temel olarak mezokarp hiicrelerde olu§an yagi agiga 

gikarmak ve bu yagi zeytinin diger bile§enlerinden ayirmaktir. Zeytin meyvesinin yakla§ik %40-
55 zeytin 6zsuyu,%18-31 'si yag,%14-22'si gekirdektir. 

Zeytin daneleri, yag randimani ve kalitesi agisindan optimum olgunluga geldiginde hasat 
edilerek bekletilmeksizin zeytin sikma tesislerine getirilerek oksidatif ve mikrobiyel bozunmaya 
yol agmayacak §ekilde bir an once isjenmesi gerekmektedir. 

isjemeye gelen ve kabulii yapilan zeytinlerin ta§, toprak ve yabanci maddelerden 
anndinlmasi ve mutlaka yikanmasi gerekmektedir. Yabanci maddelerden arindirilan zeytinler, 
hiicrelerinde bulunan yag damlaciklarimn agiga gikanlmasi igin kirma ve ezme isjemine tabi 
tutulurlar. Bunun igin ta§ veya metal degirmenler (kincilar) kullanilmaktadir. Klasik sistemlerde 
genelde ta§ degirmenler kullanihrken, kontinu sistemlerde metal degirmenler/kincilar tercih 
edilmektedir. 

Zeytin ezildikten sonra ozellikle metal degirmenler kullanildiginda, yogrulmasi gereklidir. 
Bu isjem daha sonra kati/sivi fazlann ayrilmasi igin hamurun hazirlanmasinda onemli bir 
a§amadir. Yogurma isjemi tamamlanan zeytin hamurunun bunyesinde bulunan yag fazinin 
ayrilmasi igin presler ve ya dekantbr kullanilmaktadir. Kontinu sistemlerde kullamlan dekantorler 
iki veya ug gikisji olabilmektedir. Yag, karasu ve pirina gikan sistemler "iig fazh" olarak 
adlandinhrken, sadece yag ve yuksek nem igerigine sahip pirina gikan sistemler "iki fazh olarak 
adlandinlmaktadir. 

Kati/sivi faz aynmindan sonra, elde edilen yag bunyesinde bir miktar karasu igerdiginden 
sivi/sivi faz ayrimi igin separatorlerden gegirilerek, kimyasal ve duyusal ozelliklerine gore 
depol anmaktad lr. 

Elde edilen yag, natiirel zeytinyagi ozelliklerini ta§iyorsa natiirel olarak, asitligi ve duyusal 
bzelligi olumsuz olanlar ise rafmasyon isjemine tabii tutularak isjenmektedir. 

T i i r k i ye B i iyuk Mil let Mecl isi (S. Sayisi: 296) 
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U c v e i k i F a z h S i s t e m i n A k i m S e m a s i 
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Kaynak: Zeytinyagi sektorii hijyen kilavuzu taslagi (2008). 
Zeytinyagi Eldesinde Verim ve Kalitenin Artinlmasi icin; 
Zeytin meyvesinin hasat zamani 90k iyi tayin edilmelidir. Toplama sirasmdaki olgunluk 

indeksi, yag verimi agisindan ayri bir onem ta§imaktadir. 
Zeytin hasadmi mumkun oldugu kadar zeytin agacmi ve meyvesini zedelemeden yapmak 

gerekmektedir. 
Zeytin tanelerinin ezilmeden ve bozulmadan zeytinyagi isjetmesine nakli elde edilecek 

zeytinyagimn kalitesi uzerine etki eden en onemli faktdrlerden biridir. Ulkemizde genellikle 60-
70 kg'lik guval ve kufelerle tasinan zeytinler daha tasima sirasinda zedelenmeler baslayarak, 
hizla bozulmakta ve yag kalitesi dtismektedir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Zeytinyagi elde edilmesi amaciyla isletmelere getirilen zeytinler cuval ya da yigmlar 
halinde bekletilirken, hizla bozulmaktadir. Zeytinin bilesjminde bulunan enzimlerin (ozellikle 
lipaz enzimi) ve suyun etkisiyle; hidrolitik, oksidatif, ve mikrobiyal bozulmalar nedeniyle meyve 
bunyesinde bulunan yag, hizla bozulmaya ugramaktadir. 

Ozellikle klasik (kesikli) sistemle cahsan zeytinyagi isjetmelerinde zeytinler yikama-kirma 
kirma isjemleri yapilmadan dogrudan dik ba§ degirmenlere bosaltilarak ezme isjemine tabi 
tutulmaktadir. Yikama-kirma isjemleri, verim ve kalite acisindan olumlu bir etkiye sahiptir. Dik 
ba§ degirmenlere kapasitenin uzerinde (ort. 300 kg) zeytinin ezilmek iizere bosaltilmasi sonucu 
ezme isjemi tam yapilamamakta, bu durum yag kaybina neden olmaktadir. 

Klasik sistemle zeytinyagi elde edilen isjetmelerde; zeytin hamuru; mengene, hidrolik pres 
ve siiper pres olmak iizere farkh ekipmanlar kullanilarak sikilmaktadir. Turkiye'de super 
preslerin sayisi hidrolik preslere gore daha azdir. Oysa, sikma isjemi sirasinda 12 inclik hidrolik 
preslerde 1 santimetrekareye uygulanabilen basin? 17,3 kg oldugu halde 16 inclik siiper 
preslerde santimetrekareye 30,8 kg basin? uygulanmaktadir. Bu durum pirinada kalan yag 
miktanna etki ederek; siiper preslerle elde edilen pirinada yakla§ik % 6 yag kahrken, hidrolik 
preslerle elde edilen pirinada bu oran %10'a cikabilmektedir. Mengene ve sulu sistemle gahsan 
isjetmelerde ise bu oramn %13 civanna kadar yiikseldigi belirlenmishr. Siiper presler yerine 
mengene ve hidrolik presler kullanilarak elde edilen pirinada % 7- % 4 oramnda fazla yagin 
kalmasi onemli oranda zeytinyagi kaybimn meydana gelmesi demektir. 

Karasuyun yagdan ayrilmasi: Turkiye'de karasuyun yagdan aynlmasinda ozellikle kugiik 
isjetmelerde aynsbrma havuzlanndan yararlamlmaktadir. Bu havuzlarda zeytinyagi karasudan 
yogunluk farkmdan dolayi bekletilerek ayrihr. Ancak ayinm tam olmadigmdan yaklasjk %l-2 
oramnda yag karasu ile birlikte atik olarak akar gider. 

Siizme ve depolama: Karasudan gesjtli yontemlerle ayrilan zeytinyagi hala bir miktar su ile 
zeytin meyvesi ve gekirdeginden kaynaklanan yabanci madde bulunmaktadir. Bu amagla elde 
edilen yagin modern filtreler kullanilarak suztilmesi gerekmektedir. Ancak birgok isjetmede 
filtre bulunmadigi igin siizme isjemi yapilamamakta bunun yerine yag birkag ay depolarda 
bekletilerek yagin su ve tortudan ayrilmasi saglanmaktadir. Bu sirada yag kalitesi dusmektedir. 
Bu nedenle kaliteli ve stabil bir yag elde etmek igin santrifujden gikan yag mutlaka filtre 
edilmelidir. Zeytinyaginin depolanmasinda kullanilacak kaplann bilesjminde bakir, demir, 
mangan ve krom gibi elementlerin bulunmasi gok sakmcahdir. Bu elementler serbest radikal ve 
hidroperoksit olusumunu hizlandirarak yagin bozulmasina neden olurlar. Bu nedenle paslanmaz 
gelikten yapilmi? depolar kullamlmahdir. Depolama sirasinda yag depolama kaplan tumiiyle 
doldurulmah agizlan sikica kapanarak hava oksijeninin girmesi bnlenmelidir. Yagda gbziinmu? 
halde bulunan hava oksijeninin elimine edilmesi igin zeytinyagindan inert bir gaz tercihen azot 
gazi gegirilerek depo kapagi kapatilmahdir. Ayrica depolamada i§igi gegiren saydam veya yan 
saydam malzeme kullanihyorsa yaglann i§ikla temasi kesilmeli (karanlik bir yerde depolama 
yapilarak) ve yaglar mumkun oldugu kadar du§uk sicakhkta depolanmahdir. Ayrica yaglann 
kokulan absorbe etme ozellikleri bulundugundan depolama kaplannin temiz ve kokusuz 
olmasina bzen gosterilmelidir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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2.1.2. Dunyada Zeytinyagi 
2.1.2.1. Uretim 
Dunya'da zeytinyagi uretimi genelde artan bir egilim gostermekte iken son iki uretim 

sezonunda kurakhgin etkisi ile azalmistir. Ulkeler bazinda zeytinyagi uretim rakamlan 
incelendiginde dunya uretiminde AB'nin % 80,4, Tunus'un % 7,1 ulkemizin % 4,8 ve Suriye'nin 
4,6 paya sahip oldugu gorulmektedir. 1990/94-2007/08 uretim ddnemlerinde yer alan ortalama 
diinya uretimi yakla§ik 1.577,690 ton, Avrupa Birligi (AB) uretimi 1.112,640 ton, Turkiye 
uretimi ise 88,9 ton olarak gercekle§mi§tir (§ekil 1.22.), (Tablo 1.20). 

Sekil 1.22. Dunya ve AB'inde Zeytinyagi Uretimi (1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

3 5 0 0 

D I I N Y A ORET lM l 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmishr. 
Sekil 1.23. Dunyada Zeytinyagi Uretimi (1990/91-2007/08 (Tahmin) 

S U R I Y E 
T U R K I Y E -4 ,6 % 

T U I M U S 4 . 8 9 6 
7 , 1 % 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 
AB igerisindeki onemli uretici ulkeler, ispanya, italya, Yunanistan ve Portekiz'dir. Dunya 

zeytinyagi uretiminde, son 18 yd ortalamasinda % 80,4 paya sahip olan AB uretiminin; %49'unu 
Ispanya, % 30'unu italya, %19'unu Yunanistan olusturmaktadir (§ekil 1.24). 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Sekil 1.24. AB Zeytinyagi Uretimi (1990/91-2007/08 Ort.) 

I S P A N Y A 
4 9 % 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 
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Tablo 1.20. Diinya Zeytinyagi Uretimi (1990/91-2007/08) (Tahmin) 

F J L K E L E R 1 9 9 0 / 9 1 1 9 9 1 / 9 2 1 9 9 2 / 9 3 1 9 9 3 / 9 4 1 9 9 4 / 9 5 1 9 9 5 / 9 6 1 9 9 6 / 9 7 1 9 9 7 / 9 8 1 9 9 8 / 9 9 1 9 9 9 / 0 2 0 0 0 / 1 2 0 0 1 / 2 2 0 0 2 / 3 2 0 0 3 / 4 2 0 0 4 / 5 2 0 0 5 / 6 2 0 0 6 / 0 7 2 0 0 7 / 0 8 

A B 9 9 4 , 0 1 7 1 9 , 0 1 . 3 9 1 , 5 1 . 3 5 9 , 5 1 . 3 7 1 , 0 1 . 4 0 3 , 5 1 7 5 4 , 5 2 . 1 1 6 , 5 1 . 7 0 7 , 0 1 . 8 7 8 , 5 1 9 4 0 . 5 2 . 4 6 3 , 5 1 . 9 4 2 , 5 2 . 4 4 8 , 0 2 . 3 5 3 , 5 1 . 9 4 7 , 5 2 . 1 4 2 , 0 2 . 1 3 5 , 5 

T U N U S 1 7 5 , 0 2 5 0 , 0 1 2 0 , 0 2 3 5 , 0 1 0 0 , 0 6 0 , 0 2 7 0 , 0 9 3 , 0 2 1 5 , 0 2 1 0 , 0 1 3 0 , 0 3 5 , 0 7 2 , 0 2 8 0 , 0 1 3 0 , 0 2 0 0 , 0 1 7 0 , 0 1 8 0 , 0 

T U R K I Y E 8 0 , 0 6 0 , 0 5 6 , 0 4 8 , 0 1 6 0 , 0 4 0 , 0 2 0 0 , 0 4 0 , 0 1 7 0 , 0 7 0 , 0 1 7 5 , 0 6 5 , 0 1 4 0 , 0 7 9 , 0 1 4 5 , 0 1 1 2 , 0 1 6 6 , 0 1 6 0 , 0 

S U R I Y E 8 3 , 0 4 2 , 0 8 6 , 0 6 5 , 0 9 0 , 0 7 6 , 0 1 2 5 , 0 7 0 , 0 1 1 5 , 0 8 1 , 0 1 6 5 , 0 9 2 , 0 1 6 5 , 0 1 1 0 , 0 1 7 5 . 0 1 0 0 , 0 1 5 4 , 0 1 0 0 , 0 

F A S 3 6 , 0 5 0 , 0 3 8 , 0 4 0 , 0 4 5 , 0 3 5 , 0 1 1 0 , 0 7 0 . 0 6 5 , 0 4 0 , 0 3 5 , 0 6 0 , 0 4 5 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 7 5 , 0 7 5 , 0 8 5 , 0 

C E Z A Y 1 R 6 , 0 3 7 , 0 2 7 , 0 2 1 , 0 1 6 , 5 5 1 , 5 5 0 , 5 1 5 , 0 5 4 , 5 3 3 , 5 2 6 , 5 2 5 , 5 1 5 , 0 6 9 , 5 3 3 , 5 4 7 , 5 2 1 , 5 3 4 , 0 

A R J A N T I N 8 , 0 9 , 0 1 0 , 0 8 , 0 6 , 5 1 1 , 0 1 1 , 5 8 , 0 6 , 5 1 1 , 0 4 , 0 1 0 , 0 1 1 , 0 1 3 , 5 1 0 , 0 2 5 , 0 1 4 , 5 2 0 , 0 

O R D O N 8 , 0 5 , 0 1 4 , 0 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 0 2 3 , 0 1 4 , 0 2 1 , 5 6 , 5 2 7 , 0 1 4 , 0 2 8 , 0 2 5 , 0 2 9 , 0 2 0 , 0 3 7 , 0 2 1 , 5 

F I L I S T T N 0 , 0 0 , 0 3 1 . 0 1,0 8 , 0 1 2 , 0 1 2 , 0 9 , 0 S ,5 2 , 0 2 0 , 0 1 8 , 0 2 1 , 5 5 , 0 2 0 , 0 1 0 , 0 1 6 , 0 1 6 , 0 

L I B Y A 7 , 0 1 0 , 0 6 , 0 8 , 0 6 , 5 4 , 0 1 0 , 0 6 . 0 8 , 0 7 , 0 4 , 0 7 , 0 6 , 5 1 2 , 5 1 2 , 5 9 , 0 1 1 . 0 1 1 , 0 

L O B N A N 6 , 0 5 , 0 8 , 0 2 , 0 5 , 0 5 , 0 6 , 5 3 , 5 7 , 0 5 , 0 6 , 0 5 , 0 6 , 0 7 , 5 6 , 0 5 , 5 5 , 5 5 , 5 

H I R V A T I S T A N 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1,5 5 , 0 9 , 0 5 , 5 5 , 0 7 , 0 3 . 0 5 , 0 5 , 5 4 , 5 5 , 0 

A V U S T R A L Y A 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 5 0 , 5 1 ,0 1,0 2 , 0 2 , 5 4 , 5 5 , 0 8 , 0 1 3 , 0 

I S R A I L 8 , 0 2 , 5 7 , 5 1,5 5 , 5 5 , 0 5 , 5 3 , 0 4 , 5 2 , 5 7 , 0 3 , 5 9 , 0 3 , 0 9 . 5 4 , 0 8 , 5 5 , 0 

I R A N 0 , 5 0 , 5 2 , 0 3 , 0 1,5 3 , 0 1,5 3 . 0 2 , 5 2 , 5 3 , 0 2 , 5 1.S 2 , 5 4 , 0 4 , 0 4 , 5 4 , 5 

M E K S I K A 2 , 5 2 , 0 2 , 0 3 , 0 2 , 0 2 , 0 2 , 5 2 , 0 2 , 5 1,0 1,5 2 , 0 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 5 2 , 0 2 , 0 

M I S I R 0 , 5 1 ,0 1,0 1,0 1 .0 2 , 5 0 , 5 1 , 0 0 , 5 2 , 5 0 , 5 1,5 5 , 0 2 , 0 2 , 5 2 , 5 3 , 0 3 , 0 

A B D 1 .0 0 , 5 1,0 4 , 5 1 ,0 1 ,0 1.0 1,0 1 ,0 1,0 0 , 5 0 , 5 1,0 1,0 1,0 1 ,0 1 ,0 1,0 

S I R B 1 S T A N - K A R A D A G 3 , 5 2 , 0 1,5 2 , 0 2 , 5 1,5 0 , 5 0 , 5 1,0 1,0 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 

D I G E R U L K E L E R 3 4 , 0 1 0 , 5 9 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 8 , 5 1 0 , 5 8 . 5 1 0 1 0 1 3 1 4 1 4 , 5 7 , 0 7 , 0 8 , 0 1 5 , 0 1 8 , 0 

D U N Y A ( J R E T T M I 1 . 4 2 1 , 0 2 . 1 9 7 , 0 1 . 8 0 5 , 5 1 . 8 1 8 , 0 1 . 8 3 8 , 5 1 . 7 2 9 ^ 2 . 5 8 6 , 5 2 . 4 5 8 , 5 2 . 3 9 5 , 0 2 3 6 8 , 0 2 . 5 5 8 , 0 2 . 8 1 8 , 0 2 . 4 8 8 , 0 3 . 1 6 7 , 0 2 . 9 9 4 , 0 2 . 5 7 6 ^ 2 . 8 5 9 , 5 2 . 8 2 0 4 

K A Y N A K : ULUSLARARASI Z E Y T I N K O N S E Y I ( U Z K ) VERILERINDEN HAZ IRLANMISUR. 

Tablo 1.21. Avrupa Birliginde (AB) Zeytinyagi Uretimi (1997/98-2007/08) (Tahmin)) (1.000 ton) 

U L K E L E R 1 9 9 0 / 9 1 1 9 9 1 / 9 2 1 9 9 2 * 3 1 9 9 3 / 9 4 1 9 9 4 / 9 5 1 9 9 5 / 9 6 1 9 9 6 * 7 1 9 9 7 / 9 8 1 9 9 8 / 9 9 1 9 9 9 / 0 2 0 0 0 / 1 2 0 0 1 / 2 2 0 0 2 / 3 2 0 0 3 / 4 2 0 0 4 / 5 2 0 0 5 / 6 2 0 0 6 / 0 7 2 0 0 7 / 0 8 

I S P A N Y A 6 3 9 , 4 5 9 3 6 2 3 , 1 5 5 0 , 9 5 3 8 , 8 3 3 7 , 6 9 4 7 , 3 1 . 0 7 7 , 0 7 9 1 , 9 6 6 9 , 1 9 7 3 , 7 1 . 4 1 1 , 4 8 6 1 , 1 1 . 4 1 2 , 0 9 8 0 . 3 8 8 0 1 . 1 0 8 . 7 1 2 2 8 , 1 

I T A L Y A 1 6 3 , 3 6 7 4 , 5 4 3 5 5 2 0 4 4 8 6 2 0 3 7 0 6 2 0 4 0 3 , 5 7 3 5 5 0 9 6 5 6 , 7 6 3 4 6 8 5 8 7 9 6 0 0 6 0 3 5 0 0 

Y U N A N I S T A N 1 7 0 3 8 5 3 1 0 2 5 4 3 5 0 4 0 0 3 9 0 3 7 5 4 7 3 4 2 0 4 3 0 3 5 8 , 3 4 1 4 3 0 8 4 3 5 4 2 4 3 7 0 3 6 0 

P O R T E K I Z 2 0 6 2 2 2 3 2 , 1 3 2 , 2 4 3 , 7 4 4 , 8 4 2 3 5 , 1 5 0 , 2 2 4 , 6 3 3 , 7 2 8 , 9 3 1 , 2 4 6 , 4 3 0 4 8 3 6 

F R A N S A 1 4 3 1,6 2 3 2 2 , 3 2 , 5 2 . 7 3 , 4 4 , 1 3 , 2 3 . 6 4 , 7 4 , 6 4 , 7 5 3 . 4 4 , 5 

S L O V E N Y A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 2 0 , 4 0 , 4 0 , 3 0 , 5 

D I G E R A B O L K E L E R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 , 5 8 0 0 

A B D R E T I M I 9 9 3 , 7 1 . 7 1 8 3 1 . 3 9 1 , 7 1 3 5 9 , 3 1 3 7 1 , 0 1 . 4 0 3 , 6 1 . 7 5 4 , 6 2 . 1 1 6 , 7 1 . 7 0 6 , 9 1 . 8 7 8 , 4 1 . 9 4 0 4 2 . 4 6 3 , 7 1 . 9 4 2 , 7 2 . 4 4 8 , 0 2 3 5 3 3 1 . 9 4 7 , 4 2 . 1 4 1 , 7 2 . 1 3 5 , 6 

K A Y N A K : ULUSLARARASI Z E Y T I N K O N S E Y I ( U Z K ) VERILERINDEN HAZIRLANMISTIR. 
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2.1.2.2. Ithalat 
Diinya zeytinyagi ithalati artan bir egilim gOstermektedir. 18 yilhk uretim periyodunu igine 

alan 1990/91-2007/08 donemi dunya ithalati ortalama 488.000 ton, AB'nin ithalati ise 149,527 
ton olarak gergeklesmistir. AB' inden gok dunya zeytinyagi ithalatinda son 8 yd igerisinde 
artislar gorulmektedir. (Sekil 1.25) (Tablo 1.22). 

AB ithalat rakamlan incelendiginde; italya'mn 87 600 ton, ispanya'nin ise 26 300 ton ithalat 
yaptigi goriilmektedir. italya AB iginde % 78,9 pay ile en fazla ithalat yapan iilke konumundadir 
(Tablo 1.23). 

Sekil 1.25. Dunya ve AB'nin Zeytinyagi Ithalati 1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

8 0 0 "j- — - - — — — •••• — - — 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 
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Tablo 1.22. Dunya Zeytinyagi ithalati (1990791-2007/08) (Tahmin) (1.000 ton) 

OLKELER 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 
AB 125,5 135,5 101,0 153,0 179,0 73,5 145,5 118,0 225,5 116,5 127,0 42,5 93,5 231,5 186,0 189,0 230,0 219,0 
ABD 90.0 87,5 108,5 111,5 121,5 105,0 140,5 144,0 155,0 175,0 200,0 193,0 191,5 226,0 221,0 232,0 260,0 260,0 
JAPONYA 4,0 4,5 5,0 6,5 8,5 16,5 26,0 34,0 28,5 27,0 29,0 31,5 30,5 32,0 32,0 30,0 31,0 31,5 
AVUSTRALYA 13,5 12,5 17,0 16,0 19,0 16,0 21,5 17,5 23,5 25,0 30,0 26,5 31,5 31,0 28,5 29,0 35,0 35,0 
BREZILYA 13,5 11,0 17,0 14,5 23,5 19,0 24,5 29,0 23,5 25,0 25,0 22,5 21,0 23,5 26,5 26,0 33,0 34,0 
KANADA 10,0 10,0 13,0 12,0 15,0 14,0 19,0 17,5 18,5 23,0 25,5 24,0 25,0 26,0 32,0 30,0 30,5 30,5 
iSRAlL 0,0 1,0 0,0 1,0 1,5 3,5 2,0 2,5 5,0 10,0 7,0 10,5 6,0 10,5 7,5 13,5 8,0 12,0 
lSVlCRE 3,0 3,0 3,0 3.0 4,0 3,5 5,0 5,5 6,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,5 12,0 12,0 
MEKSIKA 1,5 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,5 2,5 2,5 4,0 5,0 6,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,5 
RUSYA 5,0 9,0 5,0 6,0 5,5 1,0 13 13 2,0 3,0 4,0 4,0 6,0 7,0 9,0 9,5 9,0 9,5 
SARABtSTAN 6,5 7,0 7,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,5 4,5 4,0 5,0 7,0 7,5 5,5 4,5 5,0 5,0 
TAIWAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 7,0 6,0 8,0 6,5 5,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 
IRAN 2,0 2,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 2,0 2,0 13 
HIRVATlSTAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 13 03 0,5 0,5 0,5 13 1,5 
LIBYA 5,0 10,0 1,0 1.5 1,5 1,0 1,0 1,0 10,0 1,0 3,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FAS 0,0 1,0 3,0 2,0 2,5 0,5 0,0 0,0 03 4,0 4,5 5,0 10,5 13 0,0 0,0 0,0 0,0 
TUNUS 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TORKTYE 0,0 0,0 13 Ofl 0,0 0,0 0,0 0,0 u 24 0,0 0,0 0,0 04 04 0,0 Oft 0,8 
SURlYE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CEZAYlR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ARJANTtN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.5 0,5 63 7,0 33 2,0 5,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ORDON 1,0 8.5 4,0 8,0 7,0 0,5 0,5 2,0 0,0 13 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 
FtLtSTtN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LUBNAN 1,5 3,5 0,5 2,0 3,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 03 0,5 
MISIR 1,0 0,0 1.0 0,5 1.0 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DlGER OLKELER 24,0 38,0 33,0 33,0 36,0 22,5 29,5 25,0 28,5 35,5 26,5 44,5 41,5 38,0 57,5 46,5 51,5 52,0 
DUNYA tTHALATI 310,0 346,5 323,0 378,0 4363 2883 4373 423,0 551,0 479,0 517,0 437,0 492,5 663,0 634ft 639,0 723,0 7203 

Tablo 1.23. Avrupa Birliginde Zeytinyagi ithalati (1990/91-2007/08) (Tahmin) (1.000 ton) 

O LKELER 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/0 00/1 01/2 02/3 03/4 04/5 05/6 06/07 07/08 

I T A L Y A 95,7 90,0 65,5 91,5 1073 46,0 106,6 893 136,3 101,9 110,8 40,7 74,3 1803 168,0 207,0 151,8 165,0 
I S P A N Y A 26,7 31,0 13,1 54,0 61,6 24,0 35,5 28,0 81,5 13,2 15,8 1,9 18,2 49,4 45,0 45,0 71,0 45,0 
PORTEKiZ 0,0 0,0 0,9 4,4 8,2 1,7 1,7 0,2 7,0 1,4 0,0 0,0 03 1,4 0,4 5,0 3,6 5,6 
F R A N S A 2.7 13,9 20,9 2,6 0,6 0,9 1,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 03 03 23 2,0 
Y U N A N I S T A N 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D I G E R A B OLKELER] 0,4 0,4 0,4 03 0,9 1,0 03 0,2 0,4 0,1 0.3 0.0 0 3 0,6 0,9 0.8 1.6 13 
AB tTHALATI L253 1353 101,0 153,0 179,0 733 1453 1184 2253 1163 127^ 423 93,5 2313 1864 1894 2304 219,0 
Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmisur 
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2 .1 .2 .3 . Tuketim 
Dunyada zeytinyagi genellikle uretildigi bolgelerde tiiketilmektedir. Diinya ve AB 

zeytinyagi tuketiminde artan bir egilim goriilmektedir. Son 18 yilhk tuketim periyodu iginde 
ortalama diinya toplam zeytinyagi tuketimi 1.829 ton, AB tuketimi ise 1.328 ton olarak 
gergeklesmistir. 

Onemli zeytinyagi iireticisi iilke konumunda olan ulkemizde kisi basina zeytinyagi tuketimi 
yaklasik 1 kg iken, diger onemli uretici ulkelerden Yunanistan'da 21 kg, italya'da 11,5 kg, 
ispanya'da 13 kg, Tunus'ta 8 kg'dir. Son yillarda kisi basina yilhk zeytinyagi tuketimi, 
zeytinyagi tuketim ahskanhgi artis gosteren ABD ve Avustralya'da yaklasik 1 kg'dir (Sekil 
1.26)(Sekil 1.27) (Tablo 1.24). 

Son 18 yilhk tuketim ortalamalan incelendiginde diinya zeytinyagi tiiketiminin yaklasik % 
72,61 'ini Avrupa Birligi, AB igerisinde Italya % 44, Ispanya % 32, Yunanistan ise % 16'lik paya 
sahiptir (Tablo 1.25). 

Sekil 1.26. Dunya ve AB'de Zeytinyagi Tuketimi 1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

AB 

DUNYA TUKETIMI 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 
Diinya tuketimi son 18 yilhk ortalama incelendiginde Italya'nin % 30, Ispanya'nin % 21 ve 

ulkemizin ise % 3'liik paya sahip oldugu gorulmektedir (Sekil 1.27). 
Sekil. 1.27. Onemli Zeytinyagi Tuketicisi Ulkeler Dagilimi (1990/91-2007/08) 

Kaynak: Uluslararasi Zeytinyagi Konseyi verilerinden hazirlanmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.24. Diinya Zeytinyagi Tuketim (1990/91 -2007/08) (Tahmin) (1.000 ton) 

C L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 
A B 1 . 2 1 4 , 5 1 . 3 5 7 , 0 1 . 3 8 3 , 5 1 . 4 5 3 , 5 1 . 4 5 1 , 0 1 . 3 8 7 , 0 1.566,5 1 . 7 0 5 , 5 1 . 7 0 9 , 0 1 . 7 2 8 , 0 1 . 8 3 5 , 0 1 8 9 4 , 5 1 . 9 1 8 , 5 1 . 9 9 7 , 5 2 . 0 7 9 , 0 1 . 9 1 8 , 0 2 . 0 3 5 , 5 2 . 0 4 6 , 5 

A B D 88,0 7 9 , 0 1 0 4 , 0 1 1 5 , 5 1 I 5 , 5 1 0 1 , 0 1 3 0 , 5 1 4 2 , 5 1 5 1 , 0 1 6 9 , 5 1 9 4 , 5 1 8 8 , 5 1 8 4 , 0 2 1 6 , 5 2 1 5 , 5 2 2 3 , 0 2 5 1 , 0 2 5 1 , 0 

S U R I Y E 6 2 , 0 6 6 , 0 6 7 , 0 6 9 , 0 78,0 7 8 , 0 8 5 , 0 9 5 , 0 8 8 , 0 9 0 , 0 1 1 0 , 0 8 6 , 0 1 2 8 , 5 1 5 0 , 0 1 3 5 , 0 7 9 , 0 1 1 0 , 0 8 0 , 0 

F A S 3 7 , 0 4 9 , 0 4 0 , 0 4 5 , 5 4 3 , 0 2 5 , 0 5 0 , 0 5 5 , 0 5 5 , 0 5 5 , 0 4 5 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 3 8 , 0 5 5 , 0 5 5 , 0 6 5 , 0 

T F J R K T Y E 55,0 50,0 50,0 54,0 55,0 63,0 75,0 853 85,0 60,0 723 55,0 50,0 46,0 60,0 50,0 70,0 73,0 
T U N U S 5 4 , 5 6 0 , 0 6 0 , 0 5 6 , 0 4 6 , 0 3 4 , 5 7 0 , 0 5 2 , 0 4 9 , 0 6 0 , 0 5 8 , 0 2 8 , 0 3 0 , 0 5 6 , 0 4 4 , 0 3 8 , 0 4 5 , 0 5 0 , 0 

C E Z A Y L R 7,0 2 7 , 0 3 0 , 0 2 5 , 0 1 7 , 5 3 6 , 0 5 0 , 0 3 1 , 5 4 4 , 0 4 2 , 0 2 6 , 0 2 5 , 0 2 1 , 0 6 0 , 0 3 8 , 0 3 5 , 0 2 2 , 5 3 2 , 0 

J A P O N Y A 4 , 0 4 , 5 5 , 0 6 , 5 8 , 5 1 6 , 5 2 6 , 0 3 4 , 0 2 8 , 5 2 7 , 0 3 0 , 0 3 1 , 5 3 0 , 5 3 2 , 0 3 2 , 0 3 0 , 0 3 1 , 0 3 1 , 5 

A V U S T R A L Y A 1 3 , 5 1 2 , 5 1 6 , 0 1 6 , 5 1 9 , 0 1 6 , 5 2 1 , 5 1 7 , 5 2 4 , 0 2 5 , 5 3 1 , 0 2 7 , 5 3 1 , 5 3 4 , 5 3 2 , 5 3 4 , 0 4 0 , 0 4 1 , 0 

B R E Z I L Y A 1 3 , 5 1 1 , 0 1 7 , 0 1 4 , 5 2 3 , 5 1 9 , 0 2 4 , 5 2 9 , 0 2 3 , 5 2 5 , 0 2 5 , 0 2 2 , 5 2 1 , 0 2 3 , 5 2 5 , 5 2 6 , 0 3 3 , 0 3 4 , 0 

K A N A D A 1 0 , 0 1 0 , 0 1 3 , 0 1 2 , 0 1 5 , 0 1 4 , 0 1 9 , 0 1 7 , 5 1 8 , 5 2 3 , 0 2 4 , 5 2 4 , 0 2 5 , 0 2 6 , 0 3 2 , 0 3 0 , 0 3 0 , 5 3 0 , 5 

U R D U N 9 , 5 1 1 , 5 1 7 , 0 1 5 , 5 2 1 , 5 1 6 , 0 2 2 , 0 1 9 , 0 1 9 , 0 9 , 0 1 7 , 0 2 0 , 0 2 5 , 0 2 4 , 0 2 5 , 0 1 9 , 0 2 1 , 0 2 3 , 0 

I S R A L L 6 , 0 5 , 0 5 , 0 4 , 5 7,0 7 , 5 7 , 5 6 , 5 9 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 0 1 3 , 5 1 6 , 0 1 6 , 5 1 5 , 0 1 7 , 5 

M E K S I K A 4 , 0 4 , 0 4 , 0 5 , 0 3 , 0 3 , 0 6 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 0 6 , 5 8 , 0 1 2 , 0 1 2 , 0 1 2 , 0 11,5 1 1 , 0 1 1 , 5 

T S V I G R E 3 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 4 , 0 3 , 5 3 , 5 5 , 5 6 , 0 8 , 0 8 , 0 9 , 0 1 0 , 0 1 1 , 0 1 1 , 0 1 1 , 5 1 2 , 0 1 2 , 0 

F L L L S T I N 0 , 0 0 , 0 1 0 , 0 8 , 0 5 , 0 7,0 6 , 5 5 , 5 4 , 0 4 , 0 8 , 0 1 0 , 0 1 2 , 0 1 2 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 5 9 , 0 

L I B Y A 1 3 , 5 1 9 , 0 9 , 0 9 , 5 8 , 0 5 , 0 1 0 , 0 7 , 0 1 6 , 0 u.o 7 , 0 8 , 0 8 , 5 1 4 , 5 1 2 , 0 9 , 0 1 1 , 0 1 1 , 0 

R U S Y A 5 , 0 9 , 0 5 , 0 6 , 0 5 , 5 1 , 0 1 ,5 1 ,5 2 , 0 3 , 0 4 , 0 4 , 0 6 , 0 7,0 9 , 0 9 , 5 9 , 0 9 , 5 

I R A N 2 , 5 3 , 0 2 , 5 3 , 5 2 , 5 5 , 0 3 , 5 4 , 0 2 , 5 2 , 5 3 , 0 2 , 0 1 ,5 3 , 5 5 , 0 6 , 5 6 , 5 6 , 5 

A R I A N T T N 4 , 0 4 , 0 4 , 5 4 , 0 3 , 0 6 , 0 8 , 0 8 , 0 8 , 0 7 , 0 6 , 0 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 0 5 , 5 3 , 0 5 , 0 

L U B N A N 7 , 5 7 , 0 7,0 6 , 5 7,5 7,0 8 , 0 8 , 0 9 , 0 8 , 0 8 , 0 7 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 5 4 , 5 5 , 0 5 , 0 

H I R V A T T S T A N 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 2 , 0 4 , 0 8 , 5 6 , 5 5 , 0 6 , 5 4 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 5 6 , 0 

S A R A B I S T A N 6 , 5 7,0 7,0 5 , 0 5 , 0 4 , 0 5 , 0 5 , 0 5 , 5 4 , 5 4 , 0 5 , 0 7 , 0 7,5 5 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 0 

T A I W A N 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 4 , 5 7,0 6 , 0 8 , 0 6 , 5 5 , 5 4 , 0 4 , 5 4 , 0 4 , 0 4 , 5 

M I S I R 1 ,5 1 , 0 2 , 0 1 ,5 2 , 0 2 , 5 1 , 0 1 , 0 1 , 0 1,5 1 , 0 1 .5 3 , 5 2 , 0 2 , 5 2 , 0 3 , 0 3 , 0 

D I O E R U L K E L E R 4 4 , 5 5 7 , 5 4 2 , 5 4 5 , 0 4 8 , 5 3 0 , 5 4 1 3 4 , 5 3 9 4 7 , 0 3 3 , 0 5 2 , 0 4 8 , 5 4 4 , 5 5 3 , 5 5 1 . 5 6 2 , 0 5 3 , 0 

D F J N Y A T T J K E T T M T 1.6663 1.857,0 1.9044 1.985,0 1.9943 1.8883 2.2413 2 J 8 1 3 2.413,0 2.442,5 2.5903 2.6063 2.6773 2.8823 2.9233 2.6903 2.9073 2.9263 

Kaynak: Uluslararasi Zeyt in Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 



Tablo 1.25. Avrupa Birligi Zeytinyagi Tuketimi (1990/91 -2007/08) (Tahmin) (1.000 ton) 

ULKELER 1990/91 1991/92 1992*3 1993/94 1994/95 1995/96 1996*7 1997*8 1998*9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 
ITALYA 540,0 630,0 641,0 692,0 675,0 653,0 675,0 698,0 705,0 714,0 729,0 735,0 770,0 785,0 837,1 837,1 852,4 810,5 
ISPANYA 394,1 418,7 421,4 421,0 420,0 352,1 470,1 550,4 528,5 502,6 580,8 631,2 591,3 613,9 600,0 560,0 570,0 625,0 
YUNANISTAN 204,0 203,0 197,0 196,0 210,0 230,0 240,0 240,0 245,0 265,0 270,0 270,0 270,0 270,0 283,0 255,0 284,0 284,0 
FRANSA 28,0 34,8 43,8 43,7 41,6 48,5 58,8 75,6 78,8 81,5 92,0 95,1 97,0 94,0 98,0 98,5 100,5 104,0 
INGILTERE 6,8 9,4 12,0 16,8 173 15,0 25,1 25,6 29,9 40,0 33,8 25,5 47,0 71,6 60,1 48,8 28,9 28,9 
PORTEKlZ 27.0 45,0 49,9 59,0 58,0 58,4 62,0 69,3 66,1 66,5 60,5 61,5 64,9 67,0 69,0 63,0 75,0 66,0 
ALMANYA 103 9,8 10,5 13,4 16,9 16,4 16,1 23,6 303 32,5 363 38,6 40,0 38,5 43,4 40,0 54,0 56,0 
HOLLANDA 1,0 1,5 2,0 3,2 3,9 23 3,5 4,0 5,9 3,9 5,8 9,1 93 11,1 12,7 12,9 14,4 14,5 
AVUSTURYA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 2,6 2,7 2,9 3,9 4,1 3,9 4,6 6,0 5,9 5,9 12 12 
tSVEC 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 u 2,2 2,7 2,9 2,8 4,7 5,3 5,3 3,8 53 53 7,1 72 
tRLANDA 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 13 1,4 1,5 1,6 1,4 1,6 2,2 2,4 23 2,6 22 2,7 2,7 
DANIMARKA 0,7 U 1,2 2,5 U 1,1 23 2,5 1,9 2,3 2,5 2,7 3,1 3,1 u 1,9 3,0 3,4 
DtGER AB ULKELERI 2,1 2,6 3,9 4,9 4,9 6,5 7,0 8,7 9,4 10,9 
AB TfJKETlMt 1.214,5 1.356,8 1.383,6 1.4533 1.451,2 1387,0 1466,7 1.705,2 1.708,9 1.728,0 1.835,1 1.894.4 1.918,6 1.997J 2.078,9 1.917,9 2.0354 2.046,6 
K a y n a k : Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 
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Diinya tuketim istatistikleri incelendiginde, zeytinyagi tuketiminde, bir artisin gdze garptigi 
goriilmektedir. Bu artiste; kisi ba§ina geliri yuksek uretim yapmayan Kanada, Japonya, 
Avustralya, isvicre vb. yeni tuketici ulkeler ile zeytinyagi iiretimine yeni basjayan ABD, 
Arjantin, Brezilya, Meksika ve Iran gibi iiretici-tiiketici ulkelerin etkisi oldukca fazladir. 

2.1.2.4. Ihracat 
Diinya zeytinyagi uretiminin yaklasik % 19'u ihracat edilmektedir. 1990/91-2007/08 

doneminde ortalama diinya ihracati 464.556 ton olarak gergeklesjrken; AB 251. 556 ton, Tunus 
116.638 ton ve ulkemiz 47.600 ton ihracat gercekle§tirmistir. 

En onemli ihracatgilar sirasiyla, AB, Tunus, Turkiye, Suriye ve Fas' dir. AB ihracatinin 
yaklasik % 90,4'u'i italya ve ispanya tarafindan gerceklestirilmekte olup, ihracatta italya % 46,4 
ve ispanya % 43,9 paya sahiptir. (Sekil 1.28., Tablo 1.26. ve Tablo 1.27) 

Sekil 1.28. Dunya ve AB'de Zeytinyagi ihracati 1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

8 C O t — - - - - - j 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmisbr. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.26. Dunyada Zeytinyagi ihracati (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

ULKELER 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000AH 2001/02 2002/03 2003*4 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
AB 146,0 174,0 161,5 182,5 182,5 165,0 220,0 227,0 208,5 298,5 291,0 324,5 313,5 324,5 330,5 310,5 332,0 336,0 
TUNUS 161,5 96,5 110,0 178,0 104,0 26,5 115,0 117,0 175,0 112,0 95,0 22,0 40,0 209,0 98,0 115,0 185,0 140,0 
T U R K i Y E 10,0 103 5 4 9,0 55,0 19,0 404 35,0 86,0 164 92,0 28,0 74,0 46,0 934 73,0 75,0 89,0 
SURtYE 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 11,0 6,0 3,0 4,0 2,5 10,0 5,5 30,5 28,0 36,0 35,0 40,0 20,0 
ABD 3,0 9,0 2,0 2,0 7,0 9,0 8,0 4,5 6,0 5,5 3,5 5,0 9,5 9,0 12,0 10,0 10,0 10,0 
FAS 1,5 5,0 0,5 0,0 5,0 11,5 35,0 7,5 15,5 0,5 0,0 0,5 3,0 20,5 31,0 21,0 15,0 15,0 
ARJANTIN 4,0 5,0 5,5 4,0 4,5 4,5 6,0 7,5 6,0 6,0 4,0 5,0 5,5 5,5 12,5 16,0 14,5 12,0 
FlLlSTlN 0,0 0,0 11,0 1,0 4,5 3,5 4,0 5,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 8,0 10,0 10,0 9,0 7,0 
URDUN 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5 4,0 5,0 3,0 14,0 0,0 
AVUSTRALYA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 3,5 3,0 7,0 
LUBNAN 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2,0 1,5 0,5 1,5 . 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 
HIRVATISTAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,5 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
MISIR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,5 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
DiGER ULKELER 10,5 2,5 0,5 0,5 0,0 3,5 1,5 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,5 0,5 0,5 3,0 5,0 6,5 
D U N Y A I H R A C A T I 337,0 3034 298,0 378,0 3684 2564 438,0 407,0 506,0 4444 502,0 3944 483,0 6574 6334 6034 7054 6454 
K a y n a k : Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistor. 

Tablo 1.27. Avrupa Birligi Zeytinyagi Ihracati (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

U L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
tTALYA 66,5 90,1 90,8 104,8 105,8 90,5 129,5 123,5 125,3 182,7 173,0 182,9 176,1 181,5 191,5 181,7 184,0 180,0 
I S P A N Y A 65,8 62,8 51,6 54,6 54,0 48,8 66,7 76,2 63,6 87,7 88,3 112,5 107,0 114,2 110,9 99,0 110,0 120,0 
PORTEKlZ 6,4 6,1 7,5 10,5 13,1 11,8 17,0 17,4 12,4 17,5 17,3 16,2 13,1 15,9 16,6 16,7 24,8 22,0 
YUNANISTAN 6,0 12,8 10,3 9,2 5,5 11,0 5.2 8,0 5,4 8,2 10,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
FRANSA 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,4 1,5 
ALMANYA 0,2 0,7 0,1 0,3 0,2 0,2 02 0,2 0,2 0,2 0,2 02 0,2 02 0,4 0,7 0,9 1,0 
DiGER AB ULKELERI 0,3 0,4 0,2 2,2 2,9 1,4 0,5 0,8 0,7 0,8 0,0 1,5 0,9 1,3 1,1 0,9 
A B I H R A C A T I 146,1 173,9 161,4 182,7 1824 1643 220,2 227,2 208,6 2984 290,1 3243 313,6 3243 3303 3103 332,4 335,9 
K a y n a k : Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 
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2.1.2.5. F i ya t l a r 
2005/2006, 2006/07 ve 2007/08 son iic sezondan bu yana diinya sizma ve rafine zeytinyagi 

fiyatlannda diisus gorulmektedir. En biiyiik uretici iilke konumunda bulunan ispanya'da 
yasanilan kurakhkla birlikte son iic sezonda azalan uretime nedeniyle fiyatlar artmistir. Artan 
fiyatlann ardindan tuketim du§mii§, diisen tuketim bir yd sonraki baslangic stoklanni arttirmi§tir. 
Birbirini izleyen oiumsuz gelismeler sonucunda en etkilisi 2007/2008 iiretim sezonu olmak iizere 
fiyatlar ton basina 4.200 Avro'dan 2.100 Avro'ya du§mu§tiir. Diinya fiyatlan genelde stoklara ve 
var-yok yihna bagh olarak degisjnekle birlikte sizma ve rafine zeytinyagi arasinda isjeme 
maliyetine bagh olarak %10 fiyat farki bulunmaktadir (§ekil 1.29). 

§ekil 1.29. Dunya Sizma ve Rafine Zeytinyaglannda Fiyat Degisimleri (2004/05 -2007/08) 

S i z m a Z e y t i n y a g i A y h k O r t a l a m a F iya t la r 

Avro-100 Its 

2004; 05 2805 j 36 2316'0? 5007/8 

Raf ine Z e y t i n y a g i A y h k O r t a l a m a F iya t la r 

A v r o / 1 0 0 k g 

i45 

195 -

„„,4 A O S M N M H T A E E K M A O ? M N M II I A E i: K „ A O S VI N M H I A E E K A O S M 

' 2004 05 ' 2005/06 ' 2006 / 07 * MoTToF"* 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmi§tir. 
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Tablo 1.28, Dunya ve Turkiye'de Zeytinyagi Fiyatlan 

Ulke 

Fiyatlar (1 Euro= 1,8588 YTL) 

Ulke 
Sizina Lampant (Ham yag) 

Ulke Euro/ton YTL/ton Euro/ton YTL/ton 
italya 3.110 5.780 2.230 4.145 
Yunanistan 2.800 5.204 2.200 4.089 
ispanya 2.663 4.950 2.532 4.706 
Suriye - - 2.325 4.321 
Tunus 2.550 4.739 2.300 4.275 
Turkiye (Korfez) 2.896 5.383 

2.186 4.063 
Turkiye (Giiney) 2.459 4.570 

2.186 4.063 

Kaynak: DTM, 2008 
2.1.3. Turkiye'de Zeytinyagi 
2.1.3.1. Turkiye'de Zeytinyagi Sanayiinde Mevcut Durum 
Zeytinyagi sektorii farkh isleme tesislerden olusmaktadir. Entegre tesislerin yam sira sadece 

zeytin sikim tesisleri, rafine yag uretim tesisleri, yag dolum tesisleri ve sadece yag ahm satimim 
gergek lestiren tedarikgileri sektorde yer almaktadir. Zeytinyagi genelde ureticide ve yag 
komisyoncularinda uygun olmayan ko§ullannda depolanarak fiyat, arz ve talep gibi unsurlann 
olu§masindan sonra sanayiye gdnderilmektedir. 

Ulkemizin ana uretim hedefi natiirel sizma zeytinyagimn uretiminin artinlmasi olmahdir. 
Bunun igin agagtan sj§eye kadar iiretimin her asamasinda, verim ve kaliteye etki eden biitun 
faktorlere dikkat edilmelidir. Ulkemizde natiirel zeytinyagi iiretimi yakla§ik % 25-30 olup, bunun 
gok kiigiik bir kismi naturel sizmadir. Rafine zeytinyagi iiretimi ise yakla§ik % 70-75'dir. Oysa 
diger onemli zeytinyagi iireticisi iilkelerde, natiirel zeytinyagi iiretimi yakla§ik % 80-90 
oranindadir. Bu durum zeytinyagi ihracatimizi da oiumsuz yonden etkilemektedir. 

ilgili kurum ve kuruluslardan zeytinyagi sektorundeki islenne sayisi ve kapasiteleri 
konusundan farkh rakamlar bulunmaktadir. Tanm ve Kdyi§leri Bakanhgi Yem ve Gida Bilgi 
Sisteminde (YEGBiS) kayitlanna gore zeytinyagi i§leyen (i§leme-paketleme) 481 adet i§yerine 
gida sicili, 1794 iiriine uretim izni verilmi§tir. Tanm ve Kdyi§leri Bakanhgi tarafindan "Gida 
Guvenligi Bilgi Sistemi" yazihmi hazirlanmistir. Proje donamm ahmi ve test a§amasindadir. 
Gida Guvenligi Bilgi Sisteminin 1 yil iginde faaliyete gegmesi planlanmaktadir. Sistemin 
faaliyete gegmesi ile birlikte sektor ve alt sektdrlere ait isletme sayisi, kurulu kapasite miktan ve 
uretim miktarlan gibi verilere guncel ve hizh bir sekilde ula§ilabilecektir. 

2.1.3.2. Uretim 
Son 18 yilhk ortalama zeytinyagi uretimimiz 109 bin ton'dur. Tiirkiye'nin zeytinyagi 

uretimi ddnemsel olarak degismekle birlikte, ispanya, italya, Yunanistan ve Tunus'tan sonra 
besjnci sirada yer almakta ve diinya uretiminin yaklasik % 4,8'ini gergeklesdrmektedir. 
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Yillar Uretim (Ton) 
1990/91 80 
1991/92 60 
1992/93 56 
1993/94 48 
1994/95 160 
1995/96 40 
1996/97 200 
1997/98 40 
1998/99 170 
1999/00 70 
2000/01 175 
2001/02 65 
2002/03 140 
2003/04 79 
2004/05 145 
2005/06 112 
2006/07 166 
2007/08 (Tahmin) 160 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 

2 . 1 .3 .3 . Ithalat 
Turkiye'nin zeytinyagi ithalati yillar itibari ile incelendiginde en fazla 1-2 bin ton arasinda 

degismekte olup, son 10 yilin ortalamasina gore yaklasik 480 ton ithalat gorulmektedir. Bu 
miktar ulusal istatistiklerde yer almasina ragmen uluslararasi istatistiklerde yer almamaktadir. 

Sekil 1.30. Turkiye'nin Zeytinyagi ithalati (Ocak- Arahk Degerleri) 

4 . 0 0 0 . 0 0 0 -i 

1996 1 9 9 7 1998 1 9 9 9 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 20OS 2 0 0 6 2 0 0 7 

Kaynak: Dis Ticaret Mustesarhgi-Mayis-2008 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

Tablo 1.29. Turkiye Zeytinyagi Uretimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 



-106-

Tablo 1.30. Turkiye'nin Zeytinyag I Ithalat Miktar ve Degerleri (Ocak-Arahk) ($)/kg 
Yillar Miktar (Kg) Deger ($) Ort. Fiyat 
1996 205.238 563.903 2,7 
1997 19.562 44.230 2,3 
1998 81.224 138.896 1,7 
1999 229.016 449.268 2,0 
2000 1.708.360 2.522.818 1,5 
2001 28.935 28.379 1,0 
2002 2.280.819 3.555.022 1,6 
2003 1.106.344 1.939.813 1,8 
2004 26.941 90.480 3,4 
2005 64.900 150.822 2,2 
2006 9.869 60.013 6,1 
2007 9.533 48.967 5,1 

Kaynak: Dis Ticaret Miiste§arhgi-Mayis-2008 
2.1.3.4. Tuketim 
Saghkli bir insanin yilda yaklasik 20-25 kg yag tiiketmesi gerektigi belirtilmekle birlikte bu 

miktar ulkemizde yaklasik olarak 17-21 kg.dir. Bu miktann ancak bir kilogramim zeytinyagi 
olusturmaktadir. 

Turkiye'de zeytinyagi tuketimi; gerek fiyat, gerekse ahskanhklar (damak tadi) nedeniyle 
istenilen duzeyde degildir. Tuketim adeta uretim bolgeleriyle sinirh kalmaktadir. Ulkemizde ki§i 
basina zeytinyagi tuketimi, toplam zeytinyagi tiiketiminin genel niifusa orani olarak hesaplandigi 
igin, degerlerin gergekleri yansitmadigini belirtmekte yarar vardir. 

Burada dnemle vurgulanmasi gereken bir konu ise Tiirkiye'de mevcut tuketim 
istatistiklerinin yeterli ohnadiginin bilinmesidir. AB'nin buyiik uretici ulkelerinde tiiketiciye ait 
detayli veriler var iken, Turkiye'de etkin tuketim arastirmalan heniiz mevcut degildir. 

Tiim bu olumsuzluklara ragmen son yillarda dunyada da oldugu gibi saghkli ya§am 
kosullanna ilgi duyan Tiirk halkinin, Akdeniz Diyeti gergevesinde yeni beslenme ah§kanhklan 
edinmekte oldugu yuksek gelir diizeyine sahip kesim di§inda da zeytinyagimn yava§ yava§ 
tuketilmeye baslanildigt gorulmektedir. 

Sekil 1.31.- Turkiye'de Zeytinyagi Tuketimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmis.tir. 
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Tablo 1.31. Turkiye Zeytinyagi Ithalati 2000-2007 (Ocak-Aralik) Donemi 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

K G S K G S K G S K G S K G S K G S K G S K G S 

150910900011 Zeyt inyag i ; Saf Diger 327.787 683.652 1 729 3.912 40.911 79.605 13.745 33.680 6.238 32.369 43.000 99.726 4966 38.919 7.831 35.836 

150910900012 Zeyt inyag i ; Saf Diger 11.773 10.062 25.274 20.463 36.110 56.677 0 0 20.703 58.111 21.900 51.096 0 0 0 0 

150910900013 Zeyt inyag i ; Saf Diger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.456 5.611 0 0 

150910900014 Zeyt inyag i ; Saf Diger 0 0 1.911 3.891 8.943 25.856 12.904 34.690 0 0 0 0 2.730 11.911 1.600 11.807 

150990000018 Zeyt inyag i ; Diger 0 0 21 113 0 0 0 0 0 0 0 0 717 3.572 0 0 

151000100000 Zeyt inyagi ; Ham 600.000 429.000 0 0 198.740 101.860 0 0 0 0 0 0 0 0 2 115 

151620980011 Zeyt inyagi 
(Serbest Yag Asit leri>= % 50 

20000 33.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.209 

T O P L A M 959.560 1.155.914 28.935 28379 284.704 263.998 26.649 68.370 26.941 90.480 64.900 150.822 9.869 60.013 9.533 48.967 
K a y n a k : D i s T ica re t MUs tesa rhg i -May i s -2008 

o 
- 4 
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2.1.3.5. Ihracat 
Ulkemiz zeytinyagini Italya, ispanya, ABD, Suudi Arabistan ve Kanada'ya ihrac etmektedir. 

AB'ye gergeklestirilen AB'nin ambalajh zeytinyaglanna gumriik vergisi uygulamasi nedeniyle 
genellikle dokme olarak yapilmaktadir (Tablo 1.32). 

2000-2007 yillan arasinda, Turkiye geneli zeytinyagi ihracatinda dokme zeytinyagi ihracati, 
ambalajh zeytinyagi ihracatina gore daha baskin oldugu gozlenmektedir. 2006/2007 sezonunda kutulu 
zeytinyagi ihracatimn, toplam ihracat igindeki payinin iigte birini gegtigi gorulmektedir (Tablo 1.33). 

Tablo 1.32. Turkiye Tiplerine Gore Zeytinyagi ihracati 
Sezon Tip Miktar (Kg) Deger (ABDS) ABD$/Kg % Miktar Payi 

Sizma 33.319.060 48.474.541 1,46 36,55 
Naturel 1. 17.639.423 23.314.131 1,32 19,35 

2000/2001 Naturel 2. 
Rafine 

307.200 
22.839.231 

436.576 
31.066.091 

1,42 
1,36 

0,34 
25,05 

Riviera 17.051.726 25.455.571 1,49 18,71 
TOPLAM 91.156.640 128.746.910 1,41 100,00 
Sizma 6.215.236 11.467.961 1,84 24,70 
Naturel 1. 3.545.138 5.943.506 1,68 14,09 

2001/2002 Naturel 2. 
Rafine 

11.830 
9.933.024 

23.260 
18.046.434 

1,97 
1,86 

0,05 
39,47 

Riviera 5.461.322 10.293.106 1,88 21,70 
TOPLAM 25.166.550 45.774.267 1,82 100,00 
Sizma 7.712.582 18.355.357 2,38 10,90 
Naturel 1. 6.261.820 13.338.043 2,13 6,00 

2002/2003 
Naturel 2. 431.618 923.506 2,14 0,50 2002/2003 
Rafine 28.253.290 56.108.101 1,99 44,60 
Riviera 31.596.196 68.602.013 2,17 37,90 
TOPLAM 74.255.506 157.327.020 2,12 100,00 
Sizma 8.645.330 25.304.104 2,93 18,78 
Naturel 1. 4.175.129 10.846.289 2,60 9,07 

2003/2004 
Naturel 2. 167.530 380.132 2,27 0,36 2003/2004 
Rafine 17.921.350 46.323.638 2,58 38,93 
Riviera 15.125.073 42.793.666 2,83 32,86 
TOPLAM 46.034.412 125.647.829 2,73 100,00 
Sizma 22.568.728 76.867.758 3,43 24,50 
Naturel 1. 15.230.684 45.581.029 3,02 16,54 

2004/2005 
Naturel 2. 3.100.579 10.817.767 3,52 3,37 

2004/2005 
Rafine 23.759.582 73.143.837 3,10 25,79 
Riviera 27.449.301 87.482.022 3,21 29,80 
TOPLAM 92.108.874 293.892.413 3,19 100,00 
Sizma 2.778.936 12.003.456 4,32 17,10 
Naturel 1. 2.544.093 9.745.552 3,83 15,66 

2005/2006 Naturel 2. 594.992 2.535.673 4,26 3,66 2005/2006 
Rafine 4.363.739 17.288.614 3,96 26,86 
Riviera 5.965.123 25.041.549 4,20 36,72 
TOPLAM 16.246.884 66.704.544 4,11 100,00 
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Sezon T i p M i k t a r (Kg ) Deger ( A B D $ ) A B D $ / K g % M ik ta r P a y i 

Sizma 18.440.805 65184852 4,00 43,51 
Naturel 1. 4.077.982 12914787 3,00 9,63 

2006/2007 (*) Naturel 2. 194.196 654390 3,00 0,46 
2006/2007 (*) 

Ratine 8.434.159 28253635 3,00 19,92 
Riviera 11.221.054 38.438.653 3,43 26,48 
TOPLAM 42.389.279 145.428.285 3,39 100,00 

*Bu rakamlarda FOB degeri kullanilmaktadir. 
*2006/2007 Sezonu ; 01.11.2006-28.02.2007 tarihleri arasim kapsamaktadir. 

Kaynak: Ege Zeytin Zeytinyagi ihracatcilan Birligi * Sezon devam etmektedir. 
Tablo 1.33. Turkiye'de Dokme-Varilli-Kutulu Gore Zeytinyagi ihracati 

Sezon 
A m b a l a j 
Sekl i 

M i k t a r ( K g ) Deger ( A B D $ ) A B D $ / T o n % Pay 

2000/2001 

Ddkme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

69.177.329 
10.901.249 
11.078.062 
91.156.640 

94.993.409 
15.998.610 
17.754.891 
128.746.910 

1,37 
1,47 
1,60 
1,41 

75,90 
11,90 
12,20 
100,00 

2001/2002 

Dokme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

12.391.660 
6.007.452 
6.767.438 
25.166.550 

21.764.566 
10.316.739 
13.692.962 
45.774.267 

1,76 
1,72 
2,02 
1,82 

49,24 
23,87 
26,89 
100,00 

2002/2003 

Ddkme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

52.226.771 
9.671.985 
12.356.750 
74.255.506 

109.894.903 
20.003.163 
27.428.954 
157.327.020 

2,10 
2,07 
2,22 
2,12 

70,00 
13,00 
17,00 
100,00 

2003/2004 

Dokme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

26.293.898 
5.588.260 
14.152.254 
46.034.412 

69.594.034 
15.520.277 
40.533.518 
125.647.829 

2,65 
2,78 
2,86 
2,73 

57,12 
12,14 
30,74 
100,00 

2004/2005 

Dokme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

61.271.318 
9.360.247 
21.596.527 
92.228.092 

195.399.401 
30.648.022 
70.557.622 
296.605.045 

3,19 
3,27 
3,27 
3,22 

66,43 
10,15 
23,42 
100,00 

2005/2006 

Ddkme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

26.295.413 
9.949.153 
11.324.489 
47.569.031 

108.708.012 
43.655.309 
50.579.567 
202.942.856 

4,13 
4,39 
4,47 
4,27 

55,28 
20,92 
23,80 
100,00 

2006/2007* 

Ddkme 
Varilli 
Kutulu 
TOPLAM 

17.299.845 
9.599.615 
15.468.736 
42.389.279 

55.151.793 
31.378.273 
58.916.251 
145.428.285 

3,18 
3,26 
3,77 
3,39 

40,83 
22,66 
36,51 
100,00 

* Tamamlanmamis sezona ait rakamlardir. 
Kaynak: Ege Zeytin Zeytinyagi ihracatcilan Birligi 
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2000/2001 sezonundan 2005/2006 sezonu sonuna kadar ulkemiz zeytinyagi ortalama ihrac 
fiyatlannda kesintisiz bir yukselisin saglandigi ancak 2006/2007 sezonu sonunda bu siirecin sona 
erdigi goriilmektedir (Tablo 1.34). 

Tablo 1.34. Turkiye'nin Ortalama Zeytinyagi ihracat Fiyatlan 
Yillar Miktar (Kg) Deger ($) Ortalama Fiyat ($)/kg 
1996 23.489.237 75.181.443 3,2 
1997 48.327.506 87.413.043 1,8 
1998 49.015.598 75.385.690 1,5 
1999 103.092.936 170.049.969 1,6 
2000 16.449.123 30.478.936 1,9 
2001 98.609.724 135.753.669 1,4 
2002 25.650.293 46.849.256 1,8 
2003 76.270.952 163.626.237 2,1 
2004 50.961.273 135.387.098 2,7 
2005 93.957.230 305.347.322 3,2 
2006 47.050.168 185.741.591 3,9 
2007 43.925.046 143.271.102 3,3 
2008 4.247.019 17.577.824 4,1 

Kaynak: Dis Ticaret Miiste§arhgi-Mayis-2008 ( FOB) 
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Tablo 1.35. Turkiye'nin Zeytinyagi ihracati 2000-07 (Ocak-Aralik) ve 2008 (Ocak-Mart) Donemi Itibanyla 

2000 2001 2002 2003 
Kg S Kg $ Kg S Kg $ 

150910900011 5.081.496 9.626.528 31.945.545 46.852.298 5.453.958 10.441.260 9.118.585 21.575.511 
150910900012 1.488.189 2.658.464 19.470.223 24.985.348 2.460.138 4.333.222 6.384.335 13.558.785 
150910900013 0 0 0 0 0 0 0 0 
150910900014 6.249.937 13.077.473 21.172.222 30.809.973 6.008.356 11.240.887 27.478.059 60.887.611 
150990000014 1.843.619 3.747.361 21.731.391 29.987.254 11.498.915 20.500.414 29.482.093 59.708.838 
150990000016 0 0 0 0 0 0 0 0 
150990000018 11.425 12.049 5.304 12.860 6.028 14.624 2.724.585 6.269.256 
151000100000 0 0 604.080 376.173 0 0 18.140 22.167 
151000900011 1.544.672 963.668 2.884.535 1.987.609 4.302 7.842 34.500 41.900 
151000900019 106.222 177.504 760.907 663.577 183.677 212.818 996.705 1.436.784 
151620910014 101.359 148.066 30.252 66.439 12.364 39.278 27.075 102.678 
151620980011 21.240 64.932 4.934 11.568 16.658 47.761 5.969 18.002 
T O P L A M 16.448.159 30.476.045 98.609.393 135.753.099 25.644.396 46.838.106 76.270.046 163.621332 

2004 2005 2006 2007 2008 
Kg $ Kg S Kg S Kg $ Kg $ 

150910900011 9.592.441 27.381.633 22.652.141 77.880.927 3.454.502 16.153.957 4.792.593 20.066.369 1.059.184 4.997.029 
150910900012 4.995.085 12.700.565 15.851.483 49.211.664 2.052.371 8.530.197 1.027.258 3.461.281 216.097 950.915 
150910900013 0 0 0 0 1.781.050 7.261.317 3.227.807 11.462.821 507.956 2.189.115 
150910900014 16.459.051 44.923.281 21.326.825 69.636.122 8.818.285 34.749.580 14.734.064 45.474.869 575.033 2.370.397 
150990000014 16.747.538 42.903.696 24.165.748 75.888.435 2.250.879 9.725.662 1.875.276 7.672.774 291.772 1.473.620 
150990000015 0 0 0 0 914.692 3.343.680 50.905 205.196 8.473 42.697 
150990000016 0 0 0 0 2.167.819 8.593.287 2.533.897 8.554.222 403.537 1.675.519 
150990000018 1.837.005 5.121.151 7.465.277 27.381.982 23.163.317 90.832.989 11.887.553 37.630.196 552.450 2.157.981 
151000100000 0 0 360.000 454.008 313.920 539.846 45.600 60.010 0 0 
151000900011 167.406 261.524 785.318 1.680.409 983.839 2.488.211 1.436.753 3.004.767 191.064 569.835 
151000900019 1.057.860 1.704.701 1.226.375 2.679.123 954.769 2.618.847 1.968.050 4.389.570 440.784 1.144.166 
151620910014 88.111 322.283 120.143 516.033 161.853 778.967 267.060 971.887 669 6.550 
151620980011 15.696 64.325 3.920 18.619 32.872 125.051 78.230 317.140 0 0 
T O P L A M 50.960.193 135383.159 93.957.230 305.347322 47.050.168 185.741391 43.925.046 143.271.102 4.247.019 17377.824 

Kaynak: Dis Ticaret Mtistesarhgi-Mayis-2008 



Tablo 1.36. Turkiye Zeytinyagi Uretim, ithalat, Tuketim ve ihracaU (1990/91-2007/08) (Tahmin) (1.000 ton) 

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998*9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 
Z e y t i n y a g i U r e t i m i ( 1 0 0 0 T o n ) 

Turk i ye 80,0 60,0 56,0 48,0 160,0 40,0 200,0 40,0 170,0 70,0 175,0 65,0 140,0 79,0 145,0 112,0 166,0 160,0 
Dunya 1.421,0 2.197,0 1.805,5 1.818,0 1.838,5 1.729,5 2.586,5 2.458,5 2.395,0 2.368,0 2.558,0 2.818,0 2.488,0 3.167,0 2.994,0 2.576,5 2.859,5 2.820,5 

Z e y t i n y a g i i t h a l a t i ( 1 0 0 0 T o n ) 
Turk i ye 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dunya 310,0 346,5 323,0 378,0 436.5 288,5 437,5 423,0 551,0 479,0 517,0 437,0 492,5 663,0 634,0 639,0 723,0 720,5 

Z e y t i n y a g i T u k e t i m i J l O O O T o n ) 
Turk i ye 55,0 50,0 50,0 54,0 55,0 63,0 75,0 85,5 85,0 60,0 72,5 55,0 50,0 46,0 60,0 50,0 70,0 73.0 
DQnya 1.666,5 1.857,0 1.904,0 1.985,0 1.994,5 1.888,5 2.241,5, 2.381,5 2.413,0 2.442.5 2.590,5 2.606,5 2.677,5 2.882,5 2923,5 2.690,5 2.907,5 2.926.5 

Z e y t i n y a g i I h r a c a t i ( 1 0 0 0 T o n ) 
T u r k i y e 10,0 10,5 5,5 9,0 55,0 19,0 40,5 35,0 86,0 16,5 92,0 28,0 74,0 46,0 93,5 73,0 75,0 89,0 
DQnya 337,0 303,5 298,0 378,0 368,5 256,5 438,0 407,0 506,0 444,5 502,0 394,5 483,0 657,5 633,5 603,5 705,5 645,5 
Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 
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2.1.3.6. Fiyatlar 
Zeytinyagi maliyetlerindeki artisa bagli olarak Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birliginin alim 

fiyatlannda da bir artis gdzlenmekte olup, devlet tarafindan verilen prim destekleri ile de 
zeytinyagi ureticilerinin maliyet fiyatlannm iistunde bir gelir elde etmeleri saglanabilmistir 
(Tablo 1.37). 

Tablo 1.37. Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birligi Alim Miktar ve Fiyatlan 
J S Y I L I Z E Y T I N Y A G I A L I M M T K T A R l ( T o n ) A L I M F I Y A T I * ( Y T L / K G ) 
1995/96 4.044 0,20 
1996/97 40.299 0,28 
1997/98 4.707 0,29 
1998/99 25.551 0,50 
1999/00 7.816 0,99 
2000/01 34.576 1,11 
2001/02 12.323 2,50 
2002/03 25.184 2,80 
2003/04 13.562 3,20 
2004/05 11.684 3,35 
2005/06 16.094 5,00 
2006/07 12.458 3,85 
2007/08 2.689 4,15 

* Alim fiyatlannda 5 asit zeytinyagi fiyatlan baz ahnmistir. 
Kaynak: TARl§ Zeytin ve Zeytinyagi Birligi 
Zeytin ve Zeytinyagi Maliyetleri 
Tanm ve Koyisleri Bakanliginin zeytin ve zeytinyagi maliyet hesaplamalarina gore; 2007 

yilmda 1 kg zeytin maliyeti 0,80 Ykr olup, bir onceki yila gore yaklasik %11 oraninda bir artis. 
gergeklesmistir. Ote yandan, 2007 yilinda 1 kg zeytinyagi maliyeti 4,69 YTL olup, bir onceki 
yila gore yaklasik % 11 oramnda bir artis oldugu gorulmektedir (Tablo 1.38) (Tablo 1.39) (§ekil 
1.32). 

Tablo 1.38. 2003-07 Yillan Arasinda Zeytin ve Zeytinyagi Maliyeti (TL ve YTL/Da) 
MALIYET UNSURLARI 2003 2004 2005 2006* 2007* 
Anketi Yapilan Bahcenin Degeri 1.425.137.544 2.555.000.000 2.759.400.000 3.000,003.360,00 
Anketi Yapilan Bahcenin Ciplak Arazi Degeri 681.532.588 1.169.000.000 1.262.520.000 1.300,001.456,00 
Bahgenin Tesis Edildigi Yil (Bahcenin Yasi) 1956 1970 1970 1964 1964 
GIRDI GIDERLERI 11.191.446 22500.000 24.300.000 19.05 21.34 

Gubre Bedeli 7.699.630 13.500.000 14.580.000 13,45 15,06 
Su Bedeli 1.500.000 1.620.000 1,00 1,12 
ila? Bedeli 3.491.815 7.500.000 8.100.000 4,60 5,15 
BAKIM ve iSCIUK GIDERLERI 33.494.424 53.560.000 57.844.800 54.75 61.32 

Cit Tamiri 0 60.000 64.800 0 0,00 
Toprak isleme 14.150.654 20.000.000 21.600.000 23,90 26,77 
Budama isciligi 11.612.201 17.000.000 18.360.000 19,20 21,50 
Sulama isciligi 650.000 702.000 0,25 0,28 
Gubreleme isciligi 2.185.324 3.500.000 3.780.000 3,75 4,20 
Zir. Miic. isciligi 1.479.895 3.750.000 4.050.000 1,90 2,13 
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MALIYET UNSURLARI 2003 2004 2005 2006* 2007* 
Capalama 4.066.349 8.600.000 9.288.000 5,75 6,44 
HASA T ve PAZARLAMA 29.628.315 52.650.000 56.862.000 67,30 75,38 

Hasat 27.342.823 50.000.000 54.000.000 60,40 67,65 
Ambara Tasima 2.167.591 2.500.000 2.700.000 6,70 7,50 
Bekci Ucreti 117.900 150.000 162.000 0,20 0,22 
DiGER DEGlSKEN MASRAFLAR 1.000.720 1.850.000 1.998.000 7,80 8,74 
DEGiSKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DMT) 75.314.904 130.560.000 141.004.800 148,90 166,77 
DEGlSKEN MASRAFLARIN FAIZI (DMT x %20)(%12,5)15.062.981 19.584.000 14.100.480 14,89 16,68 
TOPLAM DEGlSKEN MASRAFLAR (TDM) 90.377.885 150.144.000 155.105.280 163,79 183,44 

Genel Idare Giderleri (TDM x %3) 2.711.337 4.504.320 4.653.158 4,91 5,50 
Ciplak Arazi Vergisi (%5) 34.076.629 58.450.000 63.126.000 65,00 72,80 
Tesis Mas.Amortisman Payi 7.436.050 13.860.000 14.968.800 17,00 19,04 
TOPLAM SABIT MASRAFLAR (TSM) 44.224.016 76.814.320 82.747.958 86,91 97,34 

TOPLAM URETIM MASRAFLAR! (TUM= TDM+ TSM) 134.601.900 226.958.320 237.853.238 250,70 280,79 

Bir Onceki Yil Mas.Gen.Top. 112.408.537 139.387.683 226.958.320 225,87 252,97 
Tali Gelir 6.494.306 4.500.000 4.860.000 6,00 6,72 
Uriin Icin Yap.Iki Yillik Ort.Mas. 120.258.066 180.923.002 229.975.779 235,29 263,52 
Bir On.Ytl Ort.Dek.Verim(Kg/Da) 318 268 358 358,00 400,96 
Son Yil Ort.Dek. Verim(Kg/Da) 177 358 250 300,00 336,00 
Iki Yilhk Ort. Verim (Kg/Da) 248 313 304 329,00 368,48 
ZEYTIN MALIYETI (TL/Kg) 485.666 578.029 756.499 0,72 0,80 

Isletmeye Getirilen Zey.Mik. 92.612 146.442 100.000 300,00 336,00 
isletmeye Getirilen Zey.Bedeli 44.978.454.33684.647.687.49475.649.927.368214,55 240,29 
Tasima Masraflan (Ort.) 773.555.000 1.703.635.000 1.256.400.000 3,65 4,09 
Yaga Isleme Masrafi 6.278.837.500 6.656.505.150 4.909.100.000 20,50 22,96 
Ambalaj Masrafi 290.613.000 611.142.000 450.700.000 1,25 1,40 
Ambara ve Pazara Tas.Mas. 76.265.000 109.050.000 80.400.000 0 0,00 
Komisyon 0 0 0 0 0,00 
TOPLAM ISLEME MASRAFI (TIM) 52.397.724.83693.728.019.64482.346.527.368239,95 268,74 

Tali Gelir 3.200.000 0 0 0 0,00 
Alinan Zeytinyagi Mik.(Kg) 18.959 29.288 20.000 57,25 64,12 
Bir Dekardan Ahnan Ortalama Zeytinyagi Miktan (Verim) 50 63 61 63,88 71,55 
Uriinun Satis Fiyati (TL/Kg) (TARIS'in ahm fiyati) 3.200.000 3.600.000 3.888.000 7,50 8,40 
Bir Dekardaki Gayri Sali Uretim Degeri (GSUD) 158.473.600 225.360.000 236.390.400 479,13 536,62 
ZEYTIYAGI MALIYETI (TL/KG) 2.763.585 3.200.219 4.117.326 4,19 4,69 

* 2006 ve 2007 verilerinde TL yerine YTL kullanilmistir. 
Kaynak: Tanm ve Koyisleri Bakanligi 
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Tablo 1.39. Zeytin ve Zeytinyaginda Dolar Bazinda De£ Hsimler 
Yillar Zeytin Maliyetli (TL) Zeytinyagi Maliyeti (TL) Dolar Kuru* Zeytin Maliyeti ($) Zeytinyagi Maliyeti ($) 
1995 17.762 93.022 50.985 0,35 1,82 
1996 25.295 148.577 95.989 0,26 1,55 
1997 57.291 303.438 182.980 0,31 1,66 
1998 87.215 541.241 286.130 0,30 1,89 
1999 147.689 740.676 480.170 0,31 1,54 
2000 208.616 1.097.993 679.963 0,31 1,61 
2001 280.888 1.649.357 1.565.645 0,18 1,05 
2002 407.466 2.142.045 1.679.169 0,24 1,28 
2003 485.666 2.763.585 1.466.099 0,33 1,88 
2004 578.029 3.200.219 1.458.180 0,40 2,19 
2005 756.499 4.117.326 1.343.300 0,56 3,07 
2006** 0,72 4,19 1,4481 0,50 2,89 
2007** 0,80 4,69 1,1676 0,69 4,02 

*Bu tablonun hazirlanmasinda her yila ait 1 Kasim tarihli T.C Merkez Bankasi doviz ahs 
kuru kullamlmistir. 

** 2006 ve 2007 verilerinde TL yerine YTL kullamlmistir. 
Kaynak: Tanm ve K6yi§leri Bakanhgi 
§ekil 1.32. Zeytin ve Zeytinyagi Maliyetinin Dolar Kar§iligi 

I ZEYTiN VE ZEYTiN MALJYETLERJNiN DOLAR KAR§ILIGI 

1 4,50 
- x 4,00 

3,50 
3,00 — 2,50 

— 2,00 
— 1,50 
— 1,00 
— 0,50 

1 , , 1 1 1 - • , ~ — — i 1 1 1 , 1 0,00 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

f" e ZEYTiN MALiYETi ($) - - - X - ZEYTiN YAGI MALiYETi ($) I 

Kaynak: Tanm ve Koyisleri Bakanhgi 
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2.2. Sofralik Zeytin 
2.2.1. Tanim ve Uretim Teknolojisi 
Zeytin, diger meyve tiirleri gibi hasattan hemen sonra tuketilemez. Tuketim igin igerisindeki 

acdik maddesinin (oleuropein) giderilmesi gerekmektedir. 
Tiirk Gida Kodeksi- Sofralik Zeytin Tebliginde Sofralik Zeytin; kiiltiire ahnmis zeytin agaci 

(Olea europaea sativa) meyvelerinin teknigine uygun olarak acihgi giderilip, fermentasyona tabi 
tutularak veya tutulmayarak gerektiginde laktik asit ve/veya diger katki maddeleri ilave edilerek 
pastorizasyon veya sterilizasyon i§lemine tabi tutulan veya tutulmadan elde edilen iiriin olarak 
tammlanmistir. 

Her ge§it zeytin sofrahk olarak i§lenebilir. Fakat kalitede farkhlik olustugu igin siyah-ye§il 
ve rengi doniik olarak aynlan sofralik zeytinler farkh isleme teknikleri kullanilarak tuketime 
hazirlanirlar. Genellikle et orani fazla, gekirdegi kiigiik, etinden aynlabilir, kabugu ince ve esnek, 
§eker orani yiiksek ve yag orani tercihen diisiik ge§itler sofrahk olarak islenir. Sofrahk zeytin 
gerek siyah, gerek ye§il, gerekse de rengi doniik olsun i§lenmesinde farkli yontemler uygulanir. 
Naturel adi verilen dogal yontemde zeytinin acihgimn giderilmesinde sadece tuz kullamhr. 
Alkali (kostikle) isleme yontemi, suya dusuk oranda kan§tinlan alkali ile fermantasyonu baslatan 
bir uygulamadir. Alkali isleme yontemi, naturel i§leme ydntemine gore sofrahk zeytinin daha 
gabuk tuketime hazirlanmasi agisindan ozellikle di§ satim igin onem tasnnaktadir. Bu isjeme 
ydntemlerini kendi iglerinde ve ulkeler bazinda da gesitlendirmek miimkundiir. Sofralik zeytinler 
soz konusu i§leme tekniklerinden sonra tuketime gekirdekli, ezme, biberli, havuglu, badem 
dolgulu ve dilimli zeytin seklinde sunulmaktadir. (Sekil 1.33) (§ekil 1.34). 

Sdzkonusu i§leme §ekillerine gore Tiirk Gida Kodeksi- Sofrahk Zeytin Tebliginde sofrahk 
zeytin siniflandinlmistir. 

Olgunluk derecelerine gore: 
a) Yesil zeytin: Sofralik zeytinin ye?ilden sanmsi yesile kadar olan degisik 

renklerde olgunla§mi§, normal irilige eri§mi§ zeytin danesidir. 
b) Rengi doniik zeytin/pembe zeytin: Siyah olgunluk ddneminden once, pembe, 

kirmizi, sarabi, agik kahverengi renklerde iken hasat edilen zeytin danesidir. 
c) Siyah zeytin: Tamamen olgunla§mi? veya olgunlasrnadan hemen once hasat 

edilen, rengi siyah veya siyaha yakin, koyu mor, yesjlimsi siyah, koyu kahverengi veya 
kirmizi siyahtan menek$e siyahina kadar olan zeytin danesidir. 

isleme sekillerine gore: 
a) Fermente zeytin: Acihgin alkali gdzeltisi ile kismen veya tamamen 

giderilmesi ve fermente edilmesi ile elde edilen zeytindir. 
b) Dogal fermente zeytin: Acihgin alkali kullanilmaksizin; su, asitli su, tuzlu su 

ile fennentasyonla veya tuzlu suya hava vererek fermentasyonla veya dogrudan tuz ile 
temas ettirilerek giderilmesi ile elde edilen zeytindir. 

c) Oksidasyonla karartilan zeytin: Ye§il zeytin veya rengi doniik zeytin/pembe 
zeytinin alkali ile i§lemden gegirilerek, oksidasyon ile karartildiktan sonra fermente 
edilerek veya edilmeden elde edilen zeytindir. 
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H A M S O F R A L I K Y E S I L 
Z E Y T i N 

H A V U Z / F E R M E N T A S Y O N 
T A N K I N A D O L U M 

K O S T I K . L E M E 
K . O S T I K 

S U Y I K A M A 

S A L A M U R A 
(Sitrik Asi t ) S A L A M U R A 

F E R M E N T A S Y O N 

S U 

A M B A L A J M A T E R Y A L I 

S A L A M U R A 

S A P A L M A 

K A L i B R A S Y O N 

S E C M E 

T A R T I M - D O L U M 

I 
S A L A M U R A D O L U M 

• I S K A R T A , Y A B A N C I M A D D E 

P A S T O R I Z A S Y O N 

K O L I L E M E - E T l K E T L E M E 

D E P O L A M A 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

§ekil 1.33. Alkali isleme ile Fermente Sofrahk Yesil Zeytin Uretim Akis §emasi 

Alkali isleme ile Fermente Sofrahk Yesil Zeytin Uretim Akis Semasi 
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Sekil 1.34. Dogal Fennantasyon Yontemi ile Sofrahk Siyah Zeytin Uretim Akis Semasi 

H A M S O F R A L I K S I Y A H 
Z E Y T I N 

H A V U Z / F E R M A N T A S Y O N 
T A N K I N A D O L U M 

S U 
T U Z 

F E R M A N T A S Y O N 

S U S A P A L M A (Ceside gore) 
Y I K A M A 

K A L I B R A S Y O N 

S E C M E •*• IS K A R T A . Y A B A N C I M A D D E 

T A R T I M - D O L U M 

S A L A M U R A 
S A L A M U R A D O L U M 

A M B A L A J M A T E R Y A L I 
P A S T O R i Z A S Y O N 

K O L I L E M E - E T I K E T L E M E 

D E P O L A M A 

Piyasaya sunus sekillerine gore: 
a) Butiin zeytin; Dogal seklini muhafaza eden, cekirdegi cikanlmamis, saph 

veya sapsiz zeytindir. 
b) Yanm zeytin: Cekirdeksiz veya dolgulu zeytinin yaklasik iki esit parcaya 

boliinmesiyle elde edilen iiriindiir. 
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c) Ceyrek zeytin: Cekirdeksiz zeytinin yaklasik dort esit parcaya ayrilmasi 
suretiyle elde edilen iiriindiir. 

c) Bdlunmiis zeytin: Cekirdeksiz zeytinin uzunlamasina yaklasik ddrtten fazla 
esit parcaya bolunmesi suretiyle elde edilen iirundiir. 

d) Dilimlenmis zeytin: Cekirdeksiz veya dolgulu zeytinin, yaklasik olarak esit 
kalinlikta ve paralel dilimlenmesi suretiyle elde edilen iiriindiir. 

e) Kiyilmis/dogranmis zeytin: Cddrdeksiz zeytini degisik sekillerde kiiciik 
par?alara ayinnak suretiyle elde edilen iiriindiir. 

f) C m k zeytin: Zeytin cesitlerinin uygun yontemlerle yenilebilme olgunlugu 
kazandinlmadan once veya sonra cizilmesi suretiyle elde edilen iiriindiir. 

g) Kink zeytin: C ekirdeksiz zeytin, dilimlenmis zeytin veya dolgulu zeytin 
iiretimi sirasinda kinlan zeytinlerden elde edilen iirundiir. 

g) Kirma zeytin: Taze veya salamuradaki biitiin haldeki zeytinin, cekirdegi 
kinlmadan parcalanarak uygun yontemlerle yenilebilme olgunlugu kazandinlmasiyla 
elde edilen uriindiir. 

h) Dolgulu zeytin: Cekirdeksiz zeytinin havuc, kirmizibiber, badem ici, kereviz, 
ancuez, portakal veya limon kabugu, findik ici, kapari gibi uygun dolgu gida maddeleri 
ile veya bunlardan hazirlanan maddelerle doldurulmasi suretiyle elde edilen iiriindiir. 

1) Cekirdeksiz zeytin: Dogal seklini muhafaza eden, cekirdegi cikanlmis 
zeytindir. 

i) Dogal fermente sele zeytin: Siyah olgunluk doneminde hasat edilen ve isleme 
teknigine uygun olarak tuz ile kat kat kanstinlarak alkali kullanilmaksizin yenilebilme 
olgunlugu kazandirilmis ve dis yuzeyi kirismis siyah zeytindir. 

j) Fermente sele zeytin: Siyah olgunluk doneminden hemen once veya siyah 
olgunluk doneminde hasat edilen zeytin danelerinin diisuk derisimli alkali cozeltisi ile 
kisa siire islenmesinden sonra yikanip uygun kaplar icerisinde kuru tuzlama yapilmak 
suretiyle hazirlanan iiriindiir 

k) Cevirme/yuvarlama zeytin: Siyah olgunluk doneminde hasat edilen ve isleme 
teknigine uygun olarak tuz ile kat kat kanstirihp; alkali kullanilmaksizin uygun kaplar 
icerisinde kendi suyunda fennente edilerek yenilebilme olgunlugu kazandirilmis ve dis 
yuzeyi kirismis siyah zeytindir. 

1) Kurutulmus zeytin: Olgun zeytin danelerinin teknigine uygun olarak suyunun 
uzaklastirilmasi ile elde edilen iirundiir. 

m) Salamura zeytin: Uygun olgunluk doneminde hasat edilen ve isleme 
tekniklerine uygun olarak uretilen danelerin salamurada yenilebilme olgunlugu 
kazandinlmasi ile elde edilen iirundiir. 

n) Hunna zeytin: Ceside ve ekolojik sartlara bagh olarak, zeytin danelerinin 
agacta iken kendiliginden yenilebilme olgunluguna erismesi sonucu elde edilen 
iiriindiir. 

o) Sirkeli zeytin: Zeytin ceS/itlerinin uygun yontemlerle yenilebilme olgunlugu 
kazandinldiktan sonra sirke, aroma maddeleri ile salamura edilmesiyle elde edilen 
uriindiir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-120-

6) Kansim zeytin: Zeytinin, degisik soslar, baharat veya diger yenilebilir 
maddeler ile kanstinlarak veya marine edilerek aromali veya aromasiz elde edilen 
uriindiir. 

p) Karma/kansik zeytin: Farkh sekillerde piyasaya hazirlanmis. farkh ge§it ve 
tipteki zeytinlerin kan§ik olarak bir ambalaj igerisinde dolgu gida maddeli veya dolgu 
gida maddesiz, aromah veya aromasiz sekilde piyasaya sunulmasi ile hazirlanan 
iiriindiir. 

Turkiye'de Gemlik, Domat, San Ulak, Adana Topagi, Memecik, Uslu, Ayvalik (Edremit), 
Edincik-Su, Kan, Halhah, Tavsan Yiiregi, Gelebi ve Yamalak Sansi, onemli sofralik zeytin 
ureticisi ulkelerde ise; Manzanilla, Hojiblanca, Ascolana, Kalamata, Haldiki ve Chemlali onemli 
zeytin ge§itleridir. 

2.2.2. Dunyada Sofralik Zeytin 
2.2.2.1. Uretim 
Dunyada sofrahk zeytin ureten onemli ulkeler ispanya, Tiirkiye, italya, Yunanistan, ABD, 

Fas, Suriye ve Misir'dir. Tiirkiye diinya siyah sofrahk zeytin uretiminde ilk sirada, ye§il sofralik 
zeytin uretiminde ise ikinci sirada yer almaktadir. 

Sofrahk zeytin uretimi dunyada artan bir egilim gostermektedir. Dunya sofrahk zeytin 
uretim rakamlan incelendiginde, 1990/91-2007/08 sezonlannda 950 bin tondan 1.776 bin tona 
yiikselerek %86, Avrupa Birligi (AB) uretimi ise 363 bin tondan 688 bin tona yukselerek %89 
artmistir. Diinya sofrahk zeytin iiretiminde AB'nin yakla§ik %41, Turkiye'nin %13, Suriye'nin 
%8, Fas'm ise %7 paya sahip oldugu gorulmektedir. AB iiretimi igerisinde ise %68 ile ispanya 
ilk sirada, %16 ile Yunanistan, %12 ile italya ikinci ve uguncu siralarda bulunmaktadirlar (§ekil 
1.35) (§ekil 1.36) (Tablo 1.40a-b). 

Sekil 1.35. Dunya ve AB'de Sofrahk Zeytin Uretimi (1990/91-2007/08 (Tahmin)) 

D i i n y a v e A B ' d e S o f r a l i k Z e y t i n U r e t i m i (1000 ton ) 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 121 -

13% 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmi§tir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

§ekil 1.36. Dunyada Ulkeler Bazinda Sofrahk Zeytin Uretimi (1990/91-2007/08 Ort.) 



Tablo 1.40a. Diinya Sofrahk Zeytin Uretimi (1990/1991 -2007/2008)(Tahmin) (1.000 ton) 

U L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998*9 1999/00 2000/01 2001/02 2002703 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2O07/08 
AB 363,5 474,0 372,0 360,0 367,5 369,0 370,5 486,0 500,0 620,5 576,5 764,5 644,5 759,0 726,0 623,5 707,0 688,0 
TfJRKIYE 150,0 110,0 100,0 100,0 180,0 120,0 185,0 124,0 178,0 150,0 224,0 85,0 165,0 125,0 220,0 280,0 260,0 270,0 
MISIR 10,5 38,5 53,0 41,0 49,0 60,0 25,0 50,0 41,0 85,0 70,0 135,0 340,0 95,0 95,0 200,0 210,0 220,0 
SURIYE 80,0 56,0 80,0 70,0 75,0 75,0 90,0 60,0 85,0 93,0 142,0 80,0 170,0 120,0 200,0 120,0 200,0 100,0 
ABD 114,0 57,0 144,0 105,5 72,0 66,0 144,0 90,5 77,5 129,0 60,0 120,0 81,0 100,0 87,0 116,0 18,0 85,0 
FAS 80,0 85,0 80,0 80,0 90,0 85,0 100,0 85,0 95,0 80,0 80,0 90,0 80,0 120,0 80,0 100,0 90,0 100,0 
ARJANTIN 30,0 38,0 40,0 39,0 44,0 35,0 40,0 50,0 51,0 58,0 30,0 38,0 50,0 70,0 60,0 85,0 75,0 90,0 
CEZAYIR 13,5 18,0 12,5 13,0 8,0 18,0 12,0 11,0 30,5 34,5 33,5 48,0 63,5 59,0 77,0 68,5 81,0 65,0 
PERU 14,0 10,0 10,5 16,5 18,0 15,0 16,0 18,5 15,0 15,0 13,0 16,0 37,5 31,0 29,5 30,0 32,0 29,0 
URDUN 16,0 8,0 12,5 7,5 13,0 10,0 16,5 36,0 36,0 8,0 24,0 13,0 28,0 26,5 29,0 23,0 24,0 29,5 
TUNUS 12,0 14,0 12,0 13,0 11,0 9,0 15,0 13,0 14,0 13,5 U,5 6,5 6,5 26,0 13,0 26,5 15,0 18,0 
IRAN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 18,0 24,0 18,0 35,0 
StLl 6,0 9,0 6,5 7,0 8,0 7,0 10,5 6,0 8,0 9,0 10,0 8,0 11,0 6,5 9,0 10,0 10,0 8,0 
MEKSlKA 14,0 16,0 9,5 10,0 10,0 19,5 7,0 17,0 22,0 9,0 8,5 16,0 14,0 10,0 8,0 9,5 9,5 9,59 
lSRAlL 17,0 10,5 14,0 4,0 13,0 16,0 18,0 12,5 12,0 15,0 19,5 12,0 24,5 7,5 18,5 10,0 24,0 11,0 
FtLtSTtN 0,0 0,0 20,0 0,0 1.0 10,0 10,0 4,5 5,0 2,0 8,0 7,0 8,5 5,0 7,0 6,0 8,0 8,0 
LUBNAN 10,0 5,0 15,0 1,5 6,0 6,0 10,0 3,5 6,0 5,5 7,0 5,5 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
AVUSTRALYA 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,5 
LIBYA 3,0 3,5 2,5 3,0 3,0 5,0 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 3,0 3,0 3,0 
BREZfLYA 1,0 1.0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
DiGER ULKELER 13,5 13,0 15,5 16,0 18,5 18 16,5 20 14,0 18,5 20 22,5 36,0 16,5 16,5 65,0 67,0 62,0 
DUNYA URETtMi 950,0 9684 1.0024 890,0 990.0 9464 1.093,0 1.094,0 1.201,0 1351,0 1343,0 1.4734 1.7734 1.602,0 1.7084 1.762,0 1823,0 1796,0 

3 

a 

GO 

3 

KAYNAK: ULUSLARARASI ZEYTIN KONSEYI ( U Z K ) VERILERINDEN HAZIRLANMISTIR. 

Tablo 1.40b. AB Sofrahk Zeytin Uretimi. (1990/1991-2007/2008) (Tahmin) (1.000 ton) 

U L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 
I S P A N Y A 230,0 268,3 223,7 205,2 235,6 203,0 244,0 310,0 359,6 431,0 415,8 575,4 448,3 579.4 537,5 381,0 501,4 492,3 
Y U N A N I S T A N 70,0 80,0 60,0 60,0 60,0 70,0 60,0 85,0 85,0 100,0 85,0 115,0 117,0 92,0 101,0 123,0 108,0 95,0 
I T A L Y A 44,5 100,0 70.0 76,8 59,9 85,5 55,3 80,0 45,0 75,0 65,0 60,0 66,0 65,0 65,0 70,0 80,0 80,0 
P O R T E K t Z 18.0 23,0 16,5 16,0 10,0 9,1 9,0 9,0 8,6 12,6 8,7 12,0 11,0 11,3 10,7 10,0 10,4 10,4 
F R A N S A 1,0 2,7 2,0 2,0 2,0 1,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,7 
D I G E R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 5,7 8,6 
A B U R E T I M I 3633 474,0 372,2 360,0 367,5 368,7 3703 486,0 500,2 620,6 5763 764,4 6443 759,7 7263 596,0 707,0 688,0 
KAYNAK:UIUSLARARASI ZEYTIN KONSEYI ( U Z K ) VERILERINDEN HAZIRLANMISTOR. 
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2.2.2.2. Ithalat 
Diinya sofrahk zeytin ithalati, uretim gibi genelde artan bir egilim gostennektedir. 1990/91-

2007/08 donemi ortalama diinya ithalati 213 bin tondan 516 bin tona yiikselerek, % 142 artar 
iken, AB'nin ithalati 41,5 bin tondan 87,5 bin tona yiikselerek % 110 artmistir. Son yillarda 
ABD, Brezilya, Suudi Arabistan ve Rusya'nm ithalat artislan dikkat cekmektedir (Sekil 1.37) 
(Tablo 1.41) (Tablo 1.42). 

Sekil 1.37. Dunya ve AB'de Sofrahk Zeytin Ithalati (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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2.2.2.3. Tuketim 
Sofralik zeytin iireticisi ulkelerin sofrahk zeytin tuketimleri mevcut ham dane uretim ve 

isjemelerine paralel olarak degismektedir. Siyah sofrahk zeytin ureten ve isleyen ulkelerin dogal 
olarak tuketimleri siyah sofrahk zeytin agirlikli olmaktadir. Sofrahk zeytin agirlikli olarak uretici 
ulkeler tarafindan tiiketilmektedir. Sofrahk zeytin Turkiye, Fas ve Yunanistan'da genellikle 
kahvalti, yemek oncesi ve sonrasi ogiinlerde tiiketilirken, ispanya, italya ve ABD'de daha 90k ara 
ogiinlerde, ikramlarda ve hamur islerinde ozellikle de pizzada kullanilmak iizere tiiketilmektedir. 

Diinya ve AB'de sofrahk zeytin tuketimi artan bir egilim gostermektedir. 1990/91-2007/08 
donemlerinde diinya tiiketimi 957 bin tondan 1880 bin tona, AB'nin tiiketimi ise 169,5 bin 
tondan 228 bin tona ulasmistir. AB igerisinde ise sofralik zeytin agirlikli olarak ispanya, italya, 
Fransa, Almanya ve Yunanistan'da tiiketilmektedir (§ekil 1.38) (Tablo 1.43) (Tablo 1.44). 

Sekil 1.38. Dunya Sofrahk Zeytin Tuketimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmi§tir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.43. Diinya Sofrahk Zeytin Tuketimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

U L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
AB 346,5 355,5 351,5 340,5 346,0 352,0 319,0 341,0 392,0 421,5 461,0 525,0 538,5 572,5 533,5 529,5 621,0 620,0 
A B D 169,5 152,0 173,5 172,0 166,5 149,0 172,5 179,0 176,5 183,5 185,0 205,0 205,0 210,0 205,0 210,0 220,0 228,0 
T U R K i Y E 110,0 98,0 90,0 89,0 135,0 129,0 132,0 127,0 149,0 130,0 125,0 100,0 114,0 96,0 175,0 210,0 180,0 185,0 
MISIR 11,0 38,0 42,5 45,0 45,0 48,0 29,0 32,5 43,5 77,0 57,0 75,0 190,0 138,0 104,0 170,0 190,0 200,0 
SURIYE 60,0 70,0 78,0 75,0 75,0 71,0 80,0 66,0 70,0 90,5 110,0 74,0 156,5 131,5 159,5 102,0 148,0 94,0 
C E Z A Y I R 14,0 16,0 16,0 13,0 8,0 14,5 14,0 12.5 31,0 25,0 33,0 47,0 60,5 64,0 64,0 96,0 81,0 68,5 
B R E Z I L Y A 41,0 29,0 39.5 34,5 48,0 46,8 48,0 49,5 48,0 50,5 45,0 50,5 47,0 50,5 57,0 60,0 57,0 58,0 
R U S Y A 4,0 1,0 2,0 2,0 3,0 6,0 11,5 14,0 7,0 13,0 21,0 30,0 40,0 40,0 41,0 45.0 70,0 70,0 
FAS 32,5 35,0 35,0 36,5 34,0 29,0 35,0 21,0 20,0 21,5 21,0 22,0 31,0 45,0 29,0 30,0 30,0 30,0 
URDUN 12,5 10,5 13,5 12,0 12,0 10,0 16,5 27,0 34,5 15,0 23,5 11,5 26,5 24,0 26,5 27,0 24,0 29,5 
K A N A D A 12,0 13,0 13,0 14,0 16,0 135,0 17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 22,0 23,5 23,5 23,5 25,0 25,0 25,0 
TUNUS 12,0 13,5 11,0 12,5 11,0 9,0 14,5 12,5 13,5 12,5 11,0 6,0 6,5 24,0 13,0 21,5 16,0 17,0 
ISRAlL 15,0 11,0 11,5 6,5 13,0 15,5 16,0 13,5 12,0 14,5 19,0 21,5 23,5 21,5 22,0 20,0 25,0 24,0 
S.ARABtSTAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
PERU 14.0 10,0 10,5 15,5 17,0 15,0 15,5 14,0 14,5 14,5 9,0 9,0 30,5 20,5 19,0 19,0 20,0 20,0 
R O M A N Y A 5,0 8,0 7,0 5,0 3,5 10,0 10,0 8,5 9,5 9,5 9,5 17,0 17,0 17,0 27,0 10,5 12,9 13,5 
A V U S T R A L Y A 7,5 8.0 8,5 9,0 10,0 9,5 10,5 11,0 11,5 13,0 14,0 16,0 17,0 16,5 16.5 17,0 18,5 20,0 
A R J A N T t N 15,0 18,0 15,0 14,0 15,5 15,0 16,0 15,0 16,0 18,0 12,5 13,0 13,5 20,0 15,0 15,0 15,0 12,0 
MEKStKA 7,0 3,0 3,0 3,5 9,5 11,5 11,5 11,5 13,5 9,5 11,0 9,0 13,5 10,0 9,0 13,5 10,5 11,0 
sn i 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 8,0 12,5 7,5 10,5 11,5 9,0 8,5 
L I B Y A 8,0 5,0 4,5 4,0 4,0 6,0 5,0 4,5 6,0 4,5 5,5 6,5 7,0 5,5 8,0 7,5 7,5 7,5 
B U L G A R I S T A N 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 12,0 12,0 13,0 
FlLtSTiN 0,0 0,0 12,0 8,0 1,0 10,5 9,0 5,0 6,0 4,5 9,0 8,0 9,0 9,0 7,0 6.0 8,0 8,0 
L U B N A N 10,5 6,0 12,5 9,0 8,0 10,0 12,5 8,5 8,5 8,5 8,0 9,0 5,5 6,5 7,5 5,5 5,5 5,5 
ISVICRE 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 
DIGER U L K E L E R 37 43 42,5 37,5 45,0 86,5 39,0 52,5 49,5 54,5 60,5 70,5 110,0 86,0 86,0 93,0 143,0 138,0 
D U N Y A 957,0 955,0 1.004,0 9693 1.0383 1.042,8 1.0653 1.073,0 1.1853 1.2413 13033 13823 1.728,0 1.670,0 1.8313 1.820,0 1.918,0 13803 
Kaynak: Uluslararasi Zeyt in Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 



Tablo 1.44. AB Sofrahk Zeytin Tuketimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

U L K E L E R 1 9 9 0 / 9 1 1 9 9 1 / 9 2 1 9 9 2 / 9 3 1 9 9 3 / 9 4 1 9 9 4 / 9 5 1 9 9 5 / 9 6 1 9 9 6 / 9 7 1 9 9 7 / 9 8 1 9 9 8 / 9 9 1 9 9 9 / 0 0 2 0 0 0 / 0 1 2 0 0 1 / 0 2 2 0 0 2 / 0 3 2 0 0 3 / 0 4 2 0 0 4 / 0 5 2 0 0 5 / 0 6 2 0 0 6 / 0 7 2 0 0 7 / 0 8 

I S P A N Y A 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 1 2 5 , 0 1 2 0 , 0 1 1 8 , 0 1 1 6 , 0 1 0 0 , 0 1 1 3 , 0 1 5 9 , 7 1 6 7 , 5 1 6 3 , 6 2 1 5 , 6 1 9 2 , 7 2 0 5 , 0 1 6 7 , 4 2 1 4 , 1 2 4 0 , 0 2 3 5 , 0 

I T A L Y A 1 3 8 , 0 1 4 4 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 1 3 , 0 1 2 5 , 0 1 1 2 , 0 1 1 4 , 3 1 1 0 , 0 1 1 6 , 8 1 4 5 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 4 7 , 2 1 3 9 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 

F R A N S A 3 1 , 7 3 5 , 1 2 7 , 7 2 4 , 6 3 0 , 9 2 8 , 0 3 0 , 8 3 3 , 7 3 1 , 0 3 4 , 1 3 9 , 0 3 9 , 0 6 2 , 0 4 4 , 9 5 3 , 9 5 3 , 9 5 3 , 1 5 3 , 6 

A L M A N Y A 15 ,8 1 5 , 8 15 ,5 1 6 , 0 1 8 , 9 2 1 , 5 2 3 , 5 2 2 , 3 2 3 , 4 2 6 , 6 3 5 , 0 3 6 , 5 3 7 , 4 3 9 , 5 4 1 , 4 4 0 , 0 4 4 , 2 4 4 , 5 

Y U N A N I S T A N 3 3 , 0 2 0 , 0 2 5 , 0 2 1 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 2 , 0 2 6 , 6 2 5 , 0 2 9 , 5 3 3 , 0 3 0 , 0 4 3 , 0 2 8 , 0 2 6 , 0 2 2 , 0 

I N G I L T E R E 3 , 4 3 , 8 3 , 7 3 , 7 6 , 8 6 , 4 6 , 2 8 , 4 1 1 , 1 1 2 , 8 1 3 , 8 1 3 , 0 1 8 , 1 2 1 , 1 2 3 , 6 2 6 , 8 2 7 , 8 2 8 , 0 

P O R T E K 1 Z 1 9 , 0 2 0 , 5 1 8 , 0 1 8 , 0 1 8 , 5 1 1 , 0 8 ,5 1 0 , 2 13 ,1 1 5 , 0 1 2 , 9 14 ,1 1 3 , 8 1 7 , 1 1 2 , 7 9 , 4 11 ,5 1 1 , 5 

H O L L A N D A 2 , 5 3 ,1 3,1 3 , 6 5 , 6 4 , 5 4 , 7 5 ,1 5 , 4 4 , 6 4 , 8 4 , 7 5 , 9 8 , 5 8 ,7 5 , 5 6 ,5 6 , 7 

1 S V E C 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 2 , 1 2 , 4 3 . 6 4 , 3 4 , 1 4 , 4 5 , 7 6 , 7 7,1 7 , 9 7 ,5 9 , 7 1 0 , 0 1 0 , 2 

A V U S T U R Y A 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 9 1,4 1,6 1,5 2 , 5 2 , 6 2 , 8 2 , 8 3 , 2 4 ,1 3 , 7 4 , 5 4 ,1 4 3 
D A N I M A R K A 0 , 7 1,0 1,0 1,0 u 1,9 2 , 5 2 , 1 2 ,1 2 , 5 3 , 8 2 , 5 3 , 6 3 , 6 2 , 9 2 , 9 3 3 3 , 4 

D i G E R U L K E L E R 2 , 3 2 , 5 2 , 8 2 , 8 2 , 4 4 , 0 5 , 4 6 , 0 7 , 4 8 , 2 9 , 4 10 ,5 1 1 , 5 4 0 , 8 4 0 , 2 4 0 , 0 5 2 , 9 5 8 , 7 

A B T U K E T I M I 3 4 6 , 4 3 5 5 , 8 3 5 1 , 8 3 4 0 , 7 3 4 8 , 3 3 5 2 , 1 3 1 8 , 8 3 4 0 , 9 3 9 1 , 8 4 2 1 , 7 4 6 0 , 8 5 2 4 , 9 5 3 8 3 5 7 2 , 5 5 4 7 , 7 5 6 4 , 6 6 2 1 , 3 6 1 9 , 8 

Kaynak: Uluslararasi Zeyt in Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmijtir. 

- 1 
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2.2.2.4. Ihracat 
Onemli sofrahk zeytin ureticisi ulkelerin, sofralik zeytin ihracatlan, uretim ve i§lemelerine 

paralel olarak degismektedir. Siyah sofralik zeytin ureten ve isleyen ulkelerin dogal olarak 
ihracatlan da siyah sofrahk zeytin agirlikli olmaktadir. 

Genel olarak incelendiginde diinya ve AB sofrahk zeytin ihracatinin arttigi gorulmektedir. 
1990/91-2007/08 donemlerinde diinya tuketimi 206 bin tondan 509 bin tona, AB tiiketimi ise 
112.5 bin tondan 208 bin tona yukselmi§tir. Dunya ihracatinda AB'nin payi % 49, Fas'in payi 
% 16 ve ulkemizin payi ise % 10'dur. (§ekil 1.39.) (Tablo 1.45.) (Tablo 1.46.) 

AB igerisindeki ihracatta, en onemli ulkeler ispanya ve Yunanistan'dir. ispanya iirettigi 
sofralik zeytinin yakla?ik % 40'im, Yunanistan % 35'ini, Fas % 75'ini ihrag ederken Turkiye 
ancak % 19'unu ihrag edebilmektedir. Fas iirettigi sofrahk zeytini daha gok AB iilkelerine dokme 
olarak ihrag ettigi igin ihracatta diinya sofrahk zeytin pazanna ispanya ve Yunanistan'in hakim 
oldugu ifade edilebilir. 

Sekil 1.39. Dunya ve AB Sofrahk Zeytin ihracati (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 
, . 

600 
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Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmisUr. 
Sekil 1.40. Dunya Sofralik Zeytin ihracati (1990/91-2007/08) 

. 

TURKIYE 
10% 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.45. Diinya Sofrahk Zeytin Ihracati (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

O L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

AB 112,5 107,5 106,5 92,5 100,5 114,0 121,5 145,5 150,5 193,0 205,5 214,0 229,0 208,5 226,5 234,0 258,0 208,0 

TURKlYE 8,0 12,0 13,0 15,0 29,0 22,0 30,0 23,0 30,0 20,0 32,0 56,0 35,0 51,0 55,0 65,0 62,0 90,0 

M I S I R 0,0 0,5 1,0 5,0 5,0 9,0 2,5 12,0 7,0 10,0 12,0 25,0 80,0 45,0 5,0 7,0 9,0 20,0 

SURIYE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 3,5 1,0 4,5 2,0 8,0 16,0 6,0 18,5 33,0 25,5 29,0 23,0 

F A S 47,5 50,0 45,0 50,0 71,0 60,0 70,0 50,0 80,5 65,5 62,5 61,0 52,0 69,5 55,0 68,0 65,0 70,0 

ARJANTTN 20,0 20,0 25,0 25,0 28,0 20,0 24,0 39,0 35,0 36,0 29,0 24,0 35,0 45,0 50,0 58,0 71,0 76,0 

MEKStKA 11,0 14,0 6,5 6,5 0,5 7,0 1,0 7,5 10,0 4,5 2,5 12,0 5,0 4,0 3,0 3,0 

JSRAlL 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 0,5 1,5 0,0 0,5 0,0 

D I G E R O L K E L E R 6,5 5,0 9,0 15,0 12,5 7,0 10,0 16,0 14,5 9,0 10,5 12,0 16,5 20,0 21,0 23,5 15,5 13,5 

D U N Y A 206,5 209,5 207,0 209,5 247,5 246,0 264,5 295,5 333,5 341,5 364,0 421,5 460,5 462,0 450,0 484,0 517,5 509,0 
Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 

Tablo 1.46. AB Sofralik Zeytin Ihracati (1990/91-2007/08)(Tahmin) (1.000 ton) 

O L K E L E R 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

I S P A N Y A 86,4 89,5 86,0 73,8 77,7 75,0 92,1 105,5 108,1 149,6 165,7 172,0 188,8 169,7 184,1 187.4 205,4 150,0 

YUNANISTAN 22,0 13,0 15,0 13,0 15,0 29,0 20,0 33,0 35,0 35,5 31,0 34,0 30,0 28,0 38,0 51,0 37,0 42,0 

PORTEKlZ 2,7 3,1 3,3 3,0 5,2 6,9 5,5 3,8 3,7 3,8 5,0 3,1 4,1 5,6 5,3 6,5 5,9 5,9 

ITALYA 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 2,0 1,9 2,0 2,1 2,3 3,0 3,0 

FRANSA 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,3 1,6 1.1 1,2 1,4 1,4 1,5 2,3 1,4 1,9 2,1 2a 2,1 

ALMANYA 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 1,2 3,0 3,0 

DlGER OLKELER 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,0 0,6 0,8 1,3 1,5 1,5 2,4 1,6 1,7 

AB 112,6 107,3 106.4 92,2 100,4 114,3 121,4 145,7 150,6 192,2 205,6 214,0 228,8 208,6 237,1 253,9 258,1 207,7 
Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 
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2.2.3. T u r k i y e ' d e Sofra l ik Z e y t i n 
Sofralik zeytin isletmelerinin temelini, kiiguk kapasiteli gok sayida aile isletmeleri 

olu$turmaktadir. Alt yapinin yetersizligi, istenilen kalitede uretim yapilmasini ve verimliligi 
simrlamaktadir. 

Tanm ve Koyisleri Bakanligi gida sicil verilerine gore iilkemizde sofralik zeytin isleyen 823 
adet tesis bulunmaktadir. Bu tesislerde uretilen toplam 3721 iiriin gesjdi igin iiretim izin 
sertifikasi duzenlenmistir. 

2.2.3.1. U re t im , I thalat ve T u k e t i m 
Tiirkiye'de var yok yillan ortalamasina gore iiretilen toplam dane zeytinin yaklasik % 30'u 

sofrahk islenmek iizere ayrdmaktadir. Dolayisi ile sofrahga aynlan miktar o yihn dane iiretimi ile 
dogrudan iliskilidir. 

Tiirkiye'de siyah sofrahk olarak degerlendirilen bashca sofralik zeytin gesitleri; Gemlik, 
Uslu, Edincik-Su, Kan Gelebi, Halhah, Tavsan Yiiregi ve Gelebi'dir. Domat ve Yamalak Sansi 
gesitleri; yesil ve genellikle kostikli, dolgulu olarak degerlendirilen gesitlerdir. Ayvalik ve 
Memecik gesitleri ise yesil, pembe gizik, siyah ve yaghk olarak degerlendirilebilen en onemli 
kanna gesitlerimizdendir. Turkiye'nin sofralik zeytin uretiminde Marmara Bolgesi'nin ayncahkh 
bir yeri vardir. Giinkii bu bolgede iiretilen zeytinin % 80'inden fazlasi siyah sofrahk olarak 
islenmekte ve gesit olarak da Gemlik ge§idi ilk sirayi almaktadir. 

Tablo 1.47. Tiirkiye Sofralik Zeytin Uretimi 
Oretim Sezonu Oretim 

1990/91 110.000 
1991/92 98.000 
1992/93 90.000 
1993/94 89.000 
1994/95 135.000 
1995/96 129.000 
1996/97 132.000 
1997/98 127.000 

Kaynak: Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazirlanmistir. 
Tiirkiye, uretiminin biiyiik bir miktanm tuketime ydnlendinnekte, i§leme teknigindeki 

farkhhktan dolayi ihracatta ayni basanyi gdsterememektedir. Genellikle yuksek tuz 
konsantrasyonu igeren isleme teknigi ile basta AB iilkelerinin buyiik tuketici ve ithalatgisi 
konumunda bulunan Italya ve ispanya'mn da igerisinde yer aldigi birgok tuketici ulkenin damak 

1998/99 
1999/00 
2000/01 
2001/02 
2002/03 
2003/04 
2004/05 
2005/06 
2006/7 

149.000 
130.000 
125.000 
100.000 
114.000 
96.000 
175.000 
210.000 
180.000 
185.000 2007/08(Tahmin) 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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zevkine hitap edilememektedir. Diger yandan, sofrahk zeytinde son yillarda ithalatimiz onemli 
kabul edilmemektedir. 

2.2.3.2. Ihracat 
Turkiye gegmis. yillardan bu yana sofrahk zeytini daha 90k siyah sofralik olarak 

islemektedir. Siyah sofralik zeytin ihracati ancak etnik pazarlara yapilabilmektedir. Bu tip zeytin 
tiiketen ve damak tatlan buna uygun ulkeler; Rusya, Bulgaristan, Romanya, AB ulkeleri 
Tiirklerin yogun yasadigi ulkeler olmasi sebebiyle Almanya, Hollanda ve son yillarda ABD, 
Danimarka, Avustralya ile K.K.T.C olmaktadir. Yaklasik 55 iilkeye ihracatin yapildigi sofrahk 
zeytinde son sezonda goze garpan en biiyiik degisiklikler Almanya'ya yapilan sofralik zeytin 
ihracatimn hem miktar hem de tutar olarak artis gostermis olmasidir. Ayrica Irak'a yonelik siyah 
zeytin ihracati artis egilimindedir. Bulgaristan, A.B.D. Rusya gibi ulkeler de sofralik zeytin 
ihracatimizin arti§ gosterdigi diger ulkeler olarak sayilabilirler (Tablo 1.48) (Tablo 1.49) (Tablo 
1.50) (Tablo 1.51 a) (Tablo 1.51 b) (Tablo 1.52) (Tablo 1.53) (Tablo 1.54) (Tablo 1.55). 

Bu ulkeler igerisinde AB iiyesi olmayan ulkelerle olan ikili ticari anlasmalann (Serbest 
Ticaret Anla§malan ve 1/98 sayih Ortakhk Konseyi Karan) gozden ge9irilmesinde ve ulkemiz 
aleyhine olabilecek gelismeler igin tedbir dtisuniilmesinde yarar olacaktir. 

Tablo 1.48. Son U9 Sezon Ulkeler Bazinda Tiirkiye Siyah Zeytin ihracati 

ULKE 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 

ULKE 
Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$) 

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$) 

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$) 

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

A.B.D. 3.157 5.165 1,64 2.659 4.631 1,74 4.037 6.047 1,50 
Almanya 3.788 8.595 2,27 8.665 21.989 2,54 9.489 22.569 2,38 
Avustralya 815 1.406 1,73 912 1.653 1,81 1.059 1.958 1,85 
Avusturya 199 435 2,19 460 1.296 2,82 448 1.341 2,99 

Bir. Krallik 168 375 2,23 707 1.854 2,62 655 1.923 2,94 
Bulgaristan 4.496 2.780 0,62 6.400 3.590 0,56 8.493 5.604 0,66 
Fransa 86 212 2,47 459 1.173 2,56 277 805 2,90 
Hollanda 420 895 2,13 920 2.739 2,98 1.263 2.542 2,01 
Irak 527 708 1,34 2.063 2.825 1,37 3.838 4.731 1,23 
ispanya 161 185 1,15 438 561 1,28 195 295 1,51 
italya 804 969 1,21 452 781 1,73 187 369 1,97 
K.K.T.C. 317 491 1,55 521 890 1,71 527 859 1,63 
Makedonya 269 378 1,41 364 658 1,81 411 691 1,68 
Romanya 23.589 17.538 0,74 20.074 15.733 0,78 21.537 15.224 0,71 
Rusya Fed. 329 465 1,41 479 734 1,53 572 982 1,72 
Diger 2.256 3.690 1,64 2.451 4.822 1,97 3.668 7.048 1,92 
Toplam 41.381 44.287 1,07 48.024 65.919 1,37 56.657 72.989 1,29 

* Bu rakamlarda FOB degeri kullanilmaktadir. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyagi Ihracatgi Birlikleri 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Tablo 1.49. Son Uc Sezon Ulkeler Bazinda Turkiye Yesil Zeytin ihracati 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Ortalama Ortalama Ortalama 

Miktar Tutar Fiyat Miktar Tutar Fiyat Miktar Tutar Fiyat 
ULKE (TON) (1000$) (lOOOSATon) (TON) (1000$) (1000$/Ton) (TON) (1000$) (1000$/Ton) 
A.B.D. 1.318 2.561 1,94 372 877 2,36 1.043 1.998 1,92 
Almanya 5.932 14.037 2,37 2.003 4.886 2,44 3.012 6.859 2,28 
Avusturya 257 835 3,25 81 158 1,95 88 203 2,32 
Belcika 210 514 2,44 62 150 2,41 162 347 2,15 
Bir.Kralhk 915 2.297 2,51 189 462 2,45 425 1.038 2,44 
Brezilya 76 42 0,55 316 177 0,56 169 101 0,60 
Danimarka 253 609 2,41 52 149 2,84 93 104 1,12 
Fransa 452 958 2,12 78 171 2,2 321 666 2,07 
Hollanda 613 1.801 2,94 221 520 2,35 556 967 1,74 
Irak 734 1.132 1,54 674 1.203 1,78 816 1.161 1,42 
iran 125 244 1,95 152 333 2,19 127 305 2,39 
Italya 240 477 1,99 134 365 2,72 167 374 2,24 
Makedonya 164 246 1,5 82 134 1,63 71 119 1,67 
Romanya 1.591 1.672 1,05 1.004 1.235 1,23 1.037 958 0,92 
S.Arabistan 328 510 1,55 202 360 1,78 518 756 1,46 
Diger 3.004 4.790 1,59 681 1.347 1,98 2.021 3.421 1,69 
Toplam 16.212 32.725 2,02 6.305 12.527 1,99 10.626 19.377 1,82 

* Bu rakamlarda FOB degeri kullanilmaktadir. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyagi ihracatci Birlikleri 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.50. Turkiye'nin Sofralik Zeytin Ithalati (2000-08 Ocak-Arahk)(2008 Ocak-Mart) 

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 
k i S k g S k g S k g $ k e S k e $ kR $ k g $ kfl $ 

0 7 1 1 2 0 9 0 0 0 0 0 4 . 9 9 4 7 . 0 6 6 1 .000 2 . 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 . 4 8 0 2 4 . 4 7 3 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 9 0 6 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 1 8 . 8 4 3 0 0 3 . 0 2 4 8 . 7 4 6 
2 0 0 1 9 0 6 5 0 0 1 9 1 .172 2 . 4 7 2 1 3 . 3 1 7 3 2 . 5 2 0 3 . 0 4 6 3 . 4 3 1 0 0 5 1 . 0 0 0 109 4 8 6 8 1 5 0 2 6 . 0 2 3 6 0 0 2 8 0 9 8 0 2 2 7 0 0 
2 0 0 1 9 0 6 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . 5 0 0 9 . 5 5 7 0 0 0 0 
2 0 0 1 9 0 6 5 0 0 2 9 0 0 3 . 8 4 4 7 . 7 7 8 2 . 8 0 0 2 . 2 1 4 0 0 0 0 6 . 0 3 6 1 6 0 6 1 0 0 6 0 1 4 2 0 0 
2 0 0 4 9 0 3 0 0 0 1 9 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 . 5 5 7 7 5 . 4 0 6 1 6 . 6 3 8 5 8 . 5 3 6 2 . 3 9 0 6 . 8 8 9 
2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 
2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 . 7 5 0 1 0 7 . 2 1 5 0 0 
2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 1 9 3 2 . 1 4 0 3 6 . 7 8 6 3 5 . 1 9 9 3 4 5 1 1 6 8 . 9 6 9 5 4 . 8 1 2 1 0 1 . 8 1 5 1 3 8 . 7 0 9 1 5 7 . 6 6 4 2 6 3 9 8 9 6 3 . 7 8 7 9 0 . 6 9 8 2 9 . 3 5 5 3 6 . 7 1 5 1 8 . 0 7 9 2 8 . 1 1 9 0 0 
2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 . 8 1 6 3 3 0 9 3 4 3 125 
2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 2 9 1 5 . 9 0 2 2 2 . 0 3 0 4 0 . 1 0 5 4 4 . 3 5 4 3 8 . 7 2 2 5 3 . 3 6 4 3 0 . 4 2 0 4 3 . 2 6 3 1 9 . 6 8 5 3 5 . 3 0 9 7 . 1 6 6 1 8 . 8 1 2 0 0 7 0 . 8 6 9 8 7 . 7 3 4 0 0 

T o p l a m 5 4 . 2 2 8 6 8 . 3 7 0 9 3 . 4 6 5 1 2 1 . 4 5 3 1 1 3 5 3 7 1 1 3 . 8 2 1 1 3 2 . 2 3 5 1 8 1 . 9 7 2 2 2 8 3 4 9 4 0 8 . 7 8 4 1 0 3 . 6 1 9 1 7 6 . 0 6 7 5 3 . 2 0 3 1 3 4 3 9 1 1 8 0 3 9 2 3 1 5 . 0 6 6 5 . 4 5 7 1 5 . 7 6 0 

Kaynak: DTM, 2008 



Tablo 1.51a. Turkiye'nin Sofrahk Zeytin ihracati (2000-08 Ocak-Aralik) (2008 Ocak-Mart) 

2000 2001 2002 2003 2004 
K G $ K G S K G S K G S K G $ 

071120100000 264.658 166.948 604.645 306.737 213.514 189.718 12.240 14.557 39.877 86.211 
071120900000 164.898 120.592 110.391 109.301 54.685 63.581 3.512 6.466 73.613 124.467 
200190650013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200190650014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200190650015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200190650019 4.610.443 4.160.923 3.572.062 3.106.791 1.591.370 2.427.945 1.794.660 3479.359 5.831.259 10.651.348 
200190650023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200190650024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200190650025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200190650029 1.815.872 1.771.299 2.953.069 2.263.841 2.359.283 2.618.599 2.437.198 3.338.289 2.210.912 3.910.336 
200490300015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200490300016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200490300017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200490300019 24.749 48.088 57.049 87.819 17.552 29.693 5.202 16.551 35.536 53.249 
200490300025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200490300027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200490300029 2.801 4.310 7.740 6.961 3.481 7.247 0 0 7.894 15.678 
200570000013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200570000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200570000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200570000019 17.046.614 16.263.410 28.016.812 18.977.584 27.960.206 21.489.057 32.662.168 35.603.849 41.539.010 44.853.843 
200570000023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200570000024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200570000025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200570000029 3.702.435 4.319.223 7.976.249 7.335.261 4.350.546 4.998.212 7.158.368 9.194.670 5.736.297 9.612.457 
Top lam 27.632.470 26.854.793 43.298.017 32.194.295 36450.637 31.824.052 44.073J48 51.653.741 55.474J98 69.307.589 
Kaynak: D T M , 2008 



Tablo 1.51b. Turkiye'nin Sofrahk Zeytin Ihracati (2005-08 Ocak-Aralik) (2008 Ocak-Mart) 

2005 2006 2007 2008 
K G S K G $ K G $ K G S 

071120100000 45.883 79.704 59.548 69.476 20.507 40.177 12.800 17.511 
071120900000 76.519 123.919 68.215 194.060 30.133 100.588 125 475 
200190650013 0 0 1.651.704 4.783.904 2.517.556 5.482.196 598.609 1.897.287 
200190650014 0 0 136.173 435.908 122.601 381.813 21.833 96.512 
200190650015 0 0 1.293.702 923.242 3.448.537 3.212.495 800.320 824.656 
200190650019 4.659.735 9.840.590 1.127.293 2.262.253 2.079.084 3.585.644 457.160 908.615 
200190650023 0 0 464.032 1.258.901 883.998 2.016.752 231.171 586.164 
200190650024 0 0 115.053 243.342 94.753 223.994 35.456 93.520 
200190650025 0 0 5.541 13.680 497.399 584.511 24.549 56.460 
200190650029 1.750.994 3.670.859 512.017 1.019.853 749.680 1.333.747 70.329 198.960 
200490300015 0 0 41.724 55.409 0 0 0 0 
200490300016 0 0 120 44! 0 0 0 0 
200490300017 0 0 1.625 500 200 663 0 0 
200490300019 18.313 33.932 28.420 24.887 1.189 6.777 1.500 4.296 
200490300025 0 0 449 1.210 0 0 0 0 
200490300027 0 0 0 0 0 0 2.304 3.767 
200490300029 1.917 3.144 0 0 390 1.501 0 0 
200570000013 0 0 9.026.872 19.114.574 10.122.495 22.329.598 2.537.776 6.866.946 
200570000014 0 0 2.807.359 6.165.425 4.540.165 9.973.607 1.028.813 2.588.898 
200570000015 0 0 9.990.714 8.117.285J 17.830.098 15.444.299 4.326.309 5.082.325 
200570000019 43.466.227 52.858.629 20.537.685 19.735.744 18.059.855 19.297.881 3.970.741 5.377.247 
200570000023 0 0 2.201.034 5.271.895 2.367.313 5.962.537 663.205 1.986.074 
200570000024 0 0 474.117 993.396 372.130 799.397 114.898 289.864 
200570000025 0 0 416.713 596.322 1.552.416 2.109.336 369.203 679.684 
200570000029 6.038.085 10.814.719 2.939.489 5.064.715 3.403.864 6.168.418 822.339 1.798.235 
Top lam 56.057.673 77.425.496 53.899.599 76.346.422 68.694_363 99.055.931 16.089.440 29357.496 
Kaynak: D T M , 2008 
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Tablo 1.52. Turkiye Siyah Zeytin ihracati ve ihrac Fiyatlan 
S E Z O N L A R M i K T A R ( K G ) T U T A R ($) O R T A L A M A F I Y A T ( $ / K G ) 
2000/2001 26.613.385 18.927.201 0,71 
2001/2002 27.809.417 21.440.344 0,77 
2002/2003 32.838.804 31.969.894 0,97 
2003/2004 43.452.885 54.030.375 1,24 
2004/2005 41.380.275 44.286.111 1,07 
2005/2006 48.023.740 65.919.496 1,37 
2006/2007 56.657.348 72.989.290 1,29 
2007/2008* 28.694.470 47.622.046 1,66 

* Bu rakamlarda FOB degeri kullanilmaktadir. 
* 2007/2008 Sezonu; 01.10.2007 31.03.2008 tarihleri arasim kapsamaktadir. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinya| <,i ihracatci Birlikleri 

Tablo 1.53. Turkiye Yesil Zeytin ihracati ve ihrac Fiyatlan 
S E Z O N L A R M I K T A R ( K G ) T U T A R ($) O R T A L A M A F I Y A T ( $ / K G ) 

2000/2001 9.906.952 9.353.312 0,94 
2001/2002 5.717.067 6.444.533 1,13 
2002/2003 9.991.181 12.160.089 1,22 
2003/2004 7.770.051 12.684.254 1,63 
2004/2005 16.212.173 32.724.886 2,02 
2005/2006 6.304.839 12.526.550 1,99 
2006/2007 10.625.917 19.376.960 1,82 
2007/2008* 28.694.470 47.622.046 1,66 

* Bu rakamlarda FOB degeri kullanilmaktadir. 
* 2007/2008 Sezonu; 01.10.2007 31.03.2008 tarihleri arasim kapsamaktadir. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyagi ihracatci Birlikleri 

Tablo 1.54. Turkiye Sofrahk Zeytin ihrac Fiyatlan 

Sof rahk Z e y t i n O r t a l a m a ih rac F iya t la r i ( $ / K G ) 

S E Z O N L A R 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008* 

Siyah Zeytin 1,24 1,07 1,37 1,29 1,66 

Yesil Zeytin 1,63 2,02 1.99 1,82 2,45 
* Bu rakamlarda FOB degeri kullanilmaktadir. 
* 2007/2008 Sezonu; 01.10.2007 31.03.2008 tarihleri arasim kapsamaktadir. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyagi ihracatci Birlikleri 
Turkiye sofrahk zeytin ihrac fiyatlan incelendiginde, yesil sofrahk zeytinin siyah sofrahk 

zeytinden %49 daha fazla gelir getirdigi goriilmektedir. ihracatta geleneksel siyaha islemeden 
daha 90k yesjl isjemeden hem daha fazla gelir elde edilecegini hem de dis pazar payimizin 
artacagi varsayimi tahmin edilmektedir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.55. Turkiye Sofralik Zeytin Uretim, ithalat, Tuketim ve Ihracab (1990/91-2007/08) (Tahmin) (1.000 ton) 

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 

Sofralik Zeytin Jretimi (1000 Ton) 

Turk i ye 150,0 110,0 100,0 100,0 180,0 120,0 185,0 124,0 178,0 150,0 224,0 85,0 165,0 125,0 220,0 280,0 260,0 270,0 

D u n y a 950,0 968,5 1.002,5 890,0 990,0 946,5 1.093,0 1.094,0 1.201,0 1.351,0 1.343,0 1.473,5 1.773,5 1.602,0 1.708,5 1.729,5 1,823,0 1.796,0 

Sofralik Zeytin thalati (1000 Ton) 

T u r k i y e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D Q n y a 213,0 215,0 209,5 211,5 249,0 251,8 282,5 305,5 313,0 329,5 358,0 400,0 449,5 441,0 440,0 471,5 507,5 516,5 

Sofralik Zeytin Tuketimi (1000 Ton) 

TOrk iye 110,0 98,0 90,0 89,0 135,0 129,0 132,0 127,0 149,0 130,0 125,0 100,0 114,0 96,0 175,0 210,0 180,0 185,0 

D u n y a 957,0 955,0 1.004,0 969,5 1.038,5 1.042,8 1.065,5 1.073,0 1.185,5 1.241,5 1.303,5 1.382,5 1.728,0 1.670,0 1.677,5 1.777,5 1.918,0 1.880,5 

Sofrahk Zeytin ihracati (1000 Ton) 

TOrk iye 8,0 12,0 13,0 15,0 29,0 22,0 30,0 23,0 30,0 20,0 32,0 56,0 35,0 51,0 55,0 65,0 62,0 90,0 

D u n y a 206,5 209,5 207,0 209,5 247,5 246,0 264,5 295,5 333,5 341,5 364,0 421,5 460,5 462,0 450,0 484,0 517,5 509,0 
Kaynak: Uluslararasi Zeyt in Konsey i ( U Z K ) verilerinden hazirlanmistir. 
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2.2.3.3. Fiyatlar 
Sofralik zeytin uretiminin yogun oldugu, Marmara bolgesinde Marmarabirlik'in, Ege 

bolgesinde ise Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birliginin etkileri iilkesel boyuta tasjnarak, piyasa 
fiyatlannm olu§umunda etkili olmaktadir. Sofrahk zeytinde uretici eline gegen fiyatlarda 
Marmarabirlik ve TARi§'in ureticiye verdigi fiyatlar esas alinmakta ve piyasa bu fiyatlara gore 
olusmaktadir. Bu gergevede, ulkemizde sofrahk zeytin fiyatlannm belirlenmesinde ozellikle 
Mannarabirlik etkin rol oynamaktadir. 

Sofrahk zeytinde ureticiye sertifikah fidan destegi, dogrudan gelir destegi, mazot ve giibre 
destegi disinda prim odemesi yapilmamaktadir. 

Tablo 1.56. Turkiye'de Sofrahk Zeytin Fiyatlan 
Sofralik Ortalama Siyah Zeytin Yesil Zeytin 
Zeytin Borsa Perakende Perakende 
Maliyeti Fiyati Siyah Salamura Satis Yesil Salamura Satis 
(TL/Kg) (TL/Kg) Borsa Fiyati Fiyatlan Borsa Fiyatlan Fiyatlan 

YILLAR (1) (2) (TL/kg) (3) (TL/Kg)(5) (TL/Kg) (4) (TL/Kg)(5) 
1995/1996 55.000 43.432 11.000-57.000 14.000-110.000 
1996/1997 99.000 73.953 12.000-148.000 25.000-225.000 
1997/1998 202.000 141.963 35.000-318.000 80.000-320.000 
1998/1999 344.000 248.037 50.000-430.556 80.000-570.000 802.159 
1999/2000 566.000 257.283 70.000-960.000 60.000-700.000 1.160.154 
2000/2001 777.000 481.784 205.000-800.000 2.124.696 300.000-1.000.000 1.693.541 
2001/2002 1.057.000 628.911 225.000-1.200.000 2.749.372 500.000-1.202.064 2.215.119 
2002/2003 1.560.000 1.124.978 500.000-2.400.000 3.752.200 565.000-2.750.000 3.434.815 
2003/2004 1.597.000 1.350.128 600.000-2.600.000 4.917.260 715.000-2.800.000 4.484.072 
2004/2005 1.880.000 1.482.582 800.000-3.000.000 5.846.403 820.000-3.561.910 4.819.974 
2005/2006 2.135.000 1.56 YTL 870.000-4.590.000 1.600.000-5.470.000 

(1) - Sofrahk zeytin maliyeti MARMARABiRLIK'ten ahnmi?tir. 
(2) - Ortalama Borsa Fiyati Bahkesir Ticaret Borsasindan ahnmi§tir. 
(3) - (4) Aydin Borsasi'ndan almmistir. 
(5) - TUIK ten ahnmistir. 
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2.3. P i r ina ve P i r ina Y a g i (Zey t in Ki ispesi ve Zey t i n Ki ispesi Y a g i ) 
2.3.1. T a n i m ve U r e t i m Tekno lo j i s i 
Pirina, zeytin meyvesinin fiziksel islemler uygulanarak yaginin ve suyunun biiyiik kismi 

ahnmis kiispesine verilen isimdir. Pirinanin biinyesinde kalan yag ve su miktan, zeytinyagi 
isleme ozelliklerine bagh olarak degismektedir. Pirinanin ekonomik degeri, igerdigi yag ve su 
miktanna baghdir. Geleneksel (Klasik sistem) hidrolik baski, surekli 2-fazh ve 3-fazh 
santrifujleme i§lemi uygulayan zeytinyagi fabrikalanndan (Modem sistem) elde edilmesine bagh 
olarak farkh pirina tipleri mevcuttur. Bu farkh pirina tipleri geleneksel, 2-fazh ve 3-fazh sistem 
igin sirasiyla % 25-30, %50-65 ve % 45-55 nem igerikleri ile birbirlerinden ayrdmaktadir. 
Surekli sistemlerden elde edilen pirina klasik sistemlerden gelen pirinaya oranla daha gok nem ve 
daha az yag igerdigi igin daha dusuk ekonomik deger ta§imaktadir (§ekil 1.41.). 

Yagh pirinadan organik goziiciilerle ve ekstraksiyon sonucu elde edilen yaga ''Pirina Yagi", 
bu yagin elde edilmesiyle ilgili fabrikalann gahsma §ekilleri, kapasiteleri ve faaliyet sonuglannin 
tumtine ise " P i r i n a S a n a y i " denilmektedir. Pirinadan yag ve yakit iiretmenin ilk adimi pirinayi 
kurutmak, sonrada yag goziicu bir solventle ekstraksiyona tabi tutmak esasina dayanmaktadir. 

Pirina yagi zeytinyagi uretiminden sonra agiga gikan yan iiriin olmasi nedeniyle zeytinyagi 
iiretimi ile dogrudan iliskilidir. Zeytinden elde edilecek pirina ve pirina yagi miktarlan her ne 
kadar zeytinin yetistirme teknigine, iklim, toprak, ge§it ozelligine zeytinin isleyi§ §ekillerine ve 
uygulanan teknolojik i§lemlere baghdir. Genellikle zeytinyagi fabrikalannda uretilen zeytinyagi 
miktannin iki kati agirhkta pirina elde edilmektedir (§ekil 1.41). 

Elde edilen pirina yagi, pirinanin hemen (en fazla 6 saat iginde) isjenmesi ve gikan yagin 
rafine edilmesi §artiyla ancak yemeklik olarak kullanilabilmektedir. Pirina yagi kendine has 
kokusu olan koyu ye§il renkli bir yagdir. Kimyasal olarak, asit bile§imi bakimindan zeytinyagma 
oldukga benzemekte fakat daha fazla miktarda sabunlasan maddelere ve serbest yag asitlerine 
sahip olmaktadir. 

Pirina Yaginin Fiziki Rafinasyon Akim $emasi asagidaki gibidir; 

Z a m k l a n n u / a k l a s t n i l m a s i 

I 
Asi t g ide rme 

R e n k g ide rme 

K o k u a lma 

Sogu tma 

Kar^s t i rma 

I 
Siseleme 
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Kaynak: Rallo et al 1999. 
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Pirina yagi kimyasal olarak, asit bilesimi bakimmdan zeytinyagina oldukca benzemekle 
birlikte daha fazla miktarda, sabunlasrnayan madde (ekstraksiyon sistemine bagh olarak yaklasik 
% 3) ve serbest yag asitlerine sahiptir. 

2.3.2. D u n y a d a P i r ina ve P i r i na Y a g i 
Dunya zeytinyagi uretiminde soz sahibi ulkeler olan AB'nin uretici ulkeleri, pirina yagi 

uretiminde de soz sahibidirler. ispanya diinya yemeklik pirina yagi uretiminde % 43, italya % 19, 
Yunanistan % 14, Portekiz % 2,2, Tunus % 3,1 ve Turkiye ise % 2,3'liik pay almaktadirlar. 

Diinya'mn ve AB'nin biiyuk zeytin ureticisi ulkeleri ispanya, italya ve Yunanistan'da 
uretilen pirina yaginin sadece yemeklik kalitede olmasi ve bu ulkelerde endustriyel pirina yaginin 
uretilmemesi dikkat cekmektedir. Bunun nedeni, soz konusu bu ulkelerde zeytinyagi teknolojisi 
yaninda, pirina yagi teknolojisinin de oldukca iyi olmasindan kaynaklanmaktadir. ispanya pirina 
yagi uretiminde zeytinyagi i§letmelerinde dekantdr ve sonrasinda elde edilen pirinayi icinde 
kalan yagi almak iizere tekrar coziicu madde uygulamalanyla 2. sikim ve 3. sikim uygulayarak 
daha az sabunsu madde ve alkol iceren yemeklik kalitesinde pirina yagi iiretmektedir. 

Pirina yagi, tiim ulkelerde aym asamalardan gecirilerek uretilmektedir (§ekil 1.41). Uretim 
a§amalanndaki siiregte, hammadde ve uygulanan teknoloji, pirina yaginin yemeklik ya da 
endustriyel vasifta olup olmamasina neden olmaktadir. Kaliteli ya da bir baska ifade ile yemeklik 
vasiftaki pirina yagi eldesi icin hammadde ve teknoloji birbirinden aynlamaz bir biitundiir. 
Yemeklik vasifta pirina yagi iireten ulkelerde, pirina ve zeytinyagi fabrikalan genellikle 
birbirlerine yakin konumdadir. Bu nedenle uretilen pirina yagi yemeklik kalitede olabilmektedir. 

Onemli zeytinyagi ureticisi AB ulkeleri ABD gibi bazi dis pazarlara zeytinyagindan once 
yemeklik pirina yagi ile girmektedirler. Ciinkii yemeklik pirina yaginin tadi hafif, fiyati ucuz ve 
dahasi zeytinyagi tiiketim ahskanhgi agisindan zeytinyagi tiirevi olan bir yagdir. 

Diinya yemeklik pirina yagi uretiminin biiyiik miktan AB ulkeleri tarafindan yapilmaktadir. 
(Tablo 1.57) 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



Tablo 1.57. Dunyada ve Turkiye'de Zeytinyagi - Yemeklik Pirina Yagi - Endustriyel Pirina Yagi Uretimi (2003-04 / 2007-08) Ort. 

O L K E L E R 
Z E Y T i N Y A G l Y E M E K L i K P i R I N A Y A G I E N D U S T R i Y E L P I R l N A Y A C l 

O L K E L E R 
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Ispanya 1412 980,3 880 1108,7 1228,1 113,3 74,6 66,2 88,7 98,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fransa 4,6 4,7 5 3,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Yunanistan 308 435 424 370 360 24,0 33,0 31,5 28,0 28,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

italya 685 879 600 603 500 40,6 45,0 38,0 35,0 37,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Portekiz 31,2 46,4 30 48 36 5,0 4,7 6,4 3,8 3,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tunus 280 130 200 170 180 8,0 3,5 8,0 6,0 6,0 8 4,5 8,5 6,5 7,0 

Tu rk i ye 79 145 112 166 160 0,0 0,0 7,0 8,5 8,0 5 12,0 0,0 0,0 0,0 

Sur iye 110 175 100 154 100 0,0 0,0 0 - 0,3. 0 - 0,3. 0 - 0,3. 11,5 20,0 10,0 17,5 11,0 

Difer ler i 251 197,5 317,1 381,8 344,9 8 3,7 5,0 5,0 5,5 3,5 1,5 2,0 2,0 1,7 
Kaynak: Uluslararasi Zeyt in Konsey i ( U Z K ) 

Sekil. 1.42. Turkiye Yemeklik Pirina Yagi - Endustriyel Pirina Yagi Uretimi (2003-04 / 2007-08 Ort.) £ 
to 

1 4 
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4 

— m — Y e m e k l i k P i r i n a Y a g i 

— M E n d u s t r i y e l P i r i n a Y a g i 

-
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Kaynak: Uluslararasi Zeyt in Konsey i ( U Z K ) 
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2.3.3. T u r k i y e ' d e P i r i na ve P i r i na Y a g i 
Turkiye'de on yil once uretilen pirina yagi; hammadde ve teknolojiden kaynaklanan 

nedenlerle yemeklik kalitede uretilememekte ve tamami sabun sanayinde kullanilmakta idi. 2008 
yih itibari ile ulkemizdeki zeytinyagi isletmelerinin biiyiik bir cogunlugu, Modern (Kontinu) 
sisteme d6nu§mii§tiir. Bu olumlu degisim uretilen zeytinyaginin biiyiik bir miktannin diisuk asitli 
olmasina (her ne kadar tadi ve aromasi nedeni ile sizma olmasa da) neden olmustur. Diger 
yandan geri kalani bekletilmeden pirina fabrikalanna gonderilerek, isjeme yontemi ve 
kapasitesine bagh olarak, asitligi dii§uk ve yemeklik vasifta rafine edilebilir pirina yagi elde 
edilmektedir. Bu husus, pirina yagi isletmeleri zeytinyagi tesislerine entegre edilmesi ile 
mumkun olacaktir. 

Ulkemizde zeytinyagi fabrikalanndan gikan yaklasik % 45 oranmdaki pirina, pirina yagi 
isletmelerine getirilerek goziicii ile isjenerek ham pirina yagi elde edilmektedir. Pirina gerek 
zeytinyagi gerekse pirina fabrikalannda bekletilmeden islenir ise gok diisuk asitli (azami % 15) 
ham pirina yagi elde edilmekte ve rafine edilerek yemeklik yaga donust i i ru l iT iek ted i r . Aksi 
takdirde % 15-50 arasi asitligi olan pirina yaglan dogrudan sabun sanayinde kullanilmaktadir 
(Tablo 1.58). 

Ulkemizde bitkisel yag agiginin giderek arttigi, agigin ithalat ile karsilandigi, beslenmede 
kizartma yagi olarak daha gok kullamldigi ve son yillarda artan bitkisel yag fiyatlan da dikkate 
ahndiginda yemeklik vasifta pirina yagi uretiminin daha gok iiretilmesi ozendirilmelidir. 

Tablo 1.58. Turkiye'de Klasik Pirina Ya, | i Fabrikalan ve Kapasiteleri 

i i i lge F a b r i k a Sayis i Kapasi te (Sezon ton /Gun) 

Antakya Merkez 3 15-15-15 
Gaziantep Nizip 1 10 
Aydin Kosk 2 120 
Bahkesir Ayvahk 4 135-60-12-25 
Bursa Merkez 1 25 
izmir Odemis 1 90 
Mugla Milas 2 30-30 
T o p l a m 14 562 

Kaynak: Marbil Yag Sanayi ve Ticaret A.S istatistiklerinden hazirlanmistir. 

Tablo 1.59. Turkiye'de Pirinayi Dekantorde isleyen Ekstraksiyon Sistemleri 
i l Sistem Sayis i 

Bahkesir (Edremit-Gomeg) 1 
Aydin (Merkez-Atga) 2 
izmir (Tire-Torbah) 2 
Manisa (Akhisar) 1 
T o p l a m 6 

(*) Bunlann disinda gok sayida kiigiik kapasiteli dekantdr mevcuttur. 
Kaynak: Marbil Yag Sanayi ve Ticaret A.§ istatistiklerinden hazirlanmistir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi : 296) 
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Tablo. 1.60. Turkiye'de Pirina ve Pirina Yagi Fiyatlan 
Ham Pirina Yagi 

Ham PirinaYagi Yagh Pirina (yemeklik 
Yagh Pirina (yemeklik vasifta)(*) (Ykr./kg) vasifta)(**) 

Yillar (Ykr./kg) (*) (Ykr./kg) (Ykr./kg) 
2002/2003 2,70 60 0.85 15 
2003/2004 3,00 70 0.90 20 
2004/2005 3,25 100 1.10 25 
2005/2006 3,75 120 1,40 30 
2006/2007 4,00 130 1,80 40 
2007/2008 5,50 150 2,00 50 

Kaynak: Dalan (Aydin) (*) ve Guvenal Yag (Nizip)(**) Pirina Yagi isletmeleri muhasebe 
fiyatlan esas ahnmi§tir. 

Ulkemizde pirina yagi yemeklik yag olarak gida endiistrisinde, endustriyel olarak sabun 
sanayinde degerlendirilirken; kuru pirina ise; bazi zeytin iireticisi illerde (Aydin, Denizli, Mugla 
vb) evsel ve i§yeri yakiti olarak kullanilmaktadir. Hayvan yemi, giibre ve fenolik bile§enlerin 
iiretiminde kullanilmasi igin arastirmalar devam etmektedir. 

Yemeklige i§lenebilecek nitelikteki ham pirina yaginin fiyati sabunluga isjenecek pirina yagi 
fiyatinin iki katidir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

2.3.4. Fiyatlar 
Ulkemizde pirina ve ham pirina yagi fiyatlan asagidaki Tablo 1.60'da gorulmektedir. 
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2.4. Karasu 
2.4.1. Tanim ve isleme Teknolojisi 

Karasu, zeytinyagi fabrikalannda zeytinyagi ve pirina aynldiktan sonra arta kalan koyu 
kirmizi renkli atiktir. Karasu, toplam kati madde ve tuzluluk degeri yuksek, pH'si diisuk organik 
madde; N, P, K, ve Mg besin elementlerince zengindir. Zeytinyagi uretiminde geleneksel klasik 
(presler) sistemler disinda kullamlan dekantdre bagh olarak iki proses vardir. 

Ug fazh uretim prosesi: Bu sistemde uretim boyunca proses suyu kullanilmaktadir. Proses 
sonrasinda yag, karasu ve pirina olmak iizere ug faz olusmaktadir. Bu proseste onemli 
miktarlarda su eklenmektedir. 

jki fazh uretim prosesi: Bu sistemde, uretim boyunca proses suyu eklenmez. Proses 
sonrasinda, yag ve yuksek nemli pirina (pirina+karasu) olmak iizere iki iiriin olusmaktadir. Bu 
proseste iginde (% 50-60 su, % 2-3 yag igeren) pirina agiga gikmaktadir. 2 fazli sistem kullanimi 
ile karasuyu % 30 azaltmak miimkiin olmaktadir. 

iki sistem arasindaki farklihklann karsilastinlmasi Tablo 1.6l'de verilmistir. 

Tablo 1.61. iki Sistem (2 yol- 3 yol) Arasindaki Farklihklann Karsila§tirmasi 
Sikim Yontemi iki Faz Uc Faz 
Zeytinyagi ekstraksiyon kapasitesi (%) 
Pirina 

86% a 85% a 

Miktar (kg/100 kg zeytin) 72,5 a 50,7 b 
Nem (%) 57,5 a 52,7 b 
Yag(%) 3,16a 3,18 a 
Yag (% kuru madde) 7,44 a 6,68 a 
Yag (kg/100 kg zeytin) 2,28 a 1,60 b 
Kuru Pirina (kg/100 kg zeytin) 30,7 a 23,9 b 
Karasu 
Miktar (lt/100 kg zeytin) 8,30 a 97,2 b 
Yag(g/lt) 13,4 a 12,6 a 
Yag (kg/ 100 kg zeytin) 0,14 a 1,20 b 
Kati artik (kg/100 kg zeytin) 1,20 b 8,3 b 
Yan iiriinde yag (kg/ 100 kg zeytin) 2,42 a 2,80 a 

* Rakamlann yanindaki benzer harfler farkin istatistiki olarak P<0,05 olasihkla onemli 
oldugunu gostennektedir. 

Kaynak: Amirante P., Di Renzo G.C., Di Giovacchino L., Bianchi B., Catalano P., 1993, 
Olivae n°48, 43. 

Iki yontem arasinda olusan karasu miktan iki fazh sistemde 100 kg zeytinin islenmesi ile 
8,30 litre, ug fazh sistemde ise 97,2 litredir. (% 85). Ug fazh sistemde olusan karasuyun kimyasal 
bilesimi Tablo 1.62'de verilmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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Tablo 1.62. Uc Faz Sistemde Karasuyun Kimyasal Bilesjmi 

pH 
EC 

(ms/cm) 
NaCI 

(mg/lt) 
COD 
mg/lt 

(BOD)5 
mg/lt 

AKM 
mg/lt 

NH4-N 
mg/lt 

Top. Cr. 
mg/lt 

4.34 14,53 813.000 104,1 13,5 57,5 42 6 

Sulfur (S-2) 
mg/lt 

Yag ve Gres 
gr/lt 

Top. Fenolik Madde 
mg/lt 

87 4,5 1.210 

Org.Mad N P K Ca Mg Na Zn Mn Fe Cu Bor 
% % (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 
11,65 1,78 154 3.500 1.000 1.657 240 79 190 616 37 38 

2.4.2. Dunyada Karasu Degerlendirilmesi 
Karasu, zeytinyagi uretimi yapan ulkelerde dogaya verilmektedir. Bilinen kesin, tek ve 

ekonomik bir antma ydnteminin de olmamasindan dolayi ortaya gikan bu sorunu her ulke 
kendisine uygun farkli ydntemler ile gozmeye cahsmaktadir. 

Yunanistan ve italya zeytinyagi isjemede 3 fazh sistemi tercih ederken ispanya 2 fazh 
gahsma sistemine agirhk vermistir. italya karasuyu kontrollu olarak tanm arazilerine verilmesini 
tercih etmektedir. Ancak uzun donemlerde toprak ve iiriin kalitesinde olabilecek sorunlara 
yonelik uygulamada surekli degisiklikler yapilmaktadir. ispanya karasu miktannin azaltilmasi 
konusunda tercihini 3 faz sistemlerin 2 faza doniisturiilmesi yonunde kullanmis ve boylece 
mevcut zeytinyagi fabrikalan % 90 oraninda 2 fazh sisteme gegirilmistir. Faz degi§imi ile % 50-
60 rutubetli prina + karasu birlikte elde edilerek karasu miktan azaltilmistir. 

Ayrica ispanya ve Yunanistan'da kullanilan 3 fazh sistemden gikan karasu belirli siire 
sizdirmaz lagunlerde gdkertme ve seyreltme i§lemi ile birlikte sulamada kullanilmaktadir. Fakat 
bu konuda kotii koku ve ugucu organik bile§enler nedeniyle yasal sorunlarla karsila§ilmaktadir. 

Bu iilkelerin tamaminda karasudan biyokiitle iiretimi igin gahsrnalar da yapilmaktadir. 
Devam eden AR-GE gahsrnalan, karasu ve pirinanin farkli kullamm alanlannin bulunmasini 
saglayabilecegi beklenmektedir. 

Diinyada karasu degeriendirme sekilleri 
• Organik gubre olarak, 
• Agrokimyasal ve hayvan yemi olarak, 
• Aktif karbon iiretiminde, 
• Enerji kaynagi olarak, 
• Protein ve gida katki maddesi olarak, 
• Yag asitleri ve enzim elde etmede, 
• Nanoteknoloji uygulamalan ile kozmetik, giibre, antioksidantlar ve ilag 

sanayinde, 
• Degisjk materyallerle Kompost yapilabilir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 
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2 .4 .3 . T u r k i y e ' d e Karasu Deger lend ir i lmes i 

Turkiye'de karasu, zeytinyagi fabrikalan yakininda olusturulan farkh yapilardaki cukurlarda 
bekletilmektedir. Cukurlar dolduktan sonra en yakin gdl, golet veya akarsuya desarj edilmektedir. 
Ayrica cukurlarda bekletilen ve suyu buharlasan karasu keki isletme sahipleri tarafindan yakit ve 
giibre olarak uygulanmaktadir. 

Karasu konusunda AR-GE gahsmalan yapilmaktadir ancak ulkemize uygun tek ve 
ekonomik bir degerlendirme sistemi bulunamamistir. Yapilan AR-GE gahsmalan aritma, 
giibreleme, hayvan yemi, biyoyakit, yabanci ot kontrolu ve bazi hastahklara ve ozellikle toprak 
nematoduna karsi kullanimi amaglanm kapsamaktadir. 

Gol, golet veya akarsuya desarj edilen karasuyu gevreyi kirletici ozellik tasimaktadir. Bu 
nedenle isletmelere Cevre Kanununa gore ceza uygulamak zorunda kahnmaktadir. 

2.5 . Zeyt inyag i ve Sofrahk Z e y t i n d e G i d a Guvenl ig i ve Kontro l U y g u l a m a l a n 

M e v z u a t 

Gida guvenligi kontrollerinde, Tiirk Gida Mevzuatma uygun giivenilir gida uretiminin 
saglanmasi yaninda gida isletmelerinin teknik ve hijyenik normlannin gelistirilmesi basjica 
hedefleri olusturmaktadir. Ulkemiz genelinde toplam yaklasik 28.000 gida maddesi iireten isyeri 
ile yaklasik 400.000 gida maddesi satis ve toplu tuketim yeri bulunmaktadir. 

Sular harig olmak iizere gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin uretildigi, 
satisa ve toplu tuketime sunuldugu is yerlerinin denetim ve kontrolu ile ithalat ve ihracat 
kontrolleri 5179 sayih Gidalarin Uretimi, Tiiketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hukmunde 
Karamamenin Degistirilerek Kabulii Hakkinda Kanun ile Tanm ve Koyisleri Bakanhgi'nin yetki 
ve sorumlulugunda toplanmistir. 

Gida ve gida ile temas eden madde ve malzemeleri ureten isyerlerinin Tanm ve Koyisleri 
Bakanhgi'ndan, gida sicili ve iirettikleri urunler igin uretim izni almak, teknik, saghk ve hijyenik 
sartlanni mevzuata uygun hale getirmek zorunlulugu bulunmaktadir. 

5179 sayih Gida Kanunu ile tuketici haklannin korunmasina iliskin hukumlerin yam sira 
izlenebilirlik, tuketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, risk degerlendirilmesi ve 
risk yonetim sistemi, ihtiyati tedbirier, bilimsel komiteler, erken uyan sistemi, acil durumlar, kriz 
yonetimi, gidaya iliskin gida isletmecilerinin sorumluluklari, saghgin korunmasi, gida ticareti, 
reklam ve tanitim konulannda sorumluluklar ve yaptinmlar bulunmaktadir. 

5179 sayih Gida Kanunu ile denetimlerde risk analizine dayali kontrol sistemi 
uygulanmaktadir. 

Gida guvenliginin saglanmasinda ana hedef, AB ile uyumlu olarak hazirlanan mevzuatlar 
gergevesinde, ulke genelinde etkin gida kontrolu uygulamalannin gergeklestirilmesidir. 5179 
sayih Gida Kanunu kapsaminda asagidaki ydnetmelikler yayimlanmistir: 

1. 27.08.2004 tarih ve 25566 sayih Gida ve Gida lie Temas Eden Madde ve Malzemeleri 
Ureten isyerlerinin Cahsrna izni ve Gida Sicili ve Uretim izni isjemleri ile Sorumlu 
Yonetici istihdami Hakkindaki Yonetmelik, 

2. 23.06.2005 tarih ve 25854 sayih Kontrol Laboratuarlannin Kurulus ve Gorevleri 
Hakkinda Yonetmelik, 

3. 09.12.2007 tarih ve 26725 sayih Gida Guvenligi ve Kalitesinin Denetimi ve 
Kontrolune Dair Yonetmelik, 
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Uretici ve tuketici menfaatleri ile halk sagligini korumak, gida maddelerinin teknigine uygun 
ve hijyenik sekilde uretim, hazirlama, isleme, muhafaza, depolama, tasima ve pazarlanmasini 
saglamak iizere gida maddelerinin ozelliklerini belirleyen Tiirk Gida Kodeksi Yonetmeligi 16 
Kasim 1997 tarih ve 23172 sayih Miikerrer Resmi Gazete'de yayimlanmi§tir. Tiirk Gida Kodeksi 
Yonetmeligi, tiim gida maddeleri igin katki maddeleri, aroma maddeleri, pestisit kahntilan, 
veteriner ilag kahntilan, gida bula§anlan, ambalaj-etiketleme ve i§aretleme, depolama ve ta§ima 
ilgili hiikiimleri igeren yatay bir mevzuattir. Bu yonetmeligin ilgili bdliimleri AB uyum 
gergevesinde bagimsiz tebligler haline getirilerek pestisit kahntilan, veteriner ilag kahntilan, 
bula§anlar, katki maddeleri, etiketleme ile ilgili hukiimleri igeren yatay tebligler halinde 
yayimlanmistir. 

Bu kapsamdaki yatay tebligler; 
Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullanilan Renklendiriciler ve Tatlandincilar Disindaki Gida 

Katki Maddeleri Tebligi, Teblig No: 2003/44 (22 Arahk 2003 - 25324) (Yuriirlukten kalkti) 
• Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullanilan Renklendiriciler ve Tatlandincilar Disindaki 

Gida Katki Maddeleri Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig 
No:2004/15 (28 Mart 2004 - 25416) 

• Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullanilan Renklendiriciler ve Tatlandincilar Di§indaki 
Gida Katki Maddeleri Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig 
No:2004/49 (13 Ocak 2005 - 25699) 

Tiirk Gida Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandincilar Disindaki Gida Katki 
Maddeleri Tebligi, Teblig No: 2008/22 (Yeni) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinde Belirli Bulasanlann Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkinda Teblig, Teblig No: 2002/63 ( Y u r i i r l u k t e n kalkti) 

DUZELTME: Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinde Belirli Bulasanlann Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkinda 2002/63 sayih Teblig'de "ppb" duzeltme 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerindeki Bulasanlann Maksimum Limitleri 
Hakkinda Teblig, Teblig No: 2008/26 (Yeni) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullanilan Renklendiriciler Tebligi, Teblig No: 
2002/55 (25 Agustos 2002 - 24857) 

• Turk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullanilan Renklendiriciler Tebliginde Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 2007/49 (01 Kasim 2007 - 26687) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yonunden 
Etiketleme Kurallari Tebligi, Teblig No: 2002/58 (25 Agustos 2002 - 24857) 

• Turk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yonunden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2004/5 (29 Ocak 2004 - 25361) 

• Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Ydniinden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2006/3 (22 Ocak 2006-26057) 

• Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yonunden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2006/34 (07 Temmuz 2006 - 26221) 
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• Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Ydniinden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2007/40 (23 Agustos 2007 - 26622) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Maksimum Bitki Koruma Urunleri Kalinti Limitleri 
Tebligi, Teblig No: 2004/42 (13 Ocak 2005 - 25699) 

Ayrica Tiirk Gida Kodeksi Yonetmeligine bagh olarak iiriin tebligleri yayimlanmis ve 
yayimlanmaya devam etmektedir. Bu gergevede; 

Turk Gida Kodeksi - Yemeklik Zeytinyagi ve Yemeklik Pirina Yagi Tebligi 25 Nisan 1998 
tarih ve 23323 sayih Resmi Gazete'de yayimlanmistir. Soz konusu Tebligde bazi revizyonlar 
yapilarak Tiirk Gida Kodeksi-Zeytinyagi ve Pirina Yagi Tebligi olarak yeniden diizenlenmis ve 
3 Agustos 2007 tarih ve 26602 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige girmistir. 
Tebligde Serbest yag asitligi oleik asit cinsinden Naturel Zeytinyaglan tanimlan ile Yemeklik 
Zeytinyaglan ve Pirina yaglannin kalite ve saflik kriterlerine yer verilmistir. Tebligde 
zeytinyaglannin diger sivi bitkisel yaglar ile kanstinlmasini engelleyen hiikiim de 
bulunmaktadir. Soz konusu tebligde saflik ve kalite kriterleri gibi taklit ve tagsisin 
onlenmesine yonelik hiikumler mevcuttur. 

Turk Gida Kodeksi-Sofrahk Zeytin Tebligi 26 Mayis 2008 tarih ve 26886 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige girmistir. Tebligde olgunluk derecelerine, isleme §ekillerine 
ve piyasaya sunulu§ §ekillerine gore sofrahk zeytin tanimlan yapilmis, iiriin ozellikleri ve 
ambalajlama ve etiketleme-i§aretleme ile ilgili hiikumlere yer verilmistir. 

Standartlar 
Ulkemizde kaliteye yonelik kriterleri ve siniflan belirlemek iizere Tiirk Standartlarl 

Enstitusu (TSE) tarafindan Turk Standartlan yayinlanmaktadir. Standartlar mevzuat anlayisi 
igerisinde ihtiyari uygulamada olmasi gereken normlardir. Ancak ulkemizde mevzuat eksikligi 
olmasi halinde ilgili kurumlann standartlan zorunlu uygulamaya koymasi usulii benimsenmistir. 
Tiirk Standartlan Enstitusu, TS-341 Yemeklik Zeytinyagi Standardi, TS/5269 Yemeklik Rafine 
Pirina Yagi ve TS-774 Sofrahk Zeytin standardini yayimi ami stir. 

Di§ Ticaret Miistesarhgi tarafindan da Di§ Ticarette Teknik Duzenlemeler ve 
Standardizasyon Yonetmeligi ekinde yer alan ve TS-341 Yemeklik Zeytinyagi Standardi ve 
TS/5269 Yemeklik Rafine Pirina Yagi Standardi dis ticarette zorunlu uygulamaya konulmustur. 
Bu uygulama ile geleneksel tanm uriinlerimizin di§ iilkelerdeki itibanm muhafaza etmek ve 
istikrarh pazarlar yaratmak amaglanmaktadir. 

Kontrol Laboratuvarlan; 
Tanm vc Koyisleri Bakanligina bagh 39 il Kontrol Laboratuvar Muduriugu ve Bursa Gida 

Kontrol ve Merkez Arastirma Enstitusu Mudurlugunde ithalat, ihracat, denetim, ozel istek gida 
ve temas eden madde ve malzemelerinin Tiirk Gida mevzuatma gore gida giivenligi ve kalite 
analizleri yapilmaktadir. 

Bu laborauvarlardan 16 adeti (Ankara, istanbul, Izmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Ordu, 
Giresun, Kocaeli, Tekirdag, Antalya, Gaziantep, Konya, Canakkale, Denizli il Kontrol 
Laboratuvar Mtidurlukleri ile Bursa Gida Kontrol ve Merkez Arastirma Enstitusu Muduriugu) 
belirli iiriin ve analizlerde TS 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanmn Yeterliligi igin 
Genel Sartlar) geregi TURKAK ve uluslar arasi akreditasyon kurumlarindan akredite olmustur. 
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Diger taraftan Kontrol Laboratuvariannin Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Yonetmelik 
hiikiimleri kapsaminda 40 adet ozel Gida Kontrol Laboratuvanna gahsjna izni verilmistir. Bu 
laboratuvarlardan 16 adedi belirli iiriin ve analizlerde akredite olmustur. 

AB ile Tanm ve Koyisleri Bakanhgi tarafindan ortakla§a yiiriitiilen "Turkiye'de Denetim 
Hizmetlerinin Desteklenmesi projesi" kapsaminda Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, 
Istanbul, Izmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdag, Trabzon ve Van II Kontrol 
Laboratuvar Mudurlugu ile Bursa Gida Kontrol ve Merkez Arastirma Enstitiisii alet ve ekipman 
yonunden giiclendirilmis, personel egitimleri yapilmistir. Yine AB ile ortakla§a yiiriitiilen 
"U lusa l G i d a Referans L a b o r a t u v a r i P ro jes i " kapsaminda; Ankara'da kurulacak olan 
Referans L a b o r a t u v a r i tiim laboratuvari arm personel egitimi, analiz metodu gahsmalan ve 
laboratuarlar arasinda metot birlikteligi konulannda onemli bir gorev yiiklenecektir. in§aat 
cah§masi devam eden laboratuvann bu yd sonunda faaliyete gegmesi planlanmaktadir. 

Denet imler : 
Gida denetimleri 81 Tanm II Mudurlugii ve yetki verilen ilge miidurluklerinde 5066 adet 

gida kontrolorii tarafindan gergekle§tirilmektedir. 
2007 yihnda 5179 sayih Kanun geregi 81 II Miidiirliigiince il genelinde uygulanan rutin gida 

denetim programlanna ilave olarak, Bakanhkga yapilan programlar ile iiriin ve risk bazinda ve 
gida maddesinin ta?idigi riskle orantih olarak hazirlanan yilhk denetim ve izleme programlan 
geregi de gida zincirinin her asamasinda denetimler yuriitulmektedir. 

Tanm ve Koyisleri Bakanhgi tarafindan 2002-2008 yillanna ait genel gida denetim 
sonuglan asagida verilmistir. 

Tablo 1.63. Tanm ve Koyisleri Bakanhgi Genel Gida Denetim Verileri 

YIL 

GIDA URETIM 
YERI GIDA SATIS YERI 

TOPLU TUKETIM 
YERI TOPLAM 

YIL 
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im
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2002 39.646 1.544 551 39.646 1.544 551 

2003 40.558 1.192 503 40.558 1.192 503 
2004 48.257 1.259 524 105.561 116 8 37.011 15 4 190.829 1.390 536 
2005 72.487 3.630 251 173.729 1.062 63 80.246 202 74 326.462 4.894 388 
2006 66.597 3.593 347 148.536 1.699 137 63.650 469 99 278.783 5.761 583 
2007 91.780 4.221 393 165.604 1.475 80 76.905 354 113 334.289 6.050 586 
2008 
(l-3ay) 17.395 905 122 36.139 255 25 14.466 61 38 68.000 1.221 185 

NOT: 2004 yih Gida Satis, yeri ve Toplu Tuketim Denetim raporlan ikinci alti ayhk donem 
igin gegerlidir. 

(05.06.2004 tarihinde yururluge giren 5179 sayih Kanun geregi) 
Tanm ve Kdyi§leri Bakanhgi gida denetim sonuglan sektorel bazda bitkisel yag ve margarin 

olarak siniflandinlmistir. 2002-2008 yilanna ait denetim sonuglarinda zeytinyagi da bu grup 
iginde yer almistir. 
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Tablo 1.64, Tanm ve Kdyisjeri Bakanligi'mn Sektor Bazinda Gida Denetim Verileri 

YILLAR 
BITKISEL YAG ve MARGARiN SEKTORU 

YILLAR 
Denetim idari Para Cezasi Savcilik 

2002 752 12 7 
2003 995 22 5 
2004 708 12 1 
2005 1173 87 2 
2006 892 70 0 
2007 1111 31 2 

Tanm ve Koyisjeri Bakanligi rutin denetimlerin yam sira bazi iiriin gruplannda taklit ve 
tagsjse yonelik denetim programlan da yuriitmektedir. Bu denetim programlannda 2008 yili 
igerisinde 23 numune alinmi§ 21 numune sonucu olumlu, 2 numune sonucu oiumsuz cikmistir. 
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3. ZEYTiNCILIKTE DESTEKLEME POLITIKALARI ve KURUMSAL YAPI 
3.1. Destekleme Politikalan 
3.1.1. Uretim 
Zeytinyagi ilk kez 1966 yilinda Destekleme Alim kapsamina alinan 24 tanmsal iiriinden biri 

olarak, 1986 yihna dek araliksiz olarak desteklenmi§, 1987-1990 yillan arasinda destekleme 
kapsamindan gikanlmistir. 1991 yilinda yeniden destekleme kapsamina alinan zeytinyagi, bu kez 
5 Nisan 1994 kararlanyla birlikte tekrar destekleme kapsami disi birakdmistir. 

Uygulama zaman zaman yerini Birlik alim fiyatlanna birakmis, 1998 yilmdan itibaren de 
"Destekleme Odemeleri" "Prim" odemelerine ddnu§turulmii§tur. Prim odemeleri ile Diinya 
Ticaret Orgutu (DTO) ve AB Ortak Tanm Politikalanna uyum saglamak, ekonomiyi kayit igine 
alarak vergi gelirlerini arttinnak, tanmsal kayit ve envanter tutulmasini saglamak, uretici ve 
sanayiciyi ayni zamanda koruyup iiretimi te§vik etmek, sanayiye dunya fiyatlanndan harnmadde 
saglamak amaglanmi§tir. 

Zeytinyagi iireticilerine, donemsel olarak degismekle birlikte "destekleme primi" adi altinda 
dogrudan kg ba§ma yapilan desteklerin tutarlan belirlenirken, ig ve di§ piyasa fiyatlan, iiretim 
maliyetleri, biitge imkanlan goz onunde bulundurulmaktadir. 

Bu gergevede, yillar itibariyle zeytinyagma verilen primler, uretici sayilan ve prime konu 
iiriin miktan Tablo 1.65'de gosterilmistir. 

Tablo 1.65. Turkiye'de Yillar itibariyle Zeytinyagma Odenen Prim Miktarlan 
Prim Alan Prime Esas Toplam Odenen 

Uretici Sayisi Zeytinyagi Miktan Prime Esas Prim 
Yillar (Kisi) (Ton) Fiyat (Milyon YTL) 

1998 - - 40,0 Cent/Kg 18,0 
2000 51.600 115.000 28,0 Cent/Kg 48,5 
2001 7.738 11.826 15,0 Ykr/Kg 1,8 
2002 4.604 97.157 17,5 Ykr/Kg 17,4 
2003 10.819 31.519 20,0 Ykr/Kg 6,3 
2004 37.652 94.264 25,0 Ykr/Kg 23,6 
2005 12029 36.316 10,0 Ykr/Kg 3,6 
2006 20345 60.959 11,0 Ykr/Kg 6,7 
2007 * * 20,0 Ykr/Kg * 

Kaynak: Tanm ve Koyisleri Bakanhgi -TUGEM/BIID verilerinden hazirlanmistir. 
* Heniiz belli degildir. 

Zeytinyagi ve sofrahk zeytin iireticilerine ayrica genel bir destekleme sistemi olan Dogrudan 
Gelir Destegi (DGD) kapsaminda 2000 yilmdan itibaren gelir destegi odemesi yapilmistir. 

Yillar itibariyle zeytin iireticilerine (sofralik zeytin ve zeytinyagi) verilen alan bazinda DGD 
primleri; miktan, uretici sayilan (Tablo 1.66), (§ekil 1.43) ve (Tablo 1.67) de gosterilmistir. 
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Tablo 1.66. Turkiye'de Zeytin Ureticilerinin Yararlandiklan DGD Miktarlan 

YILLAR Arazi Buyuklugii Kayitli Uretici Sayisi Miktar (YTL) 

2000/2001 ilk pilot uy mlamada zeytinyagi yer almamistir. 

2001/2002 >5 - 200 dekar 10,0 

2002/2003 = 1 - 2 0 0 dekar 13,5 

2003/2004 100m2-500 dekar 173 120 adet 16,0 

2004/2005 100m2-500 dekar 175.214 adet 16,0 

2005/2006 182 299 adet 10,0 

2006/2007 - 186 257 adet 7,0 
Kaynak: Tanm ve Koyisleri Bakanligi -TUGEM/BUD verilerinden hazirlanmistir. 

§ekil 1.43 Turkiye'de Zeytinde DGD Odemeleri 

T i i r k i y e ' d e Z e y t i n d e D G D O d e m e l e r i 

7 0 0 . 0 0 0 

Kaynak: Tarim ve Koyisleri Bakanligi -TUGEM/BUD verilerinden hazirlanmistir. 

Tablo 1.67. Turkiye'de Zeytinde DGD Odemeleri 
Uretici Sayisi Parsel Sayisi Arazi Alani (ha) Destek M i k t a n (YTL/da) 

2003-2004 173.120 549.978 351.737 16 
2004-2005 175.214 565.806 362.211 16 
2005-2006 182.299 591.040 370.201 16 
2006-2007 186.257 625.147 385.488 10 
2007-2008 199.599 656.914 420.520 7 

Kaynak: Tanm ve Koyisleri Bakanligi -TUGEM/BUD verilerinden hazirlanmistir. 
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Zeytin iireticilerine prim destegi ve dogrudan gelir destegi odemesi yanmda 2003 yilmdan 
itibaren mazot ve gubre destegi saglanmaktadir. Bu destekler Tablo 1.68 de gorulmektedir. 

Tablo 1.68. Turkiye'de Zeytin Ureticilerinin Yararlandiklan Mazot ve Giibre Destegi 
Tiirkiye'de Zeytin Ureticilerinin Yararlandiklan Mazot Destegi (MD)= (Mazot indirimi) ve 

Gubre (Kimyevi) Destegi (KG) (Odemeler 3 ayda bir yapilmaktadir) 

ALAN 
GUBRE DESTEK 

(YTL/da) 
MAZOT DESTEK 

(YTL/da) 

2003/2004 Azami 500 dekara -
3.900.000 (TL/da) 

2004/2005 Azami 500 dekara — 
3.900.000 (TL/da) 

Urun Gruplan 
2005/2006 
Azami 500 
dekar 

Sebze, Meyve 
(ZEYTiN), Siis Bitkileri, 
Ozel Cayir-Mera, Orman 
en vali urun 

1,0 1,5 

Uriin Gruplan 
2007/2008 
Azami 500 
dekar 

Sebze, Meyve 
(ZEYTiN), Sus Bitkileri 
Ozel Cayir-Mera, Orman 
envali urun 

1,55 1,8 

Kaynak: Tanm ve K6yi§leri Bakanligi -TUGEM/BUD verilerinden hazirlanmistir. 
Sertifikah zeytin fidam kullanimini arttirarak, saghkli fidanlarla en az 10 dekar kapama 

zeytin bahge tesisinin yayginlastinlmasi amaciyla, 2006 yilmdan itibaren zeytin ureticileri 
desteklenmektedir (10.05.2006 tarihli ve 26164 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Sertifikah 
Tohumluk Kullammi ve Sertifikah Mewe/Asma Fidam/Cilek Fidesi ile Kapama Bag/Bahge 
Tesisi Desteklemeleri Hakkinda TebliS (No: 2006/19). 

Sertifikah fidan desteklemeleri ile yakla§ik son 3 yilda yaklasik 30 milyon zeytin fidam 
dikimi gerceklestirilerek zeytin agag varligi ve alani arttinlmi§tir. 

Sertifikah fidan desteklemeleri birim fiyat, alana gore odeme miktarlan asagidaki gibidir 
(Tablo 1.69), (Tablo 1.70). 

Tablo 1.69. Sertifikah Zeytin Fidam Destek Birim Fiyatlan 

DESTEK BIRiM FiYATl (YTL/DA) 

URUNLER 2006 2007 2008 

Zeytin, Narenciye, Nar, Kivi, Badem ve Ceviz Fidani lie Bahce Tesisi 250 
Zeytin (Gemlik cesidi haric), Narenciye, Nar, Kivi, Badem ve Ceviz 

Fidani ile Bahce Tesisi 250 

Zeytinde Gemlik Ce$idi ile Bah9e Tesisi 45 

Zeytinde (Gemlik Haric) Cesidi Ile Bahce Tesisi 100 

Zeytinde Gemlik Cesjdi lie Bahce Tesisi 40 
Kaynak: Tanm ve Koyi§leri Bakanhgi -TUGEM/BUD verilerinden hazirlanmistir. 
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Tablo 1.70. Sertifikah Alana Gore Fidan Dikim Odeme Miktarlan 

URUN ADI 

2005 YILI 2006 YILI 

URUN ADI 
Destek 
ALANI (Da) 

DESTEK 
MIKTARI (YTL) 

DESTEK 
ALANI (da) 

DESTEK 
MIKTARI (YTL) 

ZEYTIN 15.956 478.680 239.874 59.463.850 
* 2007 yih miktarlan heniiz kesinlesmemistir. 
Kaynak: Tanm ve Koyisleri Bakanligi -TUGEM/BUD verilerinden hazirlanmistir. 
3.1.2. Ihracat 
Dunya Ticaret Orgutu Tanm Anlasmasi gergevesinde ulkemizce ihracat destegi 

verilebilecek 44 iirun/tirun grubu igerisinde yer alan zeytinyagi ve sofrahk zeytin ihracatinda 
ihracat iadesi odemesi yapilmaktadir. (Tablo 1.71.). 

ihrag edilen iiriinlerden daha yuksek katma deger saglamak, ihracatta markalasmayi te§vik 
etmek ve kutulu ihracati arttirabilmek amacina yonelik olarak, kugiik ambalajlarda ve markah 
olarak yapilan ihracatlarda daha yuksek olmak iizere, 19.03.2008 tarihli ve 26821 sayi 1 I Resmi 
Gazete'de yayimlanan Tanmsal Uriinlerde ihracat iadesi Yardimlanna iliskin Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu'nun 2008/1 No'lu Tebligi uyannca; 

Zeytinyagi igin, 
• 1509.10.10.00.13 ve 1509.10.90.00.13 Gumruk Tarife istatistik Pozisyonunda (G.T.i.P) 

yer alan ve net agirligi 2-5 kg arasi, "Tescilli Tiirk Markalan" ve "Made in Turkey" 
ibaresi ile ihrag edilen zeytinyaglan 175 $/ton, 

• 1509.10.10.00.12 ve 1509.10.90.00.12 G.T.i.P.'lerinde yer alan ve net agirligi 1-2 Kg 
arasi, "Tescilli Tiirk Markalan" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihrag edilen 
zeytinyaglan 300 $/ton, 

• 1509.10.10.00.11; 1509.10.90.00.11 ve 1516.20.91.00.14 G.T.i.P.'lerinde yer alan ve 
net agirligi 1 kg'a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, "tescilli Tiirk Markalan" ve "Made 
in Turkey" ibaresi ile ihrag edilen zeytinyaglan 500 $/ton, 

• Kg'ye kadar kutulu ambalajda, "Tescilli Tiirk Markalan" ve "Made in Turkey" ibaresi 
olmadan ihrag edilen zeytinyagina 100 $/ton, 

ihracat iadesi odemesi yapilmaktadir. 
Sofralik Zeytin igin ise; 
• 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.10.00.15,25 G.T.i.P.'lerinde yer 

alan ve net agirligi 2-5 kg arasinda (5 kg dahil) olan ambalajlarda, "Tescilli Tiirk 
Markalan" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihrag edilen zeytinler igin ihracat iadesi 
miktan 125 $/ton, 

• 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.10.00.14,24 G.T.i.P.'lerinde yer 
alan ve net agirligi 1-2 kg arasinda (2 kg dahil) olan ambalajlarda, "Tescilli Tiirk 
Markalan" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihrag edilen zeytinler igin ihracat iadesi 
miktan 160 $/ton, 

• 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.10.00.13,23 G.T.i.P.'lerinde yer 
alan ve net agirligi 1 kg'a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda "Tescilli Turk 
Markalan" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihrag edilen zeytinler igin ihracat iadesi 
miktan 225 $/ton, 
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• 20.01-20.05 GTiP'leri altinda tanimli 18 kg'a (net agirhk) kadar kutulu ambalajlarda 
"Tescilli Tiirk Markalan" ve "Made in TURKEY" ibaresi olmadan ihrac edilen 
zeytinlere 75 $/ton ihracat iadesi odemesi yapilmaktadir. 

Tablo 1.71. Zeytinyagmda Ithalatinda Uygulanan Gumruk Tarifeleri ve Verilen Ihracat 
Destekleri 

ithalattan Alinan Ihracat Verilen Destek ve ihracat Desteginin Gecerli 
Yillar Vergi (%) Miktar Baraji ($ U.S. Ton) Oldugu Siire 
1997 37.0 110 1-1-1997/31-12-1997 
1998 37.0 96 1-1-1998/31-12-1998 
1999 35.6 200 (%100) 1-1-1999/31-12-1999 
2000 34.7 200 (%100) 1-1-2000/31-12-2000 
2001 33.8 200 (%100) 1-1-2001 / 31-12-2001 
2002 32.9 180 (%100) 1-1-2002/31-12-2002 
2003 32.0 180 (%100) 1-1-2003 /31-12-2003 
2004 31,2 180 (%100) 1-1-2004/31-12-2004 
2005 31,2 150 (%100) 1-1-2005 /31-12-2005 
2006 31,2 100 (%100) 1-1-2006/31-12-2006 
2007 31,2 125 (%100) 1-1-2007/31-12-2007 
2008 31,2 100 (% 100) 1-1-2008/31-12-2008 

Kaynak: Dis Ticaret Miistesarhgi 

3.1.3. Tuketim 
Zeytinyagi 1990'li yillann ba§ina dek Turkiye'de tuketim ah§kanhklan, yuksek fiyati ve 

diger bitkisel yaglarla olan fiyat makasi nedeniyle uretildigi bolgelerde tiiketilen bir yag 
olmustur. Turkiye'de halen zeytinyagi tuketimine yonelik herhangi bir politika yoktur. 
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3.2. Zeytin-Zeytinyagi ve Uluslararasi iliskiler 
3.2.1. Zeytin ve Zeytinyagma iliskin Avrupa Birligine Uyum Cahsmalan 
Avrupa Birligine (AB) katilim sureci gergevesinde, "Tanm ve Kirsal Kalkinma" fashna 

ili§kin, Avrupa Komisyonu yetkililerince ulkemize, ilgili fasildaki miiktesebat, uygulamalar ve 
gerekli idari kapasite hakkinda bilgi verildigi ve sorulanmizin yamtlandigi tanitici tarama 
toplantisi, 5-8 Arahk 2005 tarihlerinde Briiksel'de gergeklesmistir. Amlan fasila iliskin olarak 
ulkemizin tanm ve kirsal kalkinma konusundaki mevcut durumu hakkinda bilgi verilmesine 
yonelik aynntih tarama toplantisi ise 23-26 Ocak 2006 tarihleri arasinda Briiksel'de yapilmistir. 

Avrupa Birligi aynntih tarama siirecinde, zeytinyagma iliskin yapilan hazirhklann 
koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanligi'na verilmistir. Bu kapsamda, Avrupa Birligi 
muzakereleri tanm ve kirsal kalkinma bashgina yonelik aynntih tarama siirecinde, Sanayi ve 
Ticaret Bakanliginin koordinasyonunda, zeytinyagi ile ilgili Avrupa Komisyonu yetkililerince 
cevaplanmasi talep edilen sualname, ilgili kurumlarla birlikte yamtlanmis ve bahse konu iiriinle 
ilgili hazirlanan sunum amlan Bakanhkga, Briiksel'de Avrupa Komisyonu yetkililerine 
yapilmistir. 

Zeytin ve zeytinyagma iliskin ilgili Turk Mevzuati AB'den farkli olarak yeknesak bir 
§ekilde diizenlenememistir. Diger taraftan AB Ortak Tanm Politikasinda Haziran 2003 ve Nisan 
2004 tarihlerinde gergeklesen reformlar nedeniyle halihazirda topluluk zeytinyagi duzenlemeleri 
bir gegi§ donemindedir. Bu durum uyum gahsmalarim dogrudan etkilemektedir. 

AB tarama siirecinde hazirlanan resmi mevzuat karsilastirilmasi Tablo 1.72 de 

Tablo 1.72. Resmi Mevzuat Karsilastirmalan 
TURKIYE AB 

Yatav Duzenlemeler Diger Tanmsal Urunleri igeren Yatay 
diizenlemeler 
864/2004 Konsey Tiiziigii 

Entegre idari ve Kontrol Sistemi (IACS) 
iginde zeytin bahgelerine iliskin cografi 
bilgi sisteminin kurulmasi zorunludur. 

Bu konuda yasal bir duzenlememiz bulunmamaktadir. 
Turkiye'de oncelikle Entegre Idare Kontrol Sistemi 
(IACS) ve Ciftlik Muhasebe Veri Agi Sisteminin tiim 
tanm iiriinleri igin yatay bir diizenleme olarak 
olusturulmasi gerekecektir. 
Akabinde EC-TR Katilim Oncesi Mali isbirligi 
Programi'na zeytin bahgeleri ve iiziim baglan ve 
findikhk alanlannin Cografi Bilgi Sistemi (uzaktan 
algilarna) ile tespiti dahil edilecektir. Boylelikle iiretim 
istatistiklerimiz AB standartlanna uygun olarak yeniden 
gikanlabilecektir. 

Diger Tanmsal Urunleri igeren Yatay 
diizenlemeler 
864/2004 Konsey Tiiziigii 

Entegre idari ve Kontrol Sistemi (IACS) 
iginde zeytin bahgelerine iliskin cografi 
bilgi sisteminin kurulmasi zorunludur. 

Stoklama 
AB uygulamalanna benzer bir uygulama yoktur. 
Kamu adina stoklama gorevi yapan sahis ve kurulus 
yoktur. 
Zeytinyagi ve sofralik zeytinde tanm satis kooperatifi ve 
birliklerinin depolama kapasiteleri gelistirilerek lisansli 
depoculuk sistemine dahil edilmeleri konusunda Sanayi 
ve Ticaret Bakanhgi tarafindan gahsilmaktadir. 

Stoklama 
EC 865/2004 sayih Konsey Tiizugune 
gore; 
-Belli bolgelerde piyasada ciddi 
rahatsizhklar 
olmasi durumunda ve, 
ortalama fiyat diizeyinin, Temsili fiyat 
diizeyinin altina du§mesi durumunda, 
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TURKIYE AB 

Bu depolar olustugunda devlet ozel stoklama onlemini 
uygulayabilecegi saghkh bir alt yapiya kavusacaktir. 
5488 sayih Tanm Kanunun 19/g maddesinde "ozel 
depolama yardimi" bngdrulerek ozel stoklama sistemi 
igin bir yasal dayanak olusturulmustur. Buradan yetki 
alinarak, uygulamaya iliskin diger yasal duzenlemeler 
cikanlabilir. 
AB'ye uyelik gergeklesmeden de bu ydntemin 
kullamlmasi mumkundiir. 

Ozel stoklama sistemi kullanilmaktadir. 

Uretici Oreutleri Isletmeci Orgutleri 
Zeytinyagi iireticilerinin olusturduklan uretici 
orgiitleri konusunda AB'deki gibi sektore ozel tek 
bir cerceve mevzuat yoktur. Ureticiler 4572 sayili 
Tanm Satis Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkinda 
Kanun ve 1163 sayili Kooperatifler Kanunu ve 5200 
sayih Uretici Birlikleri Kanuna gore 
orgutlenebilmektedirler. Ancak ureticilerin 
orgiitlenmesi TSKB'ler altinda gergeklesmistir. 
Bu konuda AB'deki uretici orgiitleri incelenerek, 

Tiirkiye'dekilerin proje hazirlama ve AB fonlanndan 
yararlanabilme kabiliyetlerinin artinlmasi 
gerekebilecektir. 

EC 865/2004 sayih Konsey Tiiziigu 

Zeytinyagi sektoriindeki isletmeci 
orgiitleri, bunlann gahsma programlan 
ve finansal programlan hakkinda EC 
865/2004 sayih Konsey Tiiziigu igin 
yatay detay kurallara iliskin (EC) 
2080/2005 sayih Komisyon duzenlemesi. 
Daha ziyade kalitenin artinlmasi, 

gevrenin korunmasi baglaminda proje 
bazh olarak AB bu orgiitleri 
desteklemektedir. 

PAZARLAMA STANDARTLARI PAZARLAMA STANDARTLARI 
Tiirk Gida Kodeksi Yonetmeligi ve buna dayanilarak 
gikanlan yatay duzenlemeler ile Tiirk Gida Kodeksi 
Yemeklik Zeytinyagi ve Pirina Yemeklik Zeytinyagi ve 
Pirina Yagi Hakkinda Tebligde; 
Zeytinyaginin fiziksel ve kimyasal ozelliklerinin 
yaninda, bulasanlar, kimyasal ilag kalintisi, katki 
maddeleri, hijyen, paketleme ve ambalajlama 
kurallanna yer verilmektedir. 
Soz konusu urunleri ureten ve satan isyerlerinde 
urunlerin piyasa gdzetimi ve denetimi 5179 sayih Gida 
Kanunu uyannca Tanm ve Koyisleri Bakanligi 
tarafindan gergeklestiri 1 mektedir. 
Sofrahk zeytinlerin kontrol ve denetimi Tiirk Gida 
Kodeksi ve buna iliskin yatay duzenlemeler ile TS 774 
sayili sofrahk Zeytin standardina gore Tanm ve 
Kdyi§leri Bakanligi tarafindan yapilmaktadir. 
Zeytinyagi ve yenilebilir yaglann ithalat ve ihracatinda 
pazarlama standartlan kalite kontrollerine tabidir. Bu 
kontroller Dis Ticaret Miistesarhgi biinyesindeki bolge 

Adlandirma ve tanimlamalar: (EC) 
865/2004 
sayili Tiizuk'un 
Eki,fiziko4dmyasal nitelikler ve 
ilgili analiz yontemleri: (EEC) 2568/1991 
sayih Tiiziik, 
Pazarlama standartlan: (EC) 1019/2002 
sayih Tiiziik 
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T U R K I Y E A B 

denetmenlerince TSE'nin ilgili standartlanna gore 
yuriitulmektedir. (TS 341- TS 342- TS 5269 on Pomace 
Olive) 
T A R I M S A L D E S T E K L E R 
Yatay destekler olarak dogrudan gelir destegi ve mazot 
destegi, Kimyevi giibre destegi verilmektedir. 
Aynca zeytinyagi iireticilerine prim odemesi 
yapilmaktadir. 
AB'ye uyum kapsaminda yukarida belirtilen yatay 
duzenlemelerin tamamlanmasinin ardindan AB 
kurallanna gore destekleme yapilabilecektir. Bu 
desteklemelere iiyelik gergeklesmeden kisa bir siire 
once ba§lanmasi veya iiye olunca basjanmasi uygun 
olacaktir. 

T A R I M S A L D E S T E K L E R 
1782/2003 Sayili Konsey Tiiziigu, 
EC 864/2004 Sayili Konsey Tiiziigu 
EC 865/2004 Sayili Konsey Tiiziigii, 

AB destekleme Sistemi Tek odeme ve 
Primden 
olusmaktadir. 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanhgi 

AB'inde zeytinyagma uygulanan destekleme politikalar; uretim hedef fiyati, uretim yardimi, 
uretim geri odemesi, zeytinyagimn ozel olarak depolanmasina yonelik yardimlar, zeytinlik 
yardimi ve isletmeci drgiitlerinin desteklenmesi araglanndan olusmaktadir. 

1. Ure t im Hede f F i ya t i 
Zeytinyagi igin belirlenmi§tir. Bu fiyat, 1998/1999 - 2003/2004 pazarlama yillan arasi igin. 

serbest asitlik derecesi 100 gramda 3,3 gram oleik asit §eklinde ifade edilen toptancihk 
asamasindaki naturel ikinci zeytinyagi (2 - 3,3 serbest yag asitligi oleik asit cinsinden) igin 
383,77 €/100 Kg olarak sabitlenmistir. 

2. U r e t i m Y a r d i m i 
AB'de ureticilere adil bir gelir saglanmasma katkida bulunulmasi amaciyla zeytinyagi igin 

iiretim yardimi verilmektedir. Zeytinyagi igin uretim yardimi, zeytinyagi ureticilerinin gergekte 
urettikleri zeytinyagi miktan esas alinarak verilmektedir. 

Topluluk butuniinde yardim verilecek zeytinyagimn azami miktan 1.777.261 ton olarak 
belirlenmis olup, ispanya, Fransa, Yunanistan, italya ve Portekiz igin ulusal azami garanti 
miktarlan tespit edilmistir. Komisyonun belirleyecegi kosullarda, uye devletler bu miktann ve 
zeytinyagi uretim yardnninin bir bolumunu sofrahk zeytin igin kullanabilmektedir. 

Bu ulkelerden birinde iiretim miktan, belirlenen ulusal garanti miktannin altinda kahrsa, 
kalan miktann % 20'si kendi kotalanni asan diger ulkelere dagitilmakta, % 80'i ise soz konusu 
ulkenin bir sonraki kotasina eklenmektedir. 

1998/1999 pazarlama yilmdan itibaren, uretim yardimi 1.322,5 €/ton olarak belirlenmistir. 
Bu yardim, gergek uretimi ulusal garanti edilmi§ azami miktara e§it veya daha az olan iiye 
devletlere verilmektedir. Diger ulkeler igin yardim, bir katsayi ile garpilarak belirlenmektedir. 

Yardima uygun zeytinyagi miktannin kontrol edilmesi amaciyla, her iiretim alani igin her bir 
pazarlama yihndaki zeytin ve zeytinyagi rekolteleri belirlenmektedir. Uretim yardimi olarak 
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veriiecek yardimlann bir boliimu, uretici birliklerine, zeytinyagi ve sofralik zeytin kalitesinin 
yiikseltilmesine yonelik bolgesel tedbirlerin finansmaninda kullanilmak iizere tahsis 
edilmektedir. Bu oran 1998/1999 pazarlama yih sonrasi icin %1,4 olarak belirlenmistir. 

3. Uretim Geri Odemesi 
Bazi konserve balik, konserve deniz kabuklulan ve yumusakgalar ile bazi konserve 

sebzelerin uretiminde kullamlan zeytinyagi, uretim geri odeme sisteminden yararlanmaktadir. 
Geri odeme oranlan Komisyon tarafindan her iki ayda bir belirlenebilmektedir. 1915/2004/EC 
sayih Komisyon tiiziigunde Kasim ve Arahk 2004'de gegerli uretim geri odemesi miktan 44 
€/100 Kg olarak belirlenmistir. 

4. Zeytinyaginin Ozel Olarak Depolanmasina Yonelik Yardimlar 
Toplulugun bazi bolgelerinde onemli pazar dalgalanmalannin ortaya cikmasi durumunda, 

yeterli miktarlan temin eden kuruluslann, iiye devletler tarafindan onaylanmasi kosuiuyla, 
pazarladiklan zeytinyaginin ozel olarak depolanmasina iliskin sdzlesmeler yapabilecekleri 
hiikme baglanmi§tir. Bu sozle§meler yapilmadan once depolama yardimi alacak iiriin ihaleye 
gikilarak belirlenmektedir. Bu tiir tedbirier; belirli bir donemde pazarda kaydedilen ortalama 
fiyatin, 1997/1998 pazarlama yihna ait mudahale fiyatmin % 95'inden dusiik oldugu durumlarda 
ahnmaktadir. Kurulu§lar arasinda taninmis uretici gruplan veya bunlann birliklerine oncelik 
taninmaktadir. 

Sdzlesmelerin yurutiilmesi igin verilecek yardim miktan ile depolanacak iiriin miktan, 
kalitesi ve depolama suresi olmak iizere uygulamaya yonelik kurallar aynca belirlenmektedir. 

Ozel depolamaya iliskin yardim miktarlan 2768/1998/EC sayih Komisyon tiiziigii ile 
asagidaki gibi belirlenmistir: 

• Natiirel sizma zeytinyagi igin 177,88 €/l00 Kg, 
• Naturel birinci zeytinyagi igin 170,99 €/100 Kg, 
• Naturel ikinci zeytinyagi igin 166,40 €/l 00 Kg, 
• 1 derecelik serbest asitlige sahip lampant zeytinyagi igin 156,08 €/ton'dur. 

(bu yardim miktan her ilave asit derecesi igin 3,67 €/100 Kg oramnda 
diisiiriilmektedir). 

5. Zeytinlik Yardimi 
2005/2006 pazarlama yilindan baslayarak, belirlenen sartlarda gevresel veya sosyal degeri 

olan zeytinliklerin muhafazasina yonelik olarak verilmektedir. Bunun igin; 
• Zeytinligin Cografi Bilgi Sistemi (CBS) iginde kayitli olmasi, 
• Arazinin Kibns ve Malta igin 31 Arahk 2001, diger ulkelerde ise 1 Mayis 1998 

tarihinden once dikilmis olmasi veya komisyon tarafindan onaylanmis bir program 
dahilinde agaglann yenilenmis olmasi, 

• CBS'deki agag sayisinm 1 Ocak 2005'de kaydedilmis zeytin agaci sayisinm % 
10'undan daha fazla farkh olmamasi, 

• Zeytinligin yardim basvurusunda bulunulan zeytinlik kategorisi ozelliklcrine uygun 
olmasi gerekmektedir. 

CBS ile belirlenmis yardim orani zeytin hektan basina 50 € olarak belirlenmistir. 
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6. isletmeci Orgiitlerinin Desteklenmesi 

Onaylanmis uretici orgiitleri, bran?lar arasi kurulumlar veya zeytinyagi sektorunde faaliyet 
gosteren diger operatorler veya operator derneklerinin yer aldigi onayh operator kuruluslar 
asagida siralanan faaliyetlerin bir veya daha fazlasina yonelik olarak hazirladiklan 3 yilhk 
programlan iiye devletler tarafindan zeytinyagi igin tutulan kaynaklardan finanse 
edilebilmektedir. 

Operator Kuruluslann Desteklenen Faaliyetleri: 
• Zeytinyagi ve sofrahk zeytin sektorunde piyasanin takip edilmesi ve yonetimi, 
• Zeytin yeti§tiriciliginin gevresel etkilerinin iyilestirilmesi, 
• Kaliteli zeytinyagi ve sofrahk zeytin uretiminin iyilestirilmesi, 
• izlenebilirlik sistemi basta olmak iizere ulusal idarenin gozetiminde nihai tiiketiciye 

satilan zeytinyagimn kalitesinin izlenmesi olmak iizere, zeytinyagi ve sofrahk zeytin 
kalitesinin sertifikasyonu ve korunmasi, 

• Operator kuruluslan tarafindan zeytinyagi kalitesinin artinlmasi konusunda 
gergeklestirilen faaliyetlere iliskin bilginin dagitimidir. 

Uye devletler kendilerine zeytinlikler igin tahsis edilen kaynaklann % 10'unu operator 
kuruluslara yardim olarak yapabileceklerdir. 

Tablo 1.73. Avrupa Birliginde Zeytincilik Sektoriine Yonelik Destekler ve Ureticilere 
Yapilan Yardimlar 
ZEYTiNYAGI Fiyat - Destegin Niteligi Kime Verildigi Tutan (€) 
1 Hedef Uretim Fiyati (€/100 Kg) 383,77 
2 Uretim Yardimi (Zeytinyagi Uretici lerine) 

(€/ton) 
1.322,5 

3 Uretim Geri Odemesi 
Bazi konserve bahk, konserve deniz kabuklulan 
ve yumusakgalar ile bazi konserve sebzelerin 
uretiminde kullanilan zeytinyagi igin bu iiriinleri 
iiretenlere)(€/100Kg) 

44 

4 Ozel Depolama Yardimlan 
-Natiirel sizma zeytinyagi igin, (€/ton) 
-Natiirel 1. Zeytinyagi igin, (€/'ton) 
-1 derecelik serbest asiditeye sahip lampante 
zeytinyagi igin, (€/ton) 

1.799 
1.710 
1.524 
(bu oran her ilave asit 
derecesi igin 3,67 
ECU/100 kg oraninda 
diisuriilmektedir) 

5 Zeytinlik Yardimi 
(Zeytin agaglan ile kaph alanlara yonelik 
giftgilere verilen arazi esash yardim) (€/Cografi 
Bilgi Sistemi (CBS) hektar) 

50 

Kaynak: TC. Disisleri Bakanhgi Avrupa Birligi Genel Sekreterligi 
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3.2.2. Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK) 
Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK), 1956 yilinda kurulmus, Uluslararasi Zeytinyagi ve 

Sofralik Zeytin Anlasmasi'nin(Anlasma) idaresinden sorumlu bir kurulustur. 
UZK, Uluslararasi Zeytinyagi ve Sofralik Zeytin Anlasmasi'nda belirtilen esaslar dahilinde 

asagidaki faaliyetleri yiirutmektedir. 
• Zeytinyaglan, pirina yaglan ve sofrahk zeytinlerin adlandirma ve tanimlamalannda 

degisiklik yapabilmektedir (Anlasma m. 21/3). 
• Urunlerin adlandinlmasi ve cografi isaret veriimesi faaliyetlerinin karsilikh olarak 

taninmasi igin sistem gelistirmekte ve bu konuda gikan ihtilaflann goziimii igin 
tetkiklerde bulunmaktadir (Anlasma m. 22/3 ve m. 23). 

• istatistiksel veriler derleyerek zeytinyagi, pirina yagi ve sofrahk zeytin igin arz ve 
talep tahmini yapmaktadir (Anlasma m.24/1,2). 

• Uluslararasi ticaretin genislemesini ve zeytinyagi ve sofrahk zeytin tuketiminde artis 
temin edecek yollan ve vasitalan tetkik etmektedir (Anlasma m. 25/3). 

• Uye iilkelere; 
(a) zeytinyagi, pirina yagi ve sofrahk zeytin muameleleri igin standart bir 
uluslararasi sozlesmenin kabul edilmesi ve kullanimi, 
(b) zeytinyagi, pirina yagi ve sofralik zeytin muamelelerine ili§kin herhangi bir 
ihtilafin iistesinden gelmek igin uluslararasi bir uzlastinna ve tahkim ofisinin 
teskil edilmesi ve faaliyet gdstermesi, 
(c) zeytinyagi ve pirina yaginin fiziksel, kimyasal ve organoleptik nitelikleri 
igin standartlann uygulanmasi, 
(d) standart analiz yontemlerinin teskil edilmesi, 

konulannda tavsiyelerde bulunmaktadir (Anlasma m. 25/3). 
Ayrica; 

• Uluslararasi ticarette haksiz rekabeti engellemek igin faydah bulunulan onlemleri 
alabilmekte ve zeytinyagi, pirina yagi ve sofrahk zeytinin uluslararasi ticareti igin 
yerlesmi§, adil ticaret uygulamalannin uygun bir kulliyatini tanzim etmek igin 
gerekli onlemleri almaktadir (Anla§ma m. 25/4 ve m. 29/c). 

• Zeytin yetistirme, zeytinyagi ekstrasyonu ve sofrahk zeytin isleme sanayini 
kapsayacak sekilde teknik isbirligi igin programlar tasarlamakta, gelismis iiyelerden 
gelismekte olan uyelere teknoloji transferini tesvik etmekte ve teknik isbirligini 
desteklemekte ve detaylandinnaktadir (Anlasrna m. 26 ve m. 28/2, 3 ). 

• Uyelerin genel menfaatlerine yonelik olarak ara§tirma-geli§tirme projeleri 
olusturabilmekle ve gerekli durumlarda bu konuda ihtisasla§mi§ ara§tirma 
kurumlan, laboratuarlar ve merkezler ile isbirligi yapabilmektedir (Anlasma m. 27). 

• Zeytin sektoriindeki, bilhassa gelisme yolundaki iiyelerden, muhtelif seviyelerde 
teknik uzmanlar igin kurslar ve egitim kurslan organizasyonuna yonelik gerekli 
gahsmalar yapabilmektedir (Anlasma m.28). 

• Gene! veya bilimsel-teknik uluslararasi seminer ve toplantilar diizenlenmekte, 
spesitik gahsma ve operasyonlar yurutmekte, teknik bilgi toplamakta ve uyelere 
dagitmaktadir (Anlasma m. 28/5). 
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• Zeytinyagi ve sofrahk zeytinlerin, bilhassa beslenme degerleri ve diger kendilerine 
ozgu niteliklerine referansla, biyolojik degerleri uzerinde uygun cahsmalan ve 
ara?tirmalari te§vik ve koordine etmektedir (Anlasma m. 29/a). 

• ihtisas kurumlanyla baglantih olarak, zeytin sektoriiyle baglantih herhangi bir diger 
standardin yam sira, zeytinle ilgili terminoloji ile zeytin uriinlerini ve ilgili analiz 
yontemlerini kapsayan standartlan tanzim edebilmektedir (Anla§ma m. 29/b). 

• Uyeler zeytinyagi ve sofrahk zeytin tiiketiminin artinlmasi igin ortakla§a genel 
promosyon faaliyetleri duzenlemeyi taahhiit etmekte ve bu faaliyetlerin 
organizasyonu Konsey tarafindan yapilmaktadir (Anla§ma m. 30/3). 

• Uyeler Konseyi bu Anla§ma altidaki gorevlerini icra ederken kendisine yardimci 
olmasi agisindan faydali gdrdugii komite ve alt komiteler kurabilmektedir (Anlasma 
m. 12). 

• Konseye Turkiye ( Turkiye 1963 yihnda baslayan iiyeliginden 1998 yihnda aynlmi§tir) 
harig zeytin ve zeytinyagi iireticisi olan turn ulkeler iiyedir. Konseye, AB'nin zeytin 
uretici ulkeleri harig gogunlugu Akdeniz cografyasinda yer alan 14 iilke iiyedir. 

• Turkiye 28.06.1963 tarihinde girdigi Konsey iiyeliginden; ulkemizin Konseyin 
promosyon ve teknik egitim faaliyetlerinden yeterince yararlanamamasi ve iiyelik 
aidati gibi nedenlerle 24.11.1998 tarihinde aynlmistir. 

• Konseyin yeniden duzenlenen Uluslararasi Zeytinyagi ve Sofrahk Zeytin Anlasmasi 
ile iiyelikten aynhsjmiza neden olan birgok tereddutiin giderilmesiyle, olumlu 
gelisnieler ya§anmi§tir. Yeniden duzenlenen Uluslararasi Zeytinyagi ve Sofrahk 
Zeytin Anla§masi gergevesinde; 

• Konsey'in faaliyetlerinin buyuk bir bdliimiinun iiyelerin goriisleri gergevesinde 
yeniden duzenlendigi ve Konsey'e yeni bir vizyon getirildigi, Konsey'in daha etkin 
gah§abilmesi igin idari ve personel yapisinin yeniden yapilandmlarak, fazla 
istihdamin giderildigi ve harcamalann denetim altina ahndigi, 

• Uyelik aidatlanmn ulkelerin son 6 yilhk zeytin ve zeytinyagi uretimi ve 
ihracatlanmn degerlendirilmesi sonucunda yeniden tespit edilecegi, 

hususlan gdzlemlenmi§tir. 
Tiirkiye'nin iiyelik sureci 2005 yilmdan itibaren tekrar ba§latilini? olup yapilan talep 

dogrultusunda UZK'dan alinan cevabi notada; Tiirkiye'nin yeniden iiye olma talebinin UZK 
uyeleri tarafindan kabul edildigi, bu baglamda Turkiye'nin 2006 yihnda yururluge giren 
Uluslararasi Zeytinyagi ve Sofrahk Zeytin Anla§masi'nin onayi konusunda ig hukuk islemlerini 
en kisa siirede tamamlayarak Katilim Belgesini depoziter iilke ispanya Disjsjeri Bakanligina 
iletmesi istenmistir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanhgi'nca Disisleri Bakanhgi tarafindan talep edilen "Gerekge" ve 
"Uluslararasi Zeytinyagi ve Sofrahk Zeytin Anlasmasi, 2005"in ingilizce ve Tiirkge metinleri 
hazirlanarak kendilerine gonderilmistir. Diger taraftan ig hukuk sisteminde yapilmasi gereken 
teknik hazirhklar gergek!estirilmi§, Di§i§leri Bakanhgi'nca soz konusu anlasmaya ulkemizin 
yeniden taraf olmasina iliskin olarak Uygun Bulma Kanunu Tasansi Taslagi Basbakanhga Eyliil 
2006'da iletilmistir. 

Amlan Kanun Tasansi Taslagi Bakanlar Kuruluna sunulmus, ancak tekemmiil etmediginden 
islemden kaldinlmi§tir. Sonug olarak Turkiye'nin UZK iiyeligi heniiz gergeklesememi§tir. 
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Ulkemizin zeytincilikteki giiglii avantajini koruyabilmesi igin, uluslararasi platformlarda yer 
alarak teknolojik gelismeleri takip etmesi, Tiirk zeytincilik sektoru menfaatlerine uygun 
politikalar olusturmasi, bunlan savunmasi ve kabul ettirmesi gerekmektedir. Bu gergevede, 
Turkiye'nin yillik ortalama 110 - 120 bin ton zeytinyagi uretimi ve 400.000 ton sofralik zeytin 
uretimi ile zeytincilikte basta teknolojik arastirmalar, ticarette karsilasilan uyu§mazliklar vb. 
olmak iizere bir gok onemli konuda faaliyeti bulunan bu uluslararasi kurulusa tekrar iiye olmasi, 
zeytincilik sektdriimuzun bir ihtiyaci haline gelmistir. Onemli zeytin ureticisi olmayan yilda 
ancak 4.000 ton zeytinyagi ureten Iran dahi teknoloji transfer etmek ve diinyadaki gelismeleri 
izlemek amaciyla Konseye iiye oldugu diisuniilurse Turkiye'nin iiyeliginin halen gergeklesmemi§ 
olmasi zeytincilik sektoru igin bir kayiptir. 

3.3. Ulusal Zeytin ve Zeytinyagi Konseyi (UZZK) 
2006 yihnda yururliige giren 5488 Sayih Tanm Kanunu'nu ile iiriin bazinda ulusal 

konseylerin olusturulmasi igin yasal dayanak olusturulmustur. Bu gergevede, Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyagi Konseyi Kurulus ve Calisma Esaslan Hakkinda Yonetmelik hazirlanarak 5 
Nisan 2007 tarih ve 26484 sayih Resmi Gazetede yayimlanmistir. Bu yonetmelik hukumleri 
dogrultusunda 21 Mayis 2007 tarihinde Tanm ve Koyisleri Bakanhgf ndan yetki alinarak Ulusal 
Zeytin ve Zeytinyagi Konseyi (UZZK) kurulmustur. 

UZZK gatisi altinda, 5488 sayih Tarim Kanununda belirlenen ulusal tanm politikalan 
gergevesinde gahsmalar yapmak iizere; 

Zeytin ve zeytinyagi iireticileri, zeytin bitkisinden elde edilen asil ve yan urunlerin ticaretini 
yapan tiiccarlar, sanayiciler ve/veya bunlann olusturduklari birlikler, dernekler, kooperatifler ve 
birlikler, zeytin ve zeytinyagi ile ilgili ara§tinna ve egitim kurumlan, meslek odalari ve sivil 
toplum kuruluslan bir araya getirilmistir. 

UZZK ilk Olagan Genel Kurulunu 12 Kasim 2007'de gergeklestirmistir. Bu gergevede 
UZZK; 

• Ulkemiz zeytinciliginin, yapisal giiciin gelistirilmesini 
• Uriiniin tanitimina markalasmanin tesvik edilmesini 
• Zeytin ve zeytinyagi uretimi, tuketimi ve ticaretinin gelistirilmesini, 
• Uretimin kayit altina ahnmasini, 
• Uretici, sanayici, ig ve dis pazar entegrasyonunun saglanmasini, 
• Avrupa Birligi Zeytin ve Zeytinyagi Ortak Piyasa Duzenine uyumun 
gergekl estiri 1 mes i n i, 
• Ulkemizin Uluslararasi Zeytincilik Konseyi'ne yeniden iiyeliginin 
gergeklestirilmesine ve ulkemizi UZK'da temsil eden heyette yer almasini, 
• Sektdrle ilgili piyasa kosullan ve uluslararasi gelismeler lsiginda planlar 
olusturarak diinya ile rekabetin arttinlmasini, 
• Ve bu iiriinlerdeki sorunlan Tanmsal Destekleme ve Yonlendirme Kurulu'na 
raporlar halinde iletmek suretiyle acilen goziime kavusturulmasini, 

hedefi emektir. 
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3.4. Z e y t i n - Z e y t i n y a g i U re t im - Sanay i ve P a z a r l a m a ile I lgi l i K u r u m s a l Y a p i 
3.4.1.4572 S a y i h T a n m Satis Koope ra t i f ve B i r l ik ler i 
Ulkemizde uretici organizasyonlanmn orgiitlenmesi; 

• 4572 Sayili Tanm Satis Kooperatif ve Birlikleri (TSKB) Hakkinda Kanun, 
• 1163 Sayili Kooperatifler Kanun, 
• 5200 Sayili Tanmsal Uretici Birlikleri Kanun, 

Kapsaminda yapilmaktadir. 
Zeytin ve zeytinyagi iireticilerinin biiyiik bdliimii TSKB catisi altinda drgiitlenmislerdir. 
Bu gergevede tanm satis kooperatifleri ve birlikleri ulkemizde uretilen sofralik zeytin ve 

zeytinyagini ahm yaparak, iireticisine destek vennektedirler. Adi gegen birlikler sofralik zeytin 
ve zeytinyagmda guglii birer alici olduklanndan, ulkemiz zeytin uretimi de agirhkh olarak, 
TSKB'lerin ahm bolgelerinde gergeklestirilmektedir. 

Sof rahk Z e y t i n ve Z e y t i n y a g i K o n u s u n d a Faal iyet Gosteren T a r i m Satis Koopera t i f i ve 
B i r l i k le r i : 

Ulkemizde sofrahk zeytin ve zeytinyagi konusunda faaliyet gosteren birliklerin kooperatif 
sayilan ve ortak sayilanna ili§kin veriler Tablo 1.74'de verilmektedir. 

Tablo 1.74. Ulkemizde Sofrahk Zeytin ve Zeytinyagmda Faaliyet Gosteren Birliklerin 
Kooperatif Sayilan ve Ortak Sayilan 

Bir l ig in Koope ra t i f B i r l i k le r in O r t a k 
B i r l i k A d i Faal iyet K o n u s u Sayisi (adet) Sayis i (adet) 
TARIS Zeytin ve Zeytinyagi- Sofralik 33 25.391 
Zeytinyagi Birligi Zeytin 
MARMARABiRLIK Sofralik Zeytin- 8 28.831 

Zeytinyagi 
GUNEYDOGUBiRLIK Zeytinyagi 3 4.945 
T o p l a m 44 59.167 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanligi 
Sofrahk zeytin ve zeytinyagi konusunda faaliyet gosteren tanm satis kooperatifi birlikleri 

Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birligi, Marmarabirlik ve Guneydogubirlik dogrudan ahm yaparak 
sektoriin iginde uretim-toplama-isleme ve pazarlama birimlerinde yer almaktadirlar. 

Birlikler, kimyevi giibre, zirai ilag gibi ana uretim girdilerinde ortaklanna ayni kredi 
verdikleri gibi, mali yapilannin uygun oldugu ddnemlerde nakdi kredi de verebilmektedirler. 
Ayrica, ureticilerine yonelik egitim ve yayim gahsmalan da gergeklestinnektedirler. 

T A R I S Z e y t i n ve Z e y t i n y a g i B i r l ig i : 
Birlik 1949 yihnda kurulmus olup, onemli bir ihracat uriinii olan zeytinyagmda piyasa 

fiyatlannin ureticiler lehine duzenlcnmesinde onemli fonksiyonlar iistlenmistir. Birlik Ege 
Bolgesinde (Aydin, Bahkesir, Canakkale, Izmir, Manisa, Mugla) 33 kooperatifi ile yaklasik 
25.000 ortaga hizmet goturmektedir. Birlik, bolge zeytinyagi uretimi iginde % 16, Turkiye 
zeytinyagi uretimi igindeki % 13 paya sahip ahm miktan ve ulkemiz zeytinyagi ihracatinin 
% 18'ini gergeklestiren onemli zeytinyagi ihracatgi kuruluslan arasindadir. 
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TARl§ Zeytin ve Zeytinyagi Birligi; 
• Kooperatifi ere bagh 29 isjetmede gunluk 3.160 ton isletme kapasitesine, 
• 75.000 ton/yil rafinasyon kapasitesine sahip en biiyiik ve en modern rafinerisine, 
• 3.000 ton/yil kapasiteli sofralik zeytin paketleme tesisine, 
• UZK tarafindan akredite edilmis laboratuara, 
• 55.500 ton/yil zeytinyagi ambalajlama kapasitesine, 
• 55.092 ton/yil zeytinyagi depolama kapasitesine, 

sahiptir. 
Birligin, 1995-2005 yillan arasinda yapmis oldugu iiriin ahm miktarlan, ahm fiyatlan, 

ihracatlan, asagidaki Tablo 1.75. gorulmektedir. 

Tablo 1.75.TARTS. Sofralik Zeytin ve Zeytinyagi Birligi Al un Miktar ve Fiyatlan 
Z e y t i n y a g i A h m M i k t a n A h m F iya t i So f rahk Z e y t i n A l i m M i k t a n 

Y i l l a r ( T o n ) * ( Y T L / K g ) ( T o n ) 

1995/96 4.044 0,20 383 
1996/97 40.299 0,28 239 
1997/98 4.707 0,29 8 
1998/99 25.551 0,50 1.493 
1999/00 7.816 0,99 2 
2000/01 34.576 1,11 135 
2001/02 12.323 2,50 70 
2002/03 25.184 2,80 356 
2003/04 13.562 3,20 284 
2004/05 11.684 3,35 320 
2005/06 16.094 5,00 -
2006/07 12.458 3,85 -
2007/08 2.689 4,15 -

* Ahm fiyatlannda 5 asit zeytinyagi fiyatlan baz ahnmistir. 
Kaynak: TARI§ Zeytin ve Zeytinyagi Birligi 
Birligin zeytinyagi barem fiyatlan Kuzey Ege ve Giiney Ege zeytinyaglan olmak iizere 

Tablo 1.76.'da verilmistir 
Tablo 1.76. Tari$ Zeytin ve Zeytinyagi Birliginin Ahm Fiyatlan (YTL/Kg) 

K u z e y E g e G i i ney E g e 

Natu re l Na tu re l Nat i iu re i Na tu re l 
S i z m a B i r inc i S i z m a B i r inc i Raf ina j l i k 

Y i l l a r 1 Asi t 1,5 Asi t 1 Asi t 1,5 Asi t 5 Asi t 

2002/03(*) 3,769 3,392 - • - 2,800 
2003/04 3,850 3,700 3,500 3,450 3,200 
2004/05 4,100 3,950 3,740 3,690 3,350 
2005/06 6,060 5,790 5,770 5,550 5,000 
2006/07 5,200 4,600 4,400 4,200 3,850 
2007/08 (**) 5,600 4,800 4,700 4,350 4,150 
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(*) 2002/2003 is yihnda naturel sizma ve naturel birinci fiyatlannda kuzey ege 
ve guney ege aynmi yapilmadigindan, tek bir fiyat verilmistir. 

(**) 03 Agustos 2007 tarih, 26602 sayih Resmi Gazete yaymlanan 2007/36 no.lu 
Tiirk Gida Kodeksi Zeytinyagi ve Pirina Yagi Tebligine gore naturel sizma zeytinyagi max. 
0,8 asit olarak belirlenmi§tir. Bu nedenle 2007/2008 i§ yihnda naturel sizma zeytinyagi 
fiyatlan 0,8 asit olarak verilmi§tir. 
Kaynak: Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birligi 

Tablo 1.77. Taris Zeytin ve Zeytinya gi Birliginin Ihracat Miktar ve Tutan 
Ydlar Uriin ihracat Miktan (Kg) ihracat Tutan (YTL) 
1995/96 Zeytinyagi 2.625.211,60 718.184,67 
1996/97 Zeytinyagi 2.081.393,68 608.567,59 

Sofrahk Zeytin 192.410,00 30.789,63 
1997/98 Zeytinyagi 2.348.956,96 935.549,39 

Sofrahk Zeytin 2.165,00 580,17 
1998/99 Zeytinyagi 23.619.414,79 11.578.312,43 

Sofrahk Zeytin 224.000,00 86.547,14 
1999/00 Zeytinyagi 719.940,63 761.996,44 

Sofrahk Zeytin 10.800,00 5.363,11 
2000/01 Zeytinyagi 10.844.793,26 17.949.668,76 
2001/02 Zeytinyagi 12.929.000,00 19.439.000,00 
2002/03 Zeytinyagi 15.432.000,00 29.438.000,00 
2003/04 Zeytinyagi 8.412.000,00 22.688.000,00 

Sofrahk Zeytin 48.000,00 106.806,21 
2004/05 Zeytinyagi 11.227.000,00 33.952.000,00 

Sofralik Zeytin 30.941,30 79.537,14 
2005/06 Zeytinyagi 1.790.000,00 8.322.000,00 
2006/07 Zeytinyagi 7.880.000,00 25.313.000,00 

Kaynak: Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birligi 
MARMARABiRLiK 
1954 yihnda kurulmu? olup, Bursa, Bahkesir ve Tekirdag illerinde faaliyet gosteren 8 

kooperatifi ile yaklasik 29.000 zeytin iireticisi ortaga hizmet gotiirmektedir. Birlik aldigi uriinii 
i§leyerek sofrahk salamura zeytin, zeytinyagi, zeytin ezmcsi olarak sati.sa sunmaktadir. Onemli 
sofralik zeytin ihracatcisi kurulumlar arasindadir. 

Son on yilhk ahm miktan incelendiginde, MARMARABIRLIK, bolgesinde yetistirilen 
sofralik siyah zeytinin yakla§ik % 32'sini satin ahp i§lemekte ve sofrahk salamura siyah zeytinde 
piyasanin ureticiier lehine diizenlenmesinde onemli rol oynamaktadir. 

Marmarabirlik'in kilograma giren dane adedinc gore barem fiyatlan Tablo 1.78. goriildugii 
§ekildedir. 
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Tablo 1.78. Marmarabirlik Dane Zeytin Barem Alim Fiyatlan (Gemlik Cesidi) (YTL/Kg) 
K a l i b r e (adet/kg) 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
200 2,300 3,650 4,050 3,900 5,000 
220 2,120 3,375 3,600 3,400 4,050 
240 1,960 3,125 3,275 2,900 3,250 
270 1,740 2,825 2,825 2,350 2,500 
300 1,530 2,600 2,600 1,900 1,950 
330 1,350 2,375 2,375 1,500 1,550 
360 1,200 2,150 2,150 1,300 1,400 
390 1,080 1,930 1,600 1,100 1,250 
Barem Disi 0,650 1,000 1,250 0,850 1,100 
(Ezmelik) 
Yaghk 0,850 0,700 1,000 0,675 0,750 

Kaynak: Marmarabirlik 
Birligin 1995-2005 yillan arasindaki iiriin ahm miktan, ihracat miktanna ili§kin veriler 

Tablo 1.79 Tablo 1.80 gdsterilmistir. 

Tablo 1.79. Marmarabirlik'in Toplam Uriin Ahm Miktan 
Y i l l a r T o p l a m Z e y t i n A h m M i k t a n ( T o n ) 
1995 / 1996 28.052 
1996/1997 30.300 
1997/1998 19.742 
1998/ 1999 32.909 
1999/2000 42.315 
2000/2001 43.952 
2001 /2002 17.337 
2002 / 2003 35.991 
2003 / 2004 17.674 
2004 / 2005 32.720 
2005 / 2006 50.826 
2006 / 2007 28.015 
2007 / 2008 30.767 

Kaynak: Mannarabirlik 
Birligin 70.000 ton depolama kapasitesi mevcut olup, sofrahk zeytinin 1 yil salamura 

depolannda bekletilme zorunlulugu da goz oniine ahndiginda, bu kapasitenin her yil ancak 
35.000 tonuna yeni hasat zeytin depolanmaktadir ( Tablo 1.81). 

Birlik Lisansh Depoculugu Gelistirme Projesi (Tanm Reformu Uygulama Projesi -C/3) 
kapsaminda yapilan desteklerden faydalanarak, ileride olusturacagi Zeytin ve Zeytinyagi Lisansh 
Deposu'na devretmek iizere; 5.000 tonluk zeytinyagi deposu ve 13.000 tonluk sofrahk zeytin 
deposu insa etmektedir. Marmarabirlik bu depolan ile sektorde onemli bir kapasite 
olusturmaktadir. 
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Tablo 1.80. Maimarabirli| >in Sofralik Salamura Siyah Zeytin Ihracati 
Y i l l a r M i k t a r (Kg . ) D o v i z ($) 

1995/ 1996 2.306.947 3.961.277 
1996/1997 2.020.941 3.202.354 
1998/1998 2.414.075 4.001.808 
1998/1999 1.822.456 3.026.356 
1999/2000 2.450.886 3.977.616 
2000/2001 714.240 766.197 
2001 / 2002 3.615.245 3.613.987 
2002 / 2003 4.297.480 6.503.613 
2003 / 2004 5.023.960 11.325.403 
2004 / 2005 3.176.039 9.650.313 
2005 / 2006 3.323.000 10.265.000 
2006 / 2007 4.255.000 13.558.000 

Kaynak: Marmarabirlik 

Tablo 1.81. Marmarabirlik Tesis Kapasiteleri 
Ur i i n C ins i En tegre Tes is ler in in Y i l h k U r e t i m Kapasitesi * 
Zeytinyagi 1.980 Ton/Yil 
Sofrahk Siyah Salamura Zeytin 70.000 Ton/Yil 
Ezme 300 Ton/Yil 
Yagh Pirina 4.950 Ton/Yil 

Kaynak: Marmarabirlik 
*Entegre Tesislerinde, yaghk zeytini zeytinyagina donusturme islemi kampanya donemi 

olan iic; ayhk donemde gercekle§tirilmektedir. Bu donemde ortalama 9.000 ton yaghk zeytin 
sikilarak ortalama 1.980 ton zeytinyagi ve 4.950 ton pirina elde edilmektedir. 

G U N E Y D O G U B i R L I K 
1940 yihnda Antep fistigi temel alinarak kurulan Birlik, bolgede kinmzibiber, kuru iiziim, 

zeytinyagi ve bakliyat urunleri uzerine faaliyet gosteren dort ayri Birligi de bunyesine alarak, 
1989 yihnda Guneydogu Tanm Sati§ Kooperatifleri Birligi adi altinda faaliyet gostenneye 
baslamistir. Birlik, Gaziantep, §anhurfa, Adiyaman, Kahramanmaras, Mersin, Mardin, Antakya 
ve Siirt illerinde 13 kooperatifi ile 16.000 ortaga hizmet gdtiirmektedir. Ancak Birlik 3 
kooperatifte zeytinyagi ureticilerinden iiriin alum gerceklestirmekte olup, zeytinyagi ureticisi 
ortaklannin sayisi 4.945'tir. 

Birligin Silifke, Kilis ve Nizip'te kontinu zeytin sikma tesisleri bulunmaktadir. Ayrica Birlik 
Gaziantep'teki 15 ton/gun kapasiteli sizma zeytinyagi dolum tesisi ile 1,250 ton depolama 
kapasitesi ile bolgede zeytinyaginin degerlendirilmesi amaciyla potansiyel bir giic 
olusturmaktadir. 

Birligin 1995-2005 yillan arasindaki uriin ahm miktanna iliskin bilgiler Tablo 1.82. 
gosterilmistir. 
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Tablo 1.82. Birligin Urun Alim Miktan 
Yillar Alim Miktan (ton) 
1995/1996 
1996/1997 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
2000/2001 
2001/2002 
2002/2003 
2003/2004 
2004/2005 
2005/2006 
2006/2007 
2007/2008 

3.398 

98 

240 
85 

55 
150 
391 
0,8 

Kaynak: Giineydogubirlik 

T a n m Satis Koopera t i f le r i ve B i r l i k le r in in Y e n i d e n Y a p i l a n d i r d m a s i 
Ulkemizde tarimda yapisal d6nii§um programi kapsaminda Tanm Reformu Uygulama 

Projesi (TRUP), 2000 yilmdan itibaren uygulamaya konulmustur. TSKB'lerin yeniden 
yapilandirdmasi da, Tanm ve Koyisleri Bakanligi'nca yiiriitiilen TRUP kapsaminda dogrudan 
gelir destegi ve alternatif iiriin programlanyla birlikte, amlan projenin onemli bir parcasini 
olusmrmustur. 

Kooperatif ve birliklerin yeniden yapilandirdmasi 4572 Saydi Tanm Satis Kooperatif ve 
Birlikleri Hakkinda Kanun'la duzenlenmis ve ozerk bir yapiya kavu$turulmu$lardir. 

Kooperatif ve birliklerin 4572 Sayili Kanuna intibaklanni ve ozerklestirilmesini saglayacak 
ornek ana sozlesmeler de, 24.12.2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlanmistir. 

Tanm refonnu faaliyetlerine destek olmak ve tanm sektdriinu guclendirmek iizere 
uygulamaya konan bu proje, iig ana bilesenden ie§ekkul etmekte olup bunlardan birisi Tanm 
Satis kooperatifleri Birliklerinin yeniden yapilandinlmasidir (TRUP-C Bile§eni). 

Yeniden Yapilandirma Programi ile; 
• Kooperatif ve Birliklerin kurumsal yapilannin iyilestirilmesi ve bu amagla gerekli 

destegin saglanmasi, 
• Kooperatifgilik ilkelerinin hakim kihnmasi, 
• Ortaklarda sahiplik bilincinin geli§tirilmesi ve ig denetimin etkinlestirilmesi 
• Kooperatif ve Birliklerin piyasa kosullannda faaliyet gosteren kuruluslar haline 

getirilmesi, 
• Faaliyetlerinde ekonomik etkinlik ve verimliligin hakim kihnmasi, 
• Asm istihdam ve mali yiik getiren unsurlann giderilmesi, 
• Atil veya surekli zarar eden varhklannin dz sennaye yapilanni guglendirecek §ekilde 

degerlendirilmesi, 
hedeflenmistir. 
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6 t e yandan, yeniden yapilandirma konulannda gahsma, inceleme ve dnerilerde bulunmak 
iizere, 2000/1773 No.lu Bakanlar Kurulu Karan'mn 06.01.2001 tarih 24279 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanmasi ile Yeniden Yapilandinna Kurulu (YYK) teskil edilmistir. 

Yeniden yapilandirma surecinde, TSKB'lere: 
• Birliklerin mali yapilanni giiglendinneye yonelik olarak 1.5.2000 tarihi itibariyle 

mevcut borglannin Hazine tarafindan ustlenilerek tasfiye edilmesi, 
• Birliklerin mali yapilanni olumsuz yonde etkileyen ve bu kuruluslara asm yiik getiren 

personel kadrolannda yapilacak duzenlemeler igin gerekli tazminat tutarlannin 
Hazinece karsilanmasi, 

• Uriin ahmi igin ihtiyag duyacaklan finansman ihtiyacinin, 2000 yih butgesinden tahsis 
edilen odeneklerle (250 trilyon TL) olusturulan "doner fon"dan karsilanmasi, 

• Yeniden yapilandirma igin gerekli uzmanhk ve danismanlik hizmetinin verilmesi, 
• Yeniden yapilandinna hizmet giderlerinin Hazinece iistlenilmesi, 
• Kooperatif yonetici ve ortaklannin egitimi ve bu kuruluslann kapasite olustunnalanna 

teknik destek saglanmasi imkanlan getirilmistir. 

DFIF Kredileri Destegi ve 1.5.2000 Oncesi Destekleme Fiyat istikrar Fonu (DFiF) 
Borglannin Durumu: 

Birliklerin yeniden yapilandinlmasi amacina paralel olarak, mali yapi guglendirme siirecine 
katki saglamak amaciyla, gegis doneminde birliklerin ihtiyaci olan iiriin ahm ve isletme kredileri 
Yeniden Yapilandirma Kurulunun onerileri dikkate alinarak Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu 
(DFiF) gider hesabindan karsilanmaktadir. 

1995 yilindan itibaren DFiF kaynakh kredilerin yilhk faiz oranlan asagida belirtilmistir 
(Tablo 1.83). 

Tablo 1.83. DFiF Faiz Oranlan 

Donem DFiF Faiz Oram 
1995 - 30.06.2000 % 50,0 

01.07.2000-30.06.2001 % 25,0 
01.07.2001 -01.09.2003 % 37,5 
01.09.2003 -04.06.2005 % 25,0 

04.06.2005 - 07.04.2006 % 15,0 
07.04.2006 - % 13,125 

Kaynak: Yeniden Yapilandinna Kurulu Yiirutme Birimi (20.4.2006) 
04.06.2005 tarih ve 25835 sayih Resmi Gazete de yayimlanan 23.05.2005 tarih ve 

2005/8839 sayih Bakanlar Kurulu Karan'na istinaden, DFiF'den kullandinlan kredilere tanmsal 
kredi faiz oranimn % 75'i oramnda degisken yilhk basit faiz uygulanmaktadir. Tablo 1.83 de 
belirtildigi iizere, DFiF kredilerinin bugiin itibariyle faiz orani % 13,125'dir. 

Bu gergevede, birliklerin silinen ve silinme sureci devam eden borglan ile 2000 yih 
sonrasinda kullandinlan DFiF kredileri Tablo 1.84 gosterilmistir. 
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Tablo 1.84. Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerine 2000 Yili Sonrasmda Kullandinlan 
DFIF Kredileri ve 1.5.2000 Oncesi Borglannin Mevcut Durumu (1000 YTL) 

2000 Onces i D F I F Bo rcu (1) 2000 Sonras i D F I F Bo rcu (3) 
06.03.2008 

30.07.2004'de Silme Sureci T o p l a m tarihi i t ibariyle 
B i r l i k A d i Silinen D e v a m Eden Kul lani lan K r e d i K r e d i Bakiyesi 
Antbirlik 103.691 28.100 5.600 
Cukobirlik 299.736 28.500 138.800 
Fiskobirlik 94.483 - 162.000 -
Giilbirlik 1.800 0 500 -

Giineydogubirlik 21.050 30.500 33.800 
Karadenizbirlik 39.383 92.460 20.600 
Kayisibirlik (2) - 17.930 8.151 9.600 
Marmarabirlik 159.619 - 203.820 65.000 
Taris Incir 40.395 - 52.811 14.700 
Taris Uzum 105.812 162.000 85.600 
Taris Pamuk 234.744 171.800 121.000 
Taris Zeytin 74.682 157.500 88.400 
Taskobirlik (2) 4.660 2.660 1.400 
Trakyabirlik 179.002 167.100 47.500 
Kozabirlik 3.977 - -

Tiftikbirlik 3.931 - -
T o p l a m 1.362.306 22.590 1.467.900 632.500 

Kaynak. Sanayi ve Ticaret Bakanhgi- 06.03.2008 
(1) 4572 Sayih Kanunun gegici 1/E maddesi hukmu uyannca Yeniden Yapilandirma 

Kurulu'nun onerileri dogrultusunda Hazine tarafindan ustlenilerek silinmesi gereken 1.5.2000 
oncesi ozel biinye borglan. 

(2) Vadelerinde tahsil edilemeyen Kayisibirlik ve Taskobirligin 01.05.2000 sonrasi DFIF 
kredileri, 6183 sayili Amine Alacaklarimn Tahsil Usulu Hakkinda Kanun hiikiimleri uyannca 
tahsil edilmektedir. 

(3) 4572 Sayih Kanunun yuriirliige girmesinden sonra kullanilan DFIF borglan 
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K i d e m ve i h b a r T a z m i n a t i Destegi : 
Tanm satis kooperatiflerine ve birliklerine, 4572 sayih Kanun'un yururliige girmesiyle 

basjayan yeniden yapilandirma doneminde saglanan desteklerin basinda, istihdam fazlasi 
personelin isten cikartilmasi neticesi personele odenen kidem ve ihbar tazminatlannin Tanm 
Reformu Uygulama Projesi ikraz kaynaklanndan karsilanmasi gelmektedir. Kooperatif ve 
birliklerdeki istihdam seviyesinin ve personel masraflannin rekabetgi ve surdiiriilebilir bir yapiya 
uygun hale getirilmesi amaciyla, daimi personel sayisi 12.491'den 6.124'e dusurulmustiir. 
Uygulama 2004 yih sonuna kadar siirdiiriilmus olup, toplam 12.122 i§ten cikartilan birlik ve 
kooperatif personeline odenen 155.837.361 YTL tazminat bedeli devletce karsi lanmistir. 
Saglanan bu onemli imkan ile kooperatif ve birliklerin personel masraflannda ortalamada 
yakla§ik % 30-35 tasarruf saglanmistir. 

Tanm Reformu Uygulama Projesi kapsaminda, Hazine tarafindan karsilanan kidem ve ihbar 
tazminati odemelerinin birlikler bazinda dagilimi Tablo 1.85 deki gibidir; 

Tablo 1.85. Birliklerin Hazinece Karsilanan Kidem ve ihbar Tazminati Odemeleri 
Bi r l i k le r M i l y o n Y T L 

Antbirlik 14,0 
Cukobirlik 48,7 
Fiskobirlik 18,4 
Giilbirlik 0,3 
Giineydogubirlik 1,2 
Karadenizbirlik 4,6 
Kayisibirlik 0,3 
Kozabirlik 0,4 
Marmarabirlik 3,2 
Taris Birlikleri* 43,7 

Taskobirlik 0,7 
Tiftikbirlik 0,1 
Trakyabirlik 20,2 

Toplam 155,8 

Kaynak: Yeniden Yapilandirma Kurulu Yiiriitme Birimi (20.4.2006) 
* Tari§ Pamuk, Uzum, Incir Birligi ve Tari§ Zeytin ve Zeytinyagi Birligi 
Y e n i d e n Y a p i l a n d i r m a C a h s m a l a r i n d a Gel inen Son D u r u m 
Yeniden yapilandirma uygulamalan sonucunda; 

• Fiyat ve ahm uygulamalannda kismen iyilesmeye gidilmis, 
• Personel sayismda ve giderlerinde ciddi tasarruf saglanmis, 
• Birlik- kooperatif hesaplan ayristinlmi§, 
• Onemli bazi atil varhklar satilmi§, 
• Zarar eden birgok isjetme kapatilmi§, 
• Kurumsal yapilann iyilestirilmesi igin bazi adimlar atilmistir. 

Ancak bu kuruluslann yuksek stoklarla gahsmak durumunda kalmalan, gergek anlamda 
"avans+fiyat farki" uygulamasina gegememeleri, mali yonden birliklere bagimhhginin devam 
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etmesi, bazi birliklerin mali yapilanni oiumsuz etkileyen yeni yatinmlara girismis olmasi, 
faaliyetlerindeki karliliklanni azaltmis ve kullanmis olduklan DFIF kredilerini geri odemekte 
zorlanmalarina neden olmustur. 

Biitiin bu nedenlerle; TRUP Ikraz Anlasmasi'run siiresinin Aralik 2008'de bitmesi de 
gdzetilerek tanm satis, kooperatifleri ve birlikleri (TSKLB) ile ilgili yeni tedbirlerin alinmasi 
gundeme gelmistir. 

Bu gergevede, 2008 Yili Hukumet Programma "TSKB Hakkinda Kanunda degisiklik 
yapilmasi" faaliyeti ongdriilmiistiir. Cahsma, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi koordinatdrlugiinde, 
Tanm ve Koyisleri Bakanhgi, DPT ve Hazine Miiste§arhgi'nin katihmi ile yiiriitiilmektedir. 

Birliklerin siirduriilebilir mali ve idari yapilara sahip olmasi ydniindc duzenlemelerin 
yapilmasi ve 4572 sayih Kanunda yeniden yapilandirma donemi ile ilgili olarak yer alan gegici 
maddelerin kaidinimasi amaciyla yuriitulen soz konusu faaliyetin Aralik 2008 tarihi itibariyle 
tamamlanmasi ongoriilmektedir. 

Diger taraftan, yine 2008 Yili Hukumet Programi gergevesinde Hazine Miiste§arhgi 
koordinatdrlugiinde yiiriitiilen "TSK'lere saglanan kredi desteklerinin rasyonel hale getirilmesi" 
faaliyeti ile Birliklere DFIF'ten kredi verilmesi yerine bankacilik sistemi uzerine kurulacak bir 
faiz gelir kaybi modeli ile destek saglanmasi amaglanmaktadir. 

Bu konudaki galismalar siirdiirulmektedir. 
3.4.2. 5200 Sayih Tanmsal Uretici Birlikleri Kanunu 
Turkiye'de tanmsal isletmelerin kiiguk ve daginik olmasi, soz konusu i§letmelerin girdi, 

finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erisimlerinin yeterli olmamasi, pazarlama kanallannda 
araci kademelerin gok sayida olmasi, ureticilerin ig ve dis piyasalara yonelik iiriin taleplerini ve 
fiyatlan yeterince takip edememeleri gibi nedenlerle uretimin bazi uriinlerde yuksek, bazi 
uriinlerde ise dusiik seviyelerde gergeklesmesi, bunun sonucunda arz ve talep dengesinin 
kurulamamasi, fiyatlarda ve uretici gelirlerinde istikrann saglanamamasi gibi nedenler uretici 
birliklerinin kurulmasim zorunlu hale getinnistir. 

Ulkemizde iiriin ve iiriin grubunda ihtisas birliklerinin kurulmasina yonelik olarak gikanlan 
5200 sayih Uretici Birlikler Kanunu 6 Temmuz 2004 tarihli ve 25702 sayih Resmi Gazete'de 
yayimlanarak yururluge girmistir. 5200 sayih Uretici Birlikleri Kanunu ve 16.01.2005 tarihinde 
yonetmeliginin yururluge ginnesi ile yasaya uygun olarak Birliklerin kurulmasi igin muracaatlar 
olmus ve kurulu? §artlanm gergekle§tiren birliklere Tanm ve Kdyi§leri Bakanhgi tarafindan 
tescil verilmeye baslanmistir. Haziran 2008 sonu itibariyle 422 adet uretici birligi kurulmu§tur. 
Bu birliklerden 8 iiriin gurubunda merkez birligi kurulmu? durumdadir. ilk kurulan uretici birligi 
merkez birligi; Siit Ureticileri Merkez Birligi'dir. 

Her tiirlii bitkisel, hayvansal urunler ile su iiriinleri konusunda kurulacak olan uretici 
birliklerinin hangi iiriin veya iiriin grubunda kurulacagi tanm sektorundeki ihtiyaglar ve 
oncelikler goz onunde bulundurularak Bakanhkga gikanlan yonetmelikle belirlenmi§tir. Organik 
tanmsal iiretim sistemi ile elde ettikleri organik iiriinleri pazara sunmayi taahhiit eden ureticiier 
de bu kanundan yararlanabilecektir. 

Yiiriirliikteki Kanun, uretici birliklerine Ar-Ge, pazarlama gelistirme gibi birgok onemli 
gorevleri yiiklemesine karsihk, birliklerin gelirler kisminda bu gorevleri yerine getirecek gerekli 
gelir modeli yaratilmamis ve birliklere kendi iirettigi uriinii pazarlama yetkisi verilmemistir, 

Uretim tekniklerinin izlenmesi, kayit edilmesi ve belgelenmesi, gevreyle uyumlu tanm 
tekniklerinin yayginlastinlmasi ve sozlesmeli uretim kapsaminda uyeler igin uygun tip 
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sozlesmelerin hazirlanmasi ve bunlann koordine edilmesi gibi gorevler, uretici orgiitlerine ilk 
defa verilerek ve bu alanda uygulamada onemli bir eksikligin de giderilmesi amaclanmistir. 

Ancak Uretici Birligi Kanunu uygulama asamasinda yasanan sorunlar ve Kanundaki 
eksiklikler Tanm ve Koyisleri Bakanligi Teskilatlanma ve Destekleme Genel Mudurliigiince 
surekli olarak izlenmi§ ve Birliklerin de gorii§u alinarak yasada yeni duzenlemeler yapmak iizere 
gah§malara baslanilmi§tir. Bu konudaki gahsrnalar son seklini almak iizeredir. Yapilacak 
degisikliklerle birlikte uretici birliklerinin sayisinm artacak ve kurulduklan alanlarda daha aktif 
cah§abilmesinin yolu acilacaktir. 

Tanm ve Kdyi§leri Bakanhgi'nin 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayih Resmi Gazete'de 
yayinlanan 2008 yih programinin "Politika Oncelikleri ve Tedbirier" boliimunun "I. Tanmsal 
Yapinin Etkinlestirilmesi" bashgi altinda yer alan Tedbir 3.2. "Tanmsal desteklerin 
uygulanmasinda uretici drgiitlerinin rollerine iliskin bir Bakanlar Kurulu Karari cikarilacaktir" 
gorevi ile ilgili olarak Teskilatlanma ve Destekleme Genel Muduriugu gdrevlendirilmistir. Bu 
baglamda ilgili tiim taraflann uretici birlik temsilcilerinin katihmlariyla toplantilar yapilarak 
Tanmsal desteklerin uygulanmasinda uretici drgiitlerinin dahil edilmesine iliskin destekleme 
konulan ve ilgili orgutlerin segim kriterleri, odeme usulleri ile yapilacak pilot gahsmanin 
esaslannin belirlenmesine yonelik gahsma toplantilan yapilmistir. Aym §ekilde Tedbir 2.1. 
"Tanmsal Uretici Orgiitlerine Iliskin mevzuatta; kurulus izinleri, izleme, kontrol ve denetimlere 
iliskin hiikumlerin degistirilecegi bir kanun taslagi hazirlanacaktir" Tedbirinde de Teskilatlanma 
ve Desteklenme Genel Muduriugu gdrevlendirilmistir. Bu konudaki gahsmalar da ilgili Genel 
Miidiirliik tarafindan yurutiilmektedir. 

Halen bitkisel uretim ile ilgili desteklemeler Ciftci Kayit Sistemi'ne dayah olarak 
verilmektedir. 2007 yih uriinii yagh tohum ureten ureticilerin desteklenmesine yonelik olarak 
gikanlan 2008/14 nolu Tebligin 5. Maddesinin 1. Fikrasinda odemelere iliskin kooperatif ziraat 
odalari ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanilabilecegi ile ilgili hiikumler bulunmaktadir. 

Tanm ve Koyisleri Bakanligi tarafindan destekleme konusunda faal gorev alacak uretici 
birliklerinde aranacak kriterler, odeme sekilleri ve yapilacak pilot gahsmanin esaslannin 
belirlenmesi konusunda gahsmalar yapilmaktadir. 

3.4.3.1163 Say ih Koopera t i f l e r K a n u n u 
Ulkemizde 1163 Sayih Kooperatifgilik Kanunu'na gore kurulan 7500 adet Tanmsal 

Kalkinma Kooperatifi bulunmaktadir. Bu Kooperatiflerin 790 bin iiyesi bulunmaktadir. Zeytin 
uretimi yapilan yorelerde kurulmus olan Kalkinma Kooperatifleri zeytin iireticilerini de 
kapsamaktadirlar. 

3.4.4. U r i i n ihtisas B o r s a l a n ve L isansh Depocu luk 
D u n y a d a ve U lkemizdek i U r i i n Borsac ihg i ve L isansh Depocu luk U y g u l a m a l a n 
Basta ABD olmak iizere gelisrnis ulkelerde etkin ve yaygin bir lisansh depoculuk 

(warehouse receipt system) ile iiriin ticareti sistemi bulunmaktadir. ABD'dedeki iiriin borsalan 
once spot islemler yapan borsalardan olusmakta iken, bugiin gelinen noktada geliserek vadeli 
islem yapan borsalara ddnusmu§tiir. Bu borsalarda basta pamuk, kahve, misir, portakal suyu, 
soya fasulyesi, bugday ve diger birgok uriin kontrati ahnip satilmaktadir. Bu borsalar, lisansh 
depolarla entegre gahsmakta, teslim sartli vadeli kontratlarda iiriin teslimi lisansh depolardan 
yapilmaktadir. ABD'de federal duzeyde 863, eyalet diizeyinde 6937 lisansh depo faaliyet 
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gostennektedir. ABD hukumeti de stratejik ihtiyaclan karsihginda aldigi urunleri, ozel lisansh 
depolarda muhafaza ederek sisteme destek vermektedir. ABD'de lisansh depoculuk ve uriin 
borsacihgi tamamen ozel sektor eliyle yurutiilmektedir. 

Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi eski Dogu Bloku ulkelerinde de lisansh 
depoculuk sistemi kurulmustur. 

Borsalar, yapilan islemlere gore Spot Borsalar ve Vadeli Islem Borsalan olarak 
siniflandirilmaktadir. Ulkemizde, kurulus cahsmalari devam eden iiriin ihtisas Borsalan da, 
Ticaret Borsalan ve iMKB gibi spot borsalar arasinda yer almaktadir. 

Ulkemizde, iiriin ticaretini gelistinnek ve pazarlama alt yapisini guclendirmek icin; 
• Uriin ihtisas borsalannin kurulmasi, 
• Lisansh depoculuk ve yetkili simflandincihk sisteminin hayata gegirilmesi, 
• Tanm satis kooperatifleri ve birlikleri, tanm kredi kooperatifleri ve iist 

kuruluslan, TMO, tekel gibi kurum ve kuruluslann yeniden yapilandinlmasi, 
• Birlikler ve TMO'nun lisansh depoculuk sistemine entegre edilmesi, 
gibi gahsmalar baslatilmis ve bu alanda onemli mesafeler kat edilmistir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan, bu kapsamda ilgili kurum ve 

kuruluslarla isbirligi iginde, iig onemli proje uygulamaya konulmustur: 
• Uriin Borsalanni Gelistirme Projesi (UBGP), 
• Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) Yeniden Yapilandinlmasi 

Programi (YYP), 
• TSKB'lerin Lisansh Depoculuk Kapasitelerinin Gelistirilmesi Projesi 

(BLGP). 
Sofralik Zeytin-Zeytinyagi ve Lisansh Depoculuk 
5300 Sayih Tanm Urunleri Lisansh Depoculuk Kanunu yiiriirliige konulmus olup, Kanunun 

uygulanmasma iliskin gerekli ydnetmelikler hazirlanarak, Resmi Gazete'de yayimlanmistir. 
Zeytinyagi ve sofrahk zeytine iliskin lisansh depo yonetmeliklerinin hazirlanmasi 

gahsmalan devam etmektedir. 
Lisansh depolann temel nitelikleri ve kurulus sartlari: 

• Anonim sirket, 
• Bakanhktan kurulus ve faaliyet izni, 
• Depolama kapasitesine gore en az 1 trilyon TL odenmis sermaye, 
• Depo kapasitesinin iiriin rayig bedelinin % 15'inden az olmamak iizere 

teminat, 
• isletme tesislerinin ve depolanan urunlerin sigorta zorunlulugu, 
• ilgili borsa ile sozlesme yiikumliilugu, 
• Yonetmelikte gosterilen diger sartlar ile teknik gereklilikler, 

olarak siralanabilmektedir. 
Sofrahk Zeytin ve Zeytinyagi agisindan Lisansh Depoculuk Sisteminden beklenenler; 

• Urunlerin, saghkh kosullarda depolanmasi ve objektif olarak analiz ve 
siniflandinlmasi, 

• Ddnemsel arz yogunlugunun ve buna bagh olarak ortaya gikan uretici 
magduriyetinin giderilmesi, 

• Uriin piyasalannda mali derinligin saglanmasi ve sinirh sayidaki aktdriin 
fiyat belirleme imkaninin ortadan kaldinlmasi, 
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• Sanayiciye uygun ve zamamnda harnmadde temini, 
• Uriin ticaretinin kayit altina ahnmasi, 
• Desteklerin hedef kitlelere kolayca yonlendirilmesi ve bu alanda etkinligin artinlmasi, 
• Alternatif ve dusiik maliyetli finansman olanaklannin devreye sokulmasi, 
§eklinde siralanabilmektedir. 

Birliklerin Lisansli Depoculuk Kapasitelerinin Gelistirilmesi Projesi (BLGP) 
Birliklerin Lisansli Depoculuk Kapasitelerinin Gelistirilmesi Projesi ile Birliklerin mevcut 

kapasitelerinin modernize edilerek lisansli depoculuk sistemine entegre edilmesi hedeflenmistir. 
Projeye ba§vuran Birliklerce; ek ve yeni yatinm ihtiyaglan belirlenmis, lisansli depoculuk 

mevzuati gergevesinde yatinm fizibiliteleri ve projeleri olu§turulmu?tur. Proje kapsaminda 
verilecek desteklerden yararlanan birlikler ile Yeniden Yapilandirma Kurulu arasinda bir 
protokol imzalanmi§tir. 

Proje kapsaminda; 
• Mevcut depolann modernizasyonu veya yeni depo insasi, 
• Laboratuar imkanlannin gelistirilmesine yonelik yeni ve/veya ek yatirimlar, 
• Depolarda kullamlacak yiikleme, bo§altma, tartma, numune alma ve simflandirma alt 

yapisinin olusturulmasi, 
• Urunlerin "uriin senedi" yoluyla ahm satimini temin etmek amaciyla, ilgili borsalarla 

lisansli depolar arasinda bilgi iletisim sisteminin kurulmasi, 
• Lisansli depo ve laboratuarlarda gahstinlacak personel ile kamu adina denetim, 

gdzetim ve proje uygulama hizmetlerinde gdrevlendirileceklerin egitimi, 
faaliyetleri yuriitulecektir. 

Projeye basvuran Birliklerden §artlan Diinya Bankasinca da uygun bulunan Mannara 
birligin zeytinyagi ve sofralik zeytin lisansli deposu in§aati ba§lami§ olup, yatinmlann 2008 yih 
sonuna kadar tamamlanmasi beklenmektedir. Birlik bu kapsamda 5.000 ton'luk zeytinyagi 
deposu ve 13.000 tonluk sofrahk zeytin deposu in$a edecektir. Yatinmlannin bedelinin % 50'si 
Tanm Reformu Uygulama Projesi C/3 Bileseninden Diinya Bankasi kredileri ile Hazinece hibe 
olarak karsilanacaktir. Yatinmlann bedelinin % 50'si ise Birlik kaynaklanndan kar§ilanacaktir. 

Uriin ihtisas Borsalari (LIB) 
Dunya Bankasi finansmani ile Sanayi ve Ticaret Bakanhgi koordinasyonunda ba§latilan 

"Uriin Borsalanni Gelistirme Projesi" 2003 yihnda tamamlanmistir. 
Bu Proje sonunda; urunlerin ulusal veya uluslararasi diizeyde pazarlanmasi imkanini 

saglayacak, sermayesi, altyapisi; mevcut 112 ticaret borsasindan gok daha gugiii anonim §irket 
§eklinde uriin ihtisas borsasi kurulmasina imkan saglayacak mevzuat altyapisi tamamlanmistir. 

Ulkemizde faaliyet gosteren toplam 112 ticaret borsasi igerisinde kotasyonunda sorahk 
zeytin olan 25, zeytinyagi olan ise 41 ticaret borsasi bulunmaktadir. 

5174 sayih Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi lie Odalar ve Borsalar Kanununun 53'iincii 
maddesinde uriin ihtisas borsalanmn kurulu§u duzenlenmistir. Uriin Ihtisas Borsalanna Iliskin; 

1- Uriin ihtisas Borsalari Genel Yonetmeligi, 
2- Ticaret Borsalannda ve Uriin Ihtisas Borsalannda Alivre isjemlere iliskin Yonetmelik, 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 178-

5174 sayih Kanunun yururluge girmesini takiben Sanayi ve Ticaret Bakanliginca 
hazirlanarak ve Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge girmistir. 

Bu proje gergevesinde, ticaret borsalannm egitilmesi amaciyla borsacihgin gelistigi ulkelere 
egitim amagh geziler diizenlemi§tir. Ayrica yurt iginde de borsalann talepleri gergevesinde 
olusjurulmaya cali§ilan Uriin ihtisas Borsacihgi ve Lisansli Depoculuk Sistemi konusunda 
Sanayi ve Ticaret Bakanliginca egitim ve bilgilendirme toplantilan diizenlenmektedir. 

Bir diger gelisme ise, gelecekte iiriin fiyatlannm olu§umunu saglayarak, uretici ile 
sanayicileri fiyat risklerinden korumayi amaglayan vadeli islem ve opsiyon borsasinin faaliyete 
ba§lamasidir. Vadeli borsalarda vade sonundaki iiriin fiyatinin, spot borsa fiyatiyla esit olmasi 
gerekeceginden, vadeli borsalann iyi isleyebilmesi igin iyi isleyen spot piyasalara yani uriin 
ihtisas borsalanna ihtiyag bulunmaktadir. 

5174 sayih Kanunun 53'iicii maddesiyle iiriin ihtisas borsalannm kurulmasina imkan 
saglanrnistir. Boylece Ticaret Borsalari kurulmus. veya kurulacak iiriin ihtisas borsalanna ortak 
olabilecek veya acentesi olarak gah§abilecektir. Uriin senedi ve alivre sdzle§melerin ahm 
satiminin UiB'lannda tescili zorunlulugu bulunmaktadir. Uriin ihtisas borsalari ve ticaret 
borsalari lisansli depoculuk sirketleri kurabilecektir. 

3.5. A R G E ile i lgi l i K u r u m s a l Y a p i 
Ulkemizde zeytincilik konusunda ara§tinnalar Tanm ve Kdyi§leri Bakanhgi, Tanmsal 

Ara§tirmalara Genel Miidiirliigii'ne bagh Ara§tinna Enstitiileri ve Universitelerin farkh 
bolumlerinde yapilmaktadir. 

T a n m s a l A r a s t i r m a l a r Gene l M u d u r l u g i i 
Tanm ve K6yi§leri Bakanhgi, giftgi, sanayici ve hizmet verdigi diger ureticiier igin 

ara§tirma-geli§tinne (AR-GE) gorevini, Tanmsal Arastirmalar Genel Mudurlugu vasitasiyla 
yiiriitiir ve koordine eder. 

Tanmsal Arastirmalar Genel Mudurlugu biinyesinde a§agidaki yapilan bulundurmaktadir. 
• Tanmsal AR-GE Konseyi 
• AR-GE Bilim Kurulu 
• Program Degeriendirme Gruplan 
• Genel Mudurluk Yayin Kurulu 
• Ara$tinna Kurulu§lan 
• Enstitu Ara§tinna Komitesi 

Genel Mudiirluge bagh olarak galisan 8 merkez, 17 havza ve 33 konu arastirma enstitiisii olmak 
iizere toplam 59 arastirma kurulusu bulunmaktadir. Aynca, arastirma gorevi verilmi§ 4 ll Kontrol 
Laboratuvar Mudurlugu, Tanm Alet ve Makineleri Test Merkezi Miidiirliigii bulunmaktadir. 

Merkez Arastirma Enstitiisii Mudurlukleri; Tarla bitkileri, bag-bahge bitkileri, bitki koruma, 
hayvan yetistiriciligi ve islahi, hayvan hastahklan, su uriinleri ve gida-yem konulannda gah?an 
yedi Merkez Arastirma Enstitiisii bulunmaktadir. 

1. Tarla Bitkileri Merkez Ara§tinna Enstitiisii Miidiirliigii, Lodumlu/ANKARA 
2. Atatiirk Bahge Kultiirleri Merkez Ara§tirma Enstitiisii Miidiirliigu/YALOVA 
3. Zirai Mucadele Merkez Ara§tirma Enstitiisii Miidiirliigii/ANKARA 
4. Hayvancilik Merkez Ara§tirma Enstitiisii Miidiirliigii, Lalahan/ANKARA 
5. Veteriner Merkez Kontrol ve Ara?tirma Enstitiisii Mudurlugu, Etlik/ANKARA 
6. Su Uriinleri Merkez Ara§tinna Enstitiisii Miidiirliigii/TRABZON 
7. Gida Kontrol ve Merkez ArasUrma Enstitiisii Miidiirliigii/BURSA 
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8. Toprak Giibre ve Su Kaynakan Merkez Arastirma Enstitusu Muduriugu / ANKARA 
Tanmsal uretim potansiyeli yuksek ve iklim ve toprak sartlari bakimindan farkhlik arz eden 

ana iklim bolgelerinde, oncelikleri belirlenmis konularda, bolge bazinda arastirma faaliyetlerini 
yiiriitmekle gdrevlendirilmis, Havza Arastinna Enstitusu Miidurliikleri bulunmaktadir. 

1. Cukurova Tanmsal Arastirma Enstitusu Mudiirliigii/ADANA 
2. Bati Akdeniz Tanmsal Arastirma Enstitusu Miidiirlugii/ANTALYA 
3. Guneydogu Anadolu Tanmsal Arastinna Enstitusu Miidiirlugu/DiYARBAKlR 
4. Trakya Tanmsa! Arastirma Enstitusu Miidurlugii/EDiRNE 
5. Dogu Anadolu Tanmsal Arastirma Enstitusu Mudurlugii/ERZURUM 
6. Anadolu Tanmsal Arastirma Enstitusu Miidurlugu/ESKi§EHiR 
7. Ege Tanmsal Arastirma Enstitusu Mudurliigu, Menemen/iZMIR 
8. Karadeniz Tanmsal Arastirma Enstitusu Mudurliigii/SAMSUN 
9.Guneydogu Anadolu Projesi Toprak-Su Kaynaklari ve Tanmsal Arastirma 
Enstitusii/S.URFA 
10. Toprak ve Su Kaynaklari Arastinna Enstitusu Miidiirliigu/TARSUS 
11. Toprak ve Su Kaynaklan Arastirma Enstitusu Miidiirliigu/MENEMEN 
12. Toprak ve Su Kaynaklan Arastinna Enstitusu Mudiirliigu/ESKiSEHiR 
13. Toprak ve Su Kaynaklan Arastinna Enstitusu Miidurlugu/KONYA 
14. Toprak ve Su Kaynaklan Arastirma Enstitusu Miidurliigu/TOKAT 
15. Toprak ve Su Kaynaklan Arastinna Enstitusu Miidurliigu/SAMSUN 
16. Toprak ve Su Kaynaklari Arastirma Enstitusu Miidurlugii/ERZURUM 
17. Ataturk Toprak ve Su Kaynaklan Arastinna Enstitusu Mudiirlugii/KIRKLARELi 

Tiim iilke veya bir bolge igin dzellik arz eden ekonomik oncelikli urun/iiriin grubu veya 
disiplin bazinda, iilke veya bulundugu bolge seviyesinde arastirma projelerinin yiirutuldugii 
Konu/ Disiplin Arastinna Enstitusu Miidurliikleri bulunmaktadir. Bu kuruluslar, bitki islahi ve 
yetistirme, bitki koruma, hayvan islahi ve yetistirme, hayvan saghgi, su urunleri ve gida olarak 
gahsma alanlanna gore gruplandinhrlar. 

1. Sakarya Tanmsal Ara§tirma Enstitusu Mudiirliigu/ADAPAZARI 
2. Bahri Dagdas Uluslararasi Tanmsal Arastinna Enstitusu Miidurliigii/KONYA 
3. Pamuk Arastirma Enstitusu Muduriugu, Nazilli/AYDIN 
4. Patates Arastirma Enstitusu Miidurlugii/NiGDE 
5. Tanmsal Arastirma Enstitusu Mudurlugii/K.MARAS 
6. Alata Bahge Kultiirleri Arastirma Enstitusu Muduriugu, Erdemli/ICEL 
7. Bahge Kultiirleri Arastirma Enstitusu Muduriugu, Egirdir/ISPARTA 
8. Bahge Kultiirleri Arastirma Enstitiisu Miidurltigu/ERZiNCAN 
9. Meyvecilik Arastirma Enstitusu Mudiirliigii/MALATYA 
10. Antepfistigi Arastinna Enstitusu Mudurliigu/GAZIANTEP 
11. Findik Arastinna Enstitusu Mudiirliigii/GiRESUN 
12. Zeytincilik Arastirma Enstitiisu Mudiirlugu, Bornova /IZMIR 
13. Bagcihk Ara§tirma Enstitusu Mudiirliigii/MANiSA 
14. Bagcihk Arastirma Enstitusu Mudiirlugu/TEKIRDAG 
15. Incir Arastirma Enstitusu Muduriugu, Erbeyli/AYDIN 
16. Zirai Mucadele Arastinna Enstitusu Miidiirliigii/ADANA 
17. Zirai Mucadele Arastirma Enstitusu Muduriugu, Bornova /IZMIR 
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18. Zirai Mucadele Arastirma Enstitusu Mudurlugu/DIYARBAKIR 
19. Tavukguluk Arastirma Enstitusu Mudiirlugu/ANKARA 
20. Marmara Hayvancilik Arastirma Enstitusu Muduriugu, Bandirma/BALIKESIR 
21. Ancihk Arastinna Enstitusu Mudiirliigu/ORDU 
22. Akdeniz Su Urunleri Arastinna, Uretim ve Egitim Enstitusu Mud. Kale/ANTALYA 
23. Su Urunleri Arastinna Enstitusu Muduriugu, Egirdir/I SPARTA 
24. Su Urunleri Arastinna Enstitusu Mudiirliigu/ELAZIG 
25. Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Muduriugu, Pendik/ISTANBUL 
26. Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Mudiirliigii/ADANA 
27. Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Muduriugu, Bomova/iZMIR 
28. Veteriner Kontrol ve Arastinna Enstitusu Mudurliigii/SAMSUN 
29. Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Mudurliigii/ELAZIG 
30. Veteriner Kontrol ve Arastinna Enstitusu Miidurlugii/ERZURUM 
31. Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Mudurliigii/KONYA 
32. Sap Enstitusu Mudiirliigii/ANKARA 
33. Tanmsal Hidroloji Arastinna ve Egitim Merkezi Muduriugu, Menemen/iZMlR 

Tanmsal Arastirmalar Genel Muduriugu bunyesinde yer alan Zeytincilik Arastinna Enstitusu 
1937 yilinda, "Zeytincilik Istasyonu" adi ile Izmir-Bornova'da kurulmustur. Kurulu? 1945'de 
"Bahge Kultiirleri istasyonu" adim almis ve 1950 yihna kadar gekirdekten zeytin fidani 
iiretmi§tir. 1950 yihnda adi "Zeytincilik Enstitusu" olarak degistirilmis ve imkanlan dlgusiinde 
arastirma yapilmaya baslanmi§tir. 
Zeytincilik Ara§tinna Enstitusu di§inda diger arastirma enstitiilerinde de zeytincilik konusunda 
arastinnalar yapilmaktadir. Ataturk Bahge Kultiirleri Aras. Enst., Antepfistigi Aras. Enst., Alata 
Bahge Kultiirleri Aras. Enst., Bati Akdeniz Aras. Enst., Kahramanmaras Aras. Enst. gibi 
enstitiilerde de gahsmalar yurutiilmektedir. 
Zeytincilik Arastirma Enstitiisuniin mevcut kadrosu ile yurutulen arastirmalara iliskin bilgiler 
Tablo 1.86. ve Tablo 1.87'de verilmistir. Enstitiiniin ara eleman sikintisi projeierin sayisini da 
etkilemektedir. Enstitu, UZK'dan aynlmanin en biiyiik sancisini yasayan kurum olmustur. Ciinkii 
o donemde baslayan birgok arastinna ve ortak proje yanm kahni? tamamlanamamistir. Ozellikle 
FAO destegi ile kurulan ve devam eden Ulusal Zeytin Gen Bankasi projesi yanm kalmistir 
(Tablo 1.88). 
Tablo 1.86. Zeytincilik Arastirma Enstitusu, Mevcut Kadro ve ihtisas Durumu 

U n v a n i -Kadro Adedi 
Miidiir 1 
Mudur yardimcisi 1 

Miihendis 
Doktora 10 

44 Miihendis Y.Muhendis 22 44 Miihendis 
Miihendis 12 

44 

Teknisyen 10 
Genel idare Hizmetleri 4 
Laborant 0 
Daimi isgi 36 
Koruma-Giivenlik Gorevlisi 6 
Toplam 100 
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Tablo 1.87. Zeytincilik Arastirma Enstitiisii, Arastirma Faaliyetleri Durumu 

Subeler 

A r a s t i r m a Cahsmalan - Pro je le r 

Subeler Sonuc lanan D e v a m E d e n Y e n i T e k l i f 

Islah ve Genetik 10 3 1 

Yetistirme Teknigi 42 2 2 

Bitki Saghgi 10 1 
Zeytinyagi Teknolojisi 27 2 2 

Sofrahk Zeytin 21 1 1 

Bitki Besleme 10 

Ekonomi ve istatistik 8 1 

Toplam 128 8 8 
Tablo 1.88. Zeytincilik Arastirma Enstitusii, Ulusal Zeytin Gen Bankasimn Durumu 

Z e y t i n G e n Bankas i Y e r l i Cesit 88 
T o p l a m : 
116 cesit Z e y t i n G e n Bankas i 

Y a b a n c i Cesit 28 
116 cesitte tescil edilmistir. (21.05.1993 tarih 21587 sayih Resmi Gazete de 93/6 nolu tebligatta 
yayin lanmi§tir. 

Universiteler 
Universitelerin Bahge Bitkileri ile Gida Muhendisligi Boliimlerinde zeytin ve zeytinyagi ile 

ilgili arastirmalar yapilmaktadir. Ancak iiniversitelerimizde zeytincilikle ilgili gahsmalann 
varligi, ancak konuda gahsmak isteyen ogretim elemanlannm varligi ile miimkiindur. 

Zeytin yetistiriciligi ile Bahge Bitkileri, hastalik ve zararhlan ilgili Bitki Koruma, 
mekanizasyonla ilgili Tanmsal Mekanizasyon, gubreleme ile Toprak, , sulama ile Tanmsal 
Yapilar, ekonomi ve politikalan ile ilgili olarak Tanm Ekonomisi Boliimlerinde galismalar 
yapilmaktadir. 

Ankara, Uludag, Ege, Adnan Menderes, Cukurova, Hanan, Mustafa Kemal, Akdeniz, 18 
Mart, Bahkesir, Siitgu imam, Celal Bayar Universitelerinde halen hazirda zeytincilik konulannda 
gahsrnalar yuriitulmektedir. 

Ulkemizde ara§tirma enstitiileri ile universiteler di§inda da AR-GE yapilmaktadir. C,ok 
sistemli olmasa bile bu gah§malardan iiretilen ve dogrudan patent alimina giden bir durum soz 
konusudur. Tiirk Patent Enstitii kayitlannda bulunan ve zeytinle iliskili yerli patentlerin listesi 
Tablo 1.89. da gorulmektedir. 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
1993/01088 Unilever N.V. Yenebilir sivi yaglan rafine etmeye mahsus 

usul. 
1996/00620 Levon Antikacioglu Elektrikli zeytin toplama aygiti 
1996/00622 Levon Antikacioglu Zeytin toplama kepcesi 
1997/01359 Hiiseyin Alac Zeytin eleme makinelerinde islah 
1997/01400 Unilever N.V. Tat verici besin kompozisyonlan 
1997/01662 Unilever N.V. Zeytinyagimn acihgimn giderilmesi. 
199801171 Salih Kozlu Paralel (V) kayisli, bant sistemli, otomatik 

zeytin eleme makinesi. 
1998 02147 Nuova M.A.i.P. Macchine Bitkilerin yag oraninin tespiti ve 

Agricole industriali Pieralisi iyilestirilmesi igin yontem cihaz. 
S.P.A 

1998 02148 Nuova M.A.i.P. Macchine Yag igeren meyvelerin macununu yogurmak 
Agricole industriali Pieralisi igin makine. 
S.Pa. 

1998 02550 Societe Des Produits Nestle S.A. Antioksidan ekstre etme. 
1999 00189 Unilever N.V. Zeytinyagimn acihgimn giderilmesi 
1999 00960 Hasan Finnci Zeytin hasat makinelerinde yenilik. 
1999/02808 Nuova M.A.i.P.Macchine Yag uretici iiriinlerden sivi bile§enlerinin 

Agricole industriali Pieralisi santrifiij sikistirmasi igin cihaz. 
S.P.A. 

1999 03184 Unilever N.V. Bitkisel yagin rafine edilmesi. 
1999/03215 Unilever N.V. Oleanolik asit ile takviye edilmis gida 

urunlerinin hazirlanmasi igin islem 
2000 00307 Hispaes, S.L. Silkeleme-toplama igin portatif tanm 

makinesi. 
2000 00934 Nuova M.A.i.P. Macchine 

Agricole industriali Pieralisi 
S.P.A 

Yag gikarma yontemi ve aleti. 

2000 00956 Bilgehan Sezer Bitkilerden elde edilen sag gelistirici preparat. 
2000 01632 Michael Knobloch, Andreas Yagh bitkiler ve hububat islemesinden gikan 

Schmidt, Reinhard Koch, atik sulann bir muameleye tabi tutulmasi igin 
Volkmar Peukert bir islem ve bir tesis. 

2000 01751 Y.Doc.Dr. Metin Guru Ugucu kill ve pirinadon yapi malzemeleri 
uretimi 

2000 02310 Biocosmetics, S.L. Halitosis islemesi igin kompozisyon 
2000/02967 Unilever N.V. Bitki yaglannin antioksidan ile 

kuwetlendirilmesi. 
2000/02983 Suleiman Dado Topikal uygulama igin bir madde kansimi 
2001 01553 ibrahim Yavasca Pnomatik hasat makinesi. 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
2001/01837 Unilever N.V. Zeytinin muhtevasinda bulunan maddeler ile 

gida urunlerinin kuwetlendirilmesi. 
2001/01965 Unilever N.V. Anti-oksidanlarla takviye edilmis yiyecek 

bilesimleri. 
2001 02666 Mehmet Baytemir Yanmi§ zeytin cekirdekleri ve komiir 

celiginden uretilen mangal ve nargile kbmuru. 
2001 02751 Farmamak Ambalaj Maddeleri 

ve Ambalaj Makinalari Sanayi 
ve Ticaret A.S. 

Degi§ik hacimlerde uretilen bdlmeli, 90k 
bdlmeli ya da bdlmesiz, gida kaplan. 

2001 02752 Farmamak Ambalaj Maddeleri 
ve Ambalaj Makinalari San. ve 
Tic. A.S. 

Gida kabi 

2001 03322 Orhan Tekin Zeytin toplama makinelerinde tutma sapinin 
kisith olarak ddnmesini saglayan tertibat. 

2002 00277 Emidio Di Marco Gok takimh mekanik toplama diizeni 
2002/01002 Nuova M.A.I.P. Macchine 

Agricole industriali Pieralisi 
S.P.A. 

Meyveleri ezmek igin, iki ezme bolmesine 
sahip makine. 

2002 01003 Nuova M.A.LP. Macchine Agricole 
industriali Pieralisi S.P.A. 

Meyvelerin ezme/posalanndan, santrifuj sivi 
ekstriizyonu igin cihaz 

2002 01210 Toya Makina Sanayii ve Ticaret 
A.S. 

Kati yakit, sivi yakit ve gaz ile lsitilabilir unlu 
mamul pisjrme finm. 

2002 01788 Pellenc (Societe Anonyme) Zeytin, badem ve kahve taneleri gibi kugiik 
meyvelerin toplanmasi igin ta?inabilir alet 

2002/01883 Cemalettin Degirmenci Zeytin ayirma ve ayiklama makinesi igin 
kademeli bant sistemi. 

2002 02158 Ustun Plastik ve Makina Sanayi 
Saban Giilbahar 

Kasik, gatal veya bigak igeren kutu kapagi 

2002 02539 Selcuk Nobetci Zeytin toplama aparati 
2003 00025 Nuova M.A.i.P. Macchine 

Agricole industriali Pieralisi 
S.P.A. 

Hareket ettirilebilen yikama tepsili yag igeren 
surekli uretim makinesi. 

2003/00494 Biocosmetics, S.L. Agzi igi bakterilerin yok edilmesinde zeytin 
yaginin kullanilmasi 

2003/00897 Sal in Mert Zeytin eleme makineleri igin bir devir-daim 
makarasi. 

2004 00603 Dr. Besnim Gida ve Kozmetik 
Urunleri imalat Pazarlama Sanayi 
ve Ticaret Ltd Sir., Celal Toplu 

Bebeklerde gaz sancisindan olu?an 
huzursuzluklan giderici bebek masaj yagi. 

2004 01362 Henning Schneider Zeytinyagindan sag uzatma maddesi ve 
sindirim tesvik edici olarak (losyon olmayan) 
ilaglann imalati 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
2004 02225 Serkan Karakas, Giirkan 

Karakas 
Konserveler igin bir tutucu eleman. 

2004 03394 Creta Farm Anonimos 
Viomichaniki & Emporiki 
Etaireia 

Zeytinyagi igeren bir et uriinii uretim metodu. 

2004 03750 Raif Akgay Zeytin gizme makinesi. 
2005 00076 Ismail Giilersonmez Ayarlanabilir ayakh iiriin toplama tettibati 
2005 00736 Zeynep Gurgiig Zeytinyagi uretim iinitesinde yenilik. 
2005/00856 Katkat Orman Urunleri ve 

Kimyevi Maddeler Limited 
Sirketi 

Odunsu gekirdek kabuklanndan mangal 
komiirii uretim yontemi ve sistemi 

2005 01410 Unilever N.V. Polifenol muhteviyati arttinlmis sivi yag. 
2005/02130 Plas Plastik Ambalaj San. ve 

Tic. 
Cakma kapak 

2005/02873 Ahmet Ugur , Mustafa Ugur Mayah §erbetli Kizartma Tath 
2005 03947 Vvestfalia Separator Ag Meyvelerden veya tohumlardan yag elde 

edilmesi yontemi 
2005/04046 Beray Tekstil San.Ve Tic. 

Ltd.Sti. 
Plastik zeytin bekletme kabi igin dolgulu 
kenarhk. 

2006 01235 Nihat Karpuz Zeytin ayirma makinelerinde yenilik. 
2006 02631 Rapanelli Fioravante S P A Diisuk lsida gah§an zeytinyagi gikarma tesisi 
2006/03104 Unilever N.V Zeytin islemek igin usul 
2006/05482 Tiibitak-Turkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Arastirma Kurumu 
Sert gekirdekli, zeytin benzeri urunlerin 
hamurunu hazirlamak igin bir kinci 

2006/06241 De Cooperation internationale 
En Recherche Agronomique 
Pour Le Developpement - Cirad 

Yagh meyvelerin sularinin biyopolimer 
eklenerek muamelesi ve bunun atomizasyonu 
ile elde edilen toz 

2006/06903 Orhan Vaizoglu Dermatolojik formiilasyonlar. 
2006/07085 Besins international Belgique Mikronize progesteron esasli farmasdtik 

bilesim, bunun preparasyon usulii ve 
kullammlan. 

2006/07407 Senem Haskok Zeytinyagi siyirma makinesi 
2007/00010 Hasan Abdulrahman Zeytin toplama makinesi 
2007/00865 Tayfun Gul Zeytin renk ve ebat ayirma makinesi. 
2007/01386 Pellenc (Societe Anonyme) Kiigiik meyve hasat makinelerindeki hareketli 

taraklann silkeleyici dislerinin sokiilebilir 
tespit tertibati. 

2007/01500 Rapanelli Fioravante S.P.A. Her birisi kendi moto-reduktdrii ve zeytin 
isleme tesisati bulunan kanstirma havuzlan 
kompleksi 

2007/02640 Bilgin Kaya Findik, fistik ve zeytin toplama makinesi 
2007/02854 Fatih Akcay Taneli tanm uriinlerini toplama ve ayiklama 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
makinesi. 

2007/04124 Hakkiusta Ogullari Makina 
Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

Sizma usulu zeytinyagi cikarma makinesi 

2007/04125 Hakkiusta Ogullari Makina 
Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

Dekantdr ayar kolu 

2007/04670 Siid-Chemie Ag Zeytinlerden ve zeytin bilesenlerinden olusan 
bir kutlenin enzimatik olarak islenmesi. 

2007/05418 Sud-Chemie Ag Yag uretiminde biyoteknik proses 
optimizasyonu. 

2007/05688 Marco Cecchi ,Daniela Cecchi, 
Sabrina Cecchi 

Zeytin ve benzeri meyvelerin hasatina yonelik 
silkeleme cihazi. 

2007/05780 Arslan Dis Ticaret ve Motor 
Sanayi Limited Sirketi 

Cok yonlii meyve hasat araci. 

2007/06088 Zeynep Gurguc Zeytinyagi uretim iinitesinde yenilik 
2007/06365 Miimtaz Kutluer Mekanik zeytin cnpma makinesi 
2007/07220 Vural Taban Ercan Taban Ambalajlanan iiriiniin kenarlannda tarn kesme 

saglayan ambalaj makinesi. 
2007/07275 Cankar Plastik Ambalaj Sanayi 

ve Ticaret Anonim Sirketi 
Zeytinde kullanilmak uzere baski. 

2007/08482 Ceren Gida Altin ve Turizm 
isletmeciligi Ltd. Sti. 

Hava sizdirmayan sise kapagi 

2007/08741 Hasan Firinci Sofrahk zeytin uretiminde yeni tip 
fermantasyon tanki 

2008/01930 Creta Farm Anonimos 
Viomichaniki & Emporiki 
Etaireia 

Tamamen kas dokusundan olu§an et 
urunlerinin zeytinyagi ile direkt olarak 
birlestirilerek uretilmesi igin bir metot. 

Kaynak: Tiirk Patent Enstitu, 2008. 
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Z E Y T I N , 
S O F R A L I K Z E Y T I N , 

Z E Y T I N Y A G I , 
P I R I N A Y A G I , 

K A R A S U 

H A K K I N D A 

S O R U N L A R V E 
C O Z U M O N E R I L E R I 

"Hayat boyu basarilarimzin bir zeytin agaci kadar koklii ve saglam, 
Mutluluklarinizin yeni filizlenen yemyesil bir zeytin dali gibi surekli, 
Yasaminizin zeytinyagi ile daha saghkh ve giizel olmasi dilegiyle... " 
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4. S O R U N L A R V E C O Z U M O N E R I L E R I 
4.1. Gene l So run la r 
4.1.1. A R - G E , P lan lama ve E g i t i m ile I lgi l i So run la r ve C o z u m One r i l e r i 
A r a s t i r m a A l t Yap i s i v e F inansman 
Ulkemizde zeytin ve zeytinyaglannin yapi ve ozellikleri ile ilgili yapilmis olan bilimsel 

gahsmalann azligi, Ar-Ge gahsrnalanna gereken onemin verilmemesi ve bunun igin ayn bir 
finansal kaynagin ayrilamamasi sorunu bulunmaktadir. 

Cozum Onerileri: 
• Zeytin, tanmsal urunleri igerisinde stratejik iiriin olarak kabul edilmeli ve 

tiim planlamalarda gereken onem verilmelidir. 
• Ulkemizin zeytin konusunda tek Ara§tirma Enstitiisii olan Bornova 

Zeytincilik Ara§tirma Enstitiisii'niin milli projeleri yuriitebilecek yeterli kalifiye 
elemana, ara§tinci ve mali destege ihtiyaci vardir. Ara§tinna Enstitiisii'de gah§an 
ara§tincilann ozliik haklan tekrar ele ahnmah ve mutlaka sozlesmeli statuye 
gegilmelidir. Sozlesmeli olan ara§tincilann bu kadrolannda tayin ozelligi olmamah, 
statu daimi olmah, maa?lar yurutiilen ve bitirilen projelere gore belirlenmelidir. 
Ara§tincilann konulan ile ilgili yurt disi ve yurt igindeki butiin bilimsel ve toplanti, 
sempozyum ve panel gibi ekinlikler yaninda ruar ve sergileri takip etmelerine olanak 
saglanmahdir. Zeytin ve Zeytinyagi ile ilgili tiim ara§tirma projeleri, Zeytincilik 
Ara§tmna Enstitiisii ve Ulusal Zeytin konseyi koordinasyonu ile gergeklestirilmelidir. 

• Universitelerin de kapsamh milli projeleri yapmak yonunde ozendirilmesi 
gerekmektedir. Ulkemiz igin gok onemli olan zeytin, zeytinyagi ve sofrahk zeytin 
konusunda Universitelerde galisan akademisyenlerin sayisi arttinlmasi 
gerekmektedir. Ara§tircilarin uzun vade gahsmalarim saglayacak kadrolann tahsisi 
saglanmahdir. 

G e n ve Islah C a h s m a l a n 
Genetik Haritalama ve Islah Cah?malan yapilmamasi, mevcut zeytin tiir ve ge§itlerinin 

genetik ozelliklerinin DNA diizeyinde incelenmemesi, tanimlanmamasi, iiretilen gesitlerin tescil 
edilerek uygulamaya aktanlmamasi, zeytin gesitlerinin farkh ekolojilerdeki perfonnanslannin 
tarn olarak bilinmemesi onemli bir sorundur. 

Yeni gen kaynaklannin tesbiti ve tanimlanmasina yonelik gahsmalann yapilarnamasi, 
Ulkemizde mevcut zeytin gesitlerinin islah galismalannda kullanilmamasi ayrica sorundur. 

Coziim Onerileri: 
• Zeytin gen kaynaklarimizin, ulkemiz igin onemi dikkate alinarak, genetik 

gahsmalann ivedilikle ve etkin bir §ekilde gergekle§tirilmesine gahsilmahdir. 
• Zeytincilik Arastirma Enstitustinde tesis edilen, Milli Koleksiyon Bahgesindeki 

ge§itlerle ilgili adaptasyon gah?malarinin tamamlanmasi, tescillerinin yapilmasi 
gerekmektedir. 

• Ayvalik, Gemlik, Memecik gibi zeytin ge§iterinde yuriitulen iilkesel proje sonuglannin 
degerlendirilmesi ve uygulamaya yonlendirilmesi ve ekonomiye kazandinlmasi 
gerekmektedir. 

E g i t i m 
Zeytin ureticilerini bilgilendirecek yayim gahsmalarim yiirutecek; teknik eleman 

yetersizligi, 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-188-

Sofralik zeytin ve zeytinyagi i s leme teknolojisinde kalifiye ara eleman eksikligi ve mevcut 
elemanlann egitim yetersizligi sorunu bulunmaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Tanm il Mudiirliiklerinin egitim ve yayim konulannda daha aktif hale 

getirilmesi gerekmektedir. Aynca gorevli personelin arastirma kuruluslannca verilen 
hizmetici egitim seminerlerine katilmalari ve dgrendiklerini uygulamali olarak 
ureticiye aktarmalari saglanmahdir. 

• Zeytin uretimi ve sanayisinin yaygin olan bolgelerde egitim kuruluslarinin 
agilmasi te§vik edilmelidir.Egitim gah§malan, ilkogretim doneminden ba§latilmahdir. 

• Sofrahk zeytin ve zeytinyagi sektorunde faaliyet gosteren tiizel ki§iligi olan 
kiigiik isletmelerin, teknik ve hijyenik kurallara uyumunda cah§anlara ustalik egitimi 
verilmek uzere gah§malar yiiriitulmelidir. 

Plan lama 
Zeytin sektorii payda§lannin etkin ve dogru politikalar olu§turabilmesi igin istatistiki 

verilerin guncelle§tirilme ve tek bir kaynakta toplanma sorunu vardir. 
Coziim Onerileri: 

• Tanm ve Koyisleri Bakanhgimin 2000 yihnda ba§lattigi Dogrudan Gelir 
Destegi uygulamasi gergevesinde olusUirulan Ciftgi Kayit Sisteminin kapsamh ve 
duzenli olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. 

• Uzaktan algilama ile ilgili olarak Tanm ve K6yi§leri Bakanhgi yuriitulen 
gah§malar en kisa zamanda tamamlanmah ve alan bazinda zeytin varligi 
belirlenmelidir. 

• Zeytini sofrahga, zeytinyagma, pirina ve pirina yagina i§leyen gida ve 
sanayi siciline kayith isletmelerin envanteri TUIK veri bankasinda toplanmahdir. 

• Ozellikle Giineydogu Anadolu Bolgesinde (§iniak, Mardin, Siirt dahil) 
tanm yapilmasi zor olan §artlarda bulunan yabani zeytinliklerin islah edilmesi ve 
ureticilerin zeytin yetistiriciligine yonelik te?vik edilmesi gibi planlamalarin 
yapilmasi gerekmektedir. 

4.1.2. Zeyt inc i l ik le i l iski l i Baz i K a n u n l a r a (3573, 4086, 6831 ve 4342 sayi l i kanun la r ) 
A i t S o r u n l a r ve Cozum O n e r i l e r i 

1939 yihnda gikanlan 3573 sayih "Zeytinciligin lslahi ve Yabanilerinin Asilattinlmasi 
Hakkinda Kanun" ile "3573 Sayili Kanunun Bazi Hukumlerinin Degistirilmesi ve Yuriirlukten 
Kaidinimasi Hakkindaki 4086 Sayih Kanunun" 1 inci maddesinde; "Orman sinirlan disinda 
bulunan ve Devletin hiikiim ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, antepfistigi ve 
harnupluklann ve her nevi sakiz nevileri ile orman sinirlan disinda olup da 17.10.1983 tarih ve 
2924 sayili Kanun Kapsaminda bulunmayan zeytin yetistirmeye elverisli fundahk ve makilikler 
Tanm ve Koyisleri Bakanliginca tespit edilip haritalandirilu^" hukmii yer almaktadir. 

3573 sayih Kanunun 14'iincu maddesi hiikmu geregince zeytinliklere her tiirlii hayvan 
sokulmasi ve zeytin sahalanna en az bir km. yakinhkta koyun ve kegi agih yapilmasi yasaktir. Bu 
tiir olaylarda takibata gegilebilmesi igin zarar gdrenlerin sikayet etmeleri gerekmektedir. Ancak, 
bu durumda §ikayet, ureticiier ile gobanlar arasinda husumete neden olmakta ve ileride zeytin 
agaglanna kasith zarara, yaralama ve olumlere varan olaylara zemin hazirlamaktadir. Sahis 
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sikayet etse bile bu konu mahkemelerimizde kanuna muhalefet olarak degil de zarar ziyan tespit 
davasi gibi ele ahnmaktadir. 

4086 sayih Kanunun 5'inci maddesinde zeytinlik sahalannin daraltilamayacagi hiikiim 
altina alinmistir. Zeytinlik sahalann daraltilmasini onlemeyi amaclayan bu Kanun ile belediye 
sinirlan iginde bulunan zeytinlik sahalannin imar hudutlari kapsami igine alinmasi halinde 
toplam yapilasmanin zeytinlik alanimn %10'unu gegemeyecegi hiikmii getirilmis ve zeytin 
agaglarinin sdkiimii Tarim ve Koyisleri Bakanhginin iznine tabi tutulmustur. Ayrica, ayni 
Kanunun 5 'inci maddesinin 1 'inci fikrasi "zeytinlik sahalari iginde ve bu sahalara en az 3 
kilometre mesafede zeytinyagi fabrikasi harig zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelismesine 
mani olacak kimyevi atik birakan, toz ve duman gikaran tesis yapilamaz ve isletilemez." 
hukmiinii amirdir. Bu hiikiim agik olarak zeytinlik alanlarda maden arama ve isletme faaliyetine 
yasak getirmistir. 

6te yandan, 4342 sayih Mera Kanununun 14'uncii maddesi hukmii geregince mera 
alanlannin baska bir amagla kullanilamayacagi hiikme baglanmistir. Ancak, bu Kanun hiikmii 
geregince bazi meralarda yeralan zeytinliklerin sokuldugiine iliskin bilgiler Komisyona 
bildirilmistir. 

6831 sayih Orman Kanununun l'inci ve 2'nci maddelerinde zeytin agaci tanm agaci olarak 
nitelendirilmekte dolayisiyla bozuk orman alanlannda onnan alanimn daraltilacagi gerekgesiyle 
zeytin agaglandirmasi yapilamamaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Zeytin agag ve alan varhgimizin arttinlmasina yonelik olarak Devletin 

hiikiim ve tasarrufu altindaki alanlann zeytin yetistirmek isteyenlere tahsisi amaciyla 
yiiriirliige konulan 5373 sayih Kanunun 1 'inci maddesinde hukumlerinin 
uygulanmasma daha gok etkinlik kazandinlmahdir. 

• 3573 sayih Kanunun 14'iincii maddesinde yeralan "sahsin sikayeti" ibaresi 
kaldinlarak bunun yerine " giftgi mallari koruma baskanligi savcihga sug 
duyurusunda bulunur" ibaresi konulmah yada mahalli idare amirleri ve tanm 
teskilatlannca re'sen isleme gegilerek 5326 sayih Kabahatler Kanununun 16. ve 
miiteakip maddeleri geregince failler hakkinda cezai islem uygulanmahdir. 

• Komisyonca yapilan gahsmalarda; zeytin alanlannin korunmasini 
amaglayan 4086 sayih Kanunun 5'inci maddesinin etkin uygulanmasma gerekli 
hasssasiyetin gosterilmesi yonunde goriisler tespit edilmistir. 

• 4086 sayih Kanun zeytin alanlannin daraltilamayacagi hukmunii amir iken 
4342 sayih Kanunun 14'iincii maddesi bu hiikum ile gelisrnektedir. 

• 6831 sayih Orman Kanununun l'inci ve 2'nci maddelerinde zeytin agaci 
tanm agaci olarak nitelendirilmesine iliskin olarak Orman Kanununda gerekli 
duzenleme yapilmahdir. 

4.1.3. Cografi isaret Uygulamasi 
Cografi isaret sistemi uygulanarak, zeytinyag ve sofralik zeytinlerin cografi 

markalandinlmasi ile giivence altina alinmasi tamamlanmamistir. 
555 Sayih Cografi Isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararname, dogal 

urunler, tanm, maden ve el sanatlan ile sanayi urunlerinin gelistirilmesi ve korunmasi igin 
hazirlanmi? bir yasal duzenlemedir. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



- 190-

Cografi uygulama tiiketiciyi gesitlilikle bulusturacagindan ve bolgesel farklann 
ozelliklerini simgeleyeceginden sadece yurt iginde degil ihracat igin de gereksinim oldugu 
bilinciyle uygulamaya konulmasi gereklidir. Bu gergevede, zeytin ve zeytinyagmda Ulusal 
bazda korunmakta olan dort adet cografi isaret bulunmaktadir. Gemlik zeytini, Giiney Ege 
zeytinyaglan, Edremit Korfez Bolgesi zeytinyaglan ve Ayvahk zeytinyagidir. Ancak basta AB 
olmak uzere, uluslararasi alanda ulkemize ait herhangi bir cografi isaret tescilli degildir. 
Ulkemizde heniiz cografi isaret ve denetimini yapmak iizere bu amagla olusturulmus bir yapi 
heniiz bulunmamaktadir. 

Coziim Onerileri 
• Cografi isaretlerin denetim sistemi uzerinde onemle durulmasi gereken bir 

hususdur. Denetleme islemi genelde tescil sahibinin dnderliginde kurulan, ilgili 
ydrede bulunan Belediye, Sanayi ve Ticaret Odalari, halk egitim merkezleri, II Saglik 
kuruluslan gibi resmi kurumlar ile Universite temsilcilerinin katihmiyla olusturulan 
komisyonlarca yurutulmeye gahsilmaktadir. AB ise bu denetimin EN45011 yada 
ISO/IEC Guide 65 sayih standartlara gore uygunlugu onaylanmis kuruluslarca 
yurutiilmektedir. Ulkemiz iginde benzer nitelikte yapinin olusturulmasma gerek 
duyulmaktadir. 

4.1.4. K o n t r o l Denet im 
K o n t r o l , Dene t im ve L a b o r a t u v a r l a r 
Gida Kontrolleri 5179 sayih Kanun kapsaminda Tanm ve Koyisleri Bakanhginca 

yurutiilmektedir. Tanm II Miidurliikleri tarafindan yapilan, bu denetimlerde standart 
uygulamalann yiirutiilmesinde zorluklar yasanmaktadir. 

Kontrol, denetim ve izlemelerde ahnan numuneler oncelikle Tanm ve Koyisleri 
Bakanhgi'na bagh II Kontrol Laboratuvar Mudiirliikleri'nde analize tabi tutulmaktadir. Bu 
laboratuvarlarda alet, ekipman, alt yapi ve yeti§mis personel konusunda farkhhklar 
bulunmaktadir. 

Zeytinyaginin fiziksel ve kimyasal ozelliklerinin yani sira organoleptik (duyusal) 
dzelliklerine 03.Agustos 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayinlanan Tiirk Gida Kodeksi-
Zeytinyagi ve Pirina Yagi Tebligi'nde yer verilmistir. Ancak, 3 yilhk bir gegis suresi ile 
zorunlu uygulamaya gegilecektir. Bu asamada ozellikle organoleptik (duyusal) ozellikler igin 
gerken Tadim Panelleri heniiz resmi olarak olusturulmamistir. 

Coziim Onerileri: 
• Gida kontrol ve denetimlerin etkinligi artinlmahdir. 5179 sayih Kanundan 

ahnan yetkiler tam olarak kullamlmah, kanunda yer alan izlenebilirlik ile hukiimlerin 
etkin denetirninin yapilmasi saglanmahdir. Personel hizmetigi egitim verilerek iilke 
genelinde standart uygulamanin yapilmasi ve altyapi kosullan iyilestirilmelidir. 

• Tanm ve Koyisleri Bakanhgi'na bagh bulunan mevcut laboratuvarlar alet, 
ekipman ve kalifiye eleman konulannda giiglendirilmelidir.,, Laboratuvarlar arasinda 
analiz ve metot birlikteligi saglanarak farklihklann giderilmesi ve birbirlerine on-line 
baglanarak koordinasyonun saglanmasi gerekmektedir. 

• Mevzuatta yer alan taklit ve tagsisi belirlemeye yonelik analizlcrin 
laboratuvarlarda yapilabilirligi saglanmahdir. 
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• Tanm ve Koyisleri Bakanligina bagh laboratuarlar ve Ozel Kontrol 
Laboratuvarlannin analiz sonuclarinin uluslararasi platfonnda kabul gbnnesi igin 
akreditasyonu tesvik edilmelidir. 

• Zeytinyagi organoleptik ozelliklerinin tespitini yapabilecek, uzmanlasmis 
resmi panel gruplannin olustumlmasina hiz verilmelidir. 

Taklit ve Tagsis 
5179 sayih Gida Kanununda taklit; gida maddesini ve gida ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerini; sekil, bilesjm ve nitelikleri itibariyle evsafinda olmayan ozellikleri haiz gibi 
gostermek; tagsis ise gida maddelerinin ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, 
mevzuata veya izin verilen dzelliklere aykin olarak uretilmesi olarak tanimlanmistir. 

Naturel zeytin yagina, rafine zeytinyagi ilave edilerek naturel zeytinyagi adi altinda satisa 
sunulmasi veya zeytinyagina diger bitkisel yaglann kanstinlmasi taklit ve tagsise neden olacak 
sekilde satisi yapilmaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Zeytinyagina diger yaglann kanstinlarak satisinin engellenmesi igin Tanm 

ve Koyisleri Bakanligi tarafindan denetimler arttirilmahdir. Yapilan denetimlerinde 
etkin olmasi saglanmahdir. 

• Denetimlerde mevzuatta yer alan taklit ve tagsisi belirlemeyi amaglayan 
analizler mutlak surette talep edilmelidir. Tanm II Mudiiriiikleri arasinda farkh 
uygulamalar var ise standart hale getirilmelidir. 

• Taklit ve tagsisli iiriin ureten ve satan isyerlerine verilecek cezalar 5179 
sayih Gida Kanununda ayncahkh olarak yer almah ve uygulanacak olan cezai 
yaptirimin caydinci niteligi bulunmahdir. 

4.1.5. Lisansh Depoculuk Sisteminin ve Uriin ihtisas Borsalarinin islerlik 
Kazanamamasi 

Ulkemizde tanmsal iiriin ticareti tam anlamiyla kayit altina ahnamamakta ve bu nedenle 
sorunlar yasanmaktadir. Diger yandan tanmsal urunler de uygun kosullarda 
depolanamamaktadir. 

Mevzuat alt yapisi tamamlanmasina ragmen, lisansh depoculuk sistemi ve iiriin ihtisas 
borsalanna islerlik kazandinlamami§tir. 

Lisansh Depoculuk sistemine islerlik kazandirilmasiyla; 
1. Urunlerin saghkh kosullarda depolanabilecek, 
2. Sanayiciye ve ihracatgiya standardina uygun iiriin temininde sikinti 

yasanmayacak, 3. Tagsis'in ve kayit di§i isleme teknolojilerinin oniine gegilecek, 
3. Uriin ticareti kayit altina alinacak, 
4. Ureticilerin uriinlerini pazarlamalan kolayla§acak, 
5. Ureticiler lisansh depo iiriin senetlerini teminat olarak gostererek, 

bankalardan kredi kullanabileceklerdir. 
Coziim Onerileri: 

• Bu amaca yonelik olarak sektoriin beklentilerine ve sistemin yapisina uygun 
tesvik ve desteklere iliskin diizenlemelerin yapilmasi gerekmektedir. 

• Marmarabirlik, Birliklerde Lisansh Depoculugu Gelistirme Projesi (Tanm 
Reformu Uygulama Projesi -C73) kapsaminda yapilan desteklerden faydalanarak, 
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ileride olu§turacagi Zeytin ve Zeytinyagi Lisansli Deposu'na devretmek iizere; 5.000 
tonluk zeytinyagi deposu ve 13.000 tonluk sofralik zeytin deposu in§a etmektedir. 

• Lisansli depolann sofralik zeytin ve zeytinyagi sektdriinde faaliyet 
gosterebilmesi ve sektore ornek olabilmesi ve lisansli depoculuk sisteminin etkin 
calisabilmesi igin; 

o Zeytin ve zeytinyagma iliskin lisansli depoculuk yonetmeliginin yuriirliige 
konulmasi. 

o Depolama ucreti cazip lisansli depolann olusturulmasi amaciyla, depo 
kiralannin belli bir bdliimunun devletge karsilanmasi, 

o Vergi tesviklerinin uygulamaya konulmasi, 
o Laboratuar - Referans laboratuar organizasyonunun kurulmasi, 
o Borsalar - Lisansli depolar - Bankalar arasinda uygun bilgi isjem aginin 

olu§turulmasi, 
o KDV'den anndinlmis iiriin senedi ticaretinin saglanmasi, 
o Tanm uriinlerinin ihrag ve ithalatina ili§kin istikrarh bir dis ticaret rejiminin 

olusturulmasi, 
o Tanm uriinlerinin fiyatlannm mudahale olmadan serbest piyasa 

kosullannda olusmasi, 
gerekmektedir, 

• Bu onlemlere ilaveten bu kurulu§lann faaliyet ve gozetiminde 
kamu giivenini, istikran ve rekabeti koruyacak Devlet organizasyonu ve 
kurumsal kapasitenin tesis edilmesine, ureticilerin ve sanayicilerin sistemin 
isjeyisj ve faydalan konusunda egitilmesine de ihtiyag bulunmaktadir. Ozellikle 
egitim gah§malan ve sistemin tamtimi igin, kamuoyunun olu§turulmasinda etkisi 
olan kuruluslann verecekleri destekler onemli gorulmektedir. 

4.1.6. Guneydogu Anadolu Bolgesinde Sofrahk Zeytin ve Zeytinyagi Depolann in 
olusturulmasi 

II Ozel idarelerinin zeytin dikimini tesvik etmek amaciyla iicretsiz sertifikah fidan 
dagitmaya, 2005 yilmdan itibaren de Tanm ve Koyisjeri Bakanhgi'nca sertifikah zeytin fidam 
dikimine verilen destekler nedeniyle Giineydogu Anadolu Bolgesindeki zeytin agaci varligi 
artmi§tir. Yeni tesis edilen zeytin bahgelerinin verime gegmesi ile birlikte, iiretimdeki artis alt 
yapi eksiklikleri nedeniyle isjeme, depolama ve satis, a§amalannda goriilen sorunlann 
buyiimesine yol agacaktir. 

Coziim Onerileri: 
• Giineydogu Anadolu Projesi (GAP) kapsaminda kapasite olu§turmaya 

yonelik verilen desteklerden; bolgede zeytinyagma ve sofralik zeytine ili§kin saghkli 
ve modem depolann olu§turulmasi amaciyla hazirlanan projelere destek verilmesi 
gerekmektedir. 

• GAP Bolgesinde ba§ta Kilis, §anhurfa ve Gaziantep illeri olmak iizere, 
zeytin iiretimi artan illerimizden gelen depo olu§tunnaya yonelik projelerin illerdeki 
potansiyel iiretim miktarlan dikkate ahnarak desteklenmesi saglanmahdir. 

• Sdzkonusu depolann olu§turulmasini muteakip, bu depolann lisansli depo 
olarak isjetilmesi de saglanabilecektir. 
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4.1.7. Ozel Depolama Yardimi Sisteminin Calistinlmasi: 
Zeytin agacinin bir yd meyve verip, bir yd vermemesi nedeni ile zeytinyagi Qretimimiz de 

ddetli bir alternans gostermektedir. Bu nedenle ic ve dis pazarlara duzenli mal arzi 
glanamamakta ve fiyatlarda 90k fazla bir dalgalanma gostermektedir. 

Coziim Onerisi: 
• ig ve dis pazarlara duzenli mal arzi saglanabilmesi ve fiyatlarda gok fazla 

bir dalgalanma olmamasi igin bu gergevede AB'nde oldugu gibi var yili uretiminin 
belirli bir miktannin yok yillanna saghkli depolarda muhafaza edilerek 
stoklanmasina ihtiyag bulunmaktadir. Bunun igin bir stoklama kurumuna ihtiyag 
bulunmaktadir. AB'nde de uriin fazla oldugunda bunu stoklayip piyasaya siirmeyen 
ve bu stoklama karsiliginda olusan zaranni stoklama yardimi adi altinda devletten 
alan kooperatifler ve ozel kurulumlar bulunmaktadir. AB arz fazlasi oldugu 
ddnemlerden fazlamn piyasaya inip, fiyatlan diisiinnesini engellemek amaciyla bu 
ydnteme uzun yillar ba§vurulmustur. Onceleri bu gorev, resmi stok kuruluslanna 
verilirken, son yilarda ozel kuruluslardan da piyasaya mallanni sunnemeyi taahhiit 
edenlere stoklama yardimi verilebilmektedir. Bu gergevede iilkemizde de benzer bir 
diizenlemenin yapilmasina ihtiyag bulunmaktadir. 25.04.2006 tarihli 26149 sayih 
Resmi Gazete'de yayimlanan 5488 sayih Tanm Kanunu'nun 19. maddesi "Tanmsal 
Destekleme Araglan" bashgi altinda g fikrasinda yer alan "Diger destekleme 
odemeleri: Arastirma, gelistirme ve tanmsal yayim destegi, pazarlama tesvikleri, ozel 
depolama yardimi, kalite destegi, piyasa diizenlemeleri destegi, organik uretim 
destegi, imha destegi, iiriin isjeme destegi, gerektiginde bazi girdi destekleri ile tanm 
havzalan destekleri ve benzer konularda destekleme araglan kullanilabilir. Bu 
destekleme araglan her yd Kurulun teklifi iizerine Bakanlar Kurulu tarafindan 
belirlenir." hukmii uyannca ozel depolama yardimi igin bir yasal yetki de taninmis 
bulunmaktadir. Mevcut durumda Taris Zeytin ve zeytinyagi Birligi'nde 55.000 ton, 
Marmarabirlik'te 7.000 ton ve Guneydogubirlik'te ise 1.250 ton zeytinyagi stoklama 
kapasitesi bulunmaktadir. Bunun yam sira ozel sektdrdeki diger firmalann da 
stoklama tesisleri vardir. Ancak bunlann nerelerde bulunduklan ve kag ton zeytinyagi 
stoklayabildikleri bilinememektedir. Diger taraftan zeytinyagimn azot korumah gelik 
depolarda depolanmasi, zeytinyaginda kalite kaybinin engellenmesi igin gereklidir. 
Bu nedenle sektorde kurulu bulunan azot korumah gelik zeytinyagi depolannin 
nerelerde kurulu bulundugunun ve ne miktarda zeytinyagi depolayabilecegi tespit 
edilerek, arz fazlasimn olustugu donemlerde belirlenen miktarda zeytinyagimn bu 
depolarda muhafaza edilmesi, yok yillannda satisa sunulabilmesi igin ozel depolama 
yardimi destegi mekanizmasimn kullanilmasi saglanabilir. Bu uygulamamn yapilmasi 
halinde; 

1. Dis ve ig piyasalara yok yilannda duzenli mal arzi saglanabilecek, 
2. Var yillannda fiyatlar diizenlenebilecek, 
3. Ddnemsel arz fazlahklan ile kar§i kar§iya kalan tanm satis kooperatifleri ve 

birliklerinin stoklama maliyetleri diisecek, 
4. ihracatgi ve sanayici piyasa fiyati ve istedigi standartta iiriin bulabilecektir. 
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4.1.8 . U Z K - U Z Z K - Koopera t i f ve Bir l ik ler ile ilgili sorunlar 

Ulus lararas i Zeyt inyag i K o n s e y i ' n e ( U Z K ) Y e n i d e n Uyel ik Surec i 

Ulkemizin 1998 yihnda UZK'nden ayrilmasi nedeniyle teknik ve ekonomik anlamda 
diinya zeytinciligi ile olan iliskileri yavaslami§ ve zayiflami§tir. Ulkemizin yeniden UZK 
uyeligi igin gerekli olan ig hukuk onay siirecide tamamlanamamistir. 

Coziim Onerisi: 
• Ulkemizin UZK uyeligi igin yaptigi basvuru 2004 yih Arahk ayinda 

Konsey tarafindan kabul edilmis olmakla birlikte, resmi uyelik sifatinin 
kazanilabilmesi igin gerekli ig hukuk onay surecinin biran once tamamlanmasi ve 
UZK gahsmalanna etkin bir sekilde katihmin saglanmasi gerekmektedir. 

Ulusal Zeyt in ve Zeyt inyagi K o n s e y i n i n Etkinl ig inin S a g l a n m a s i 

Ulusal zeytincilik politikalannm belirlenmesinde ve sorunlarin goziimiinde katki saglamak 
iizere sektoriin tiim kesimlerini kapsayacak ortak bir platfonn olan "Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyagi Konseyi" (UZZK)'nin, yiirurliige giren Tanm Kanunu'nda yer alan "Uriin 
Konseyleri" kapsaminda hazirlanan yonetmelik ile 2007 tarihinde kurulmustur. 

Coziim Onerisi: 
• Turkiye'de zeytincilik konusunda gahsan resmi veya ozel kurum ve 

kuruluslar arasinda iletisim, isbirligi ve koordinasyonu saglayacak olan UZZK'nin 
etkinliginin arttinlmasi gerekmektedir. Bu amagla, UZZK sektoriin tiim kesimini 
temsil edecek sekilde uyeliklerini genisletmelidir. 

Kooperat i f ve Birl ikler ile ilgili sorunlar 

Uretici Birlikleri 

> Ureticilerde drgutlenme bilinci gelisrnemi§, yapilan yanhs ydnetimler 
iireticileri drgutlenmeden uzakla§tinm§tir. 

> Uretici ile universite arasindaki bilgi ah?veri§inde uretici 
organizasyonlanndan yeterince yararlanilmamaktadir. 

> Yuriirlukteki Kanun, uretici birliklerine Ar-Ge, pazarlama gelistirme gibi 
birgok onemli gorevleri yuklemesine karsihk, birliklerin gelirler kisminda bu gorevleri 
yerine getirecek gerekli gelir modeli yaratilmamistir. 

> Tanmsal Uretici Birlikleri Yasasinin 2. maddesinde birlige uyelik goniilliiluk 
esasina dayandinlmistir. Bu nedenle birliklerin yeter iiye sayisini bulup kurulmalari 
zorlasmaktadir. 

> Uretici Birlikleri Yasasinda bir yerlesim yerinde ayni iiriin ya da iiriin 
grubunda sadece bir iiretici birligi kurulabilmesi esasa baglanmistir. Bu durum farkh 
du§iincedeki iireticileri bir birlik altinda birlesrneye zorlamakta dolayisiyla uretici iiye olmak 
istememekte ve ilk kurulan birlik tekel gibi gahsabilmektedir. 

5* Gerek uretici gerek ihracatgi ve ahcilar igin giivence saglayan sozlesmeli 
uretim konusunda uretici birlikleri aktif gorev alamamaktadirlar. 

> Uretici birliklerinin uyelerinc uretim ve pazarlama asamalannda danismanlik 
yapmalan gerekmektedir. Ozellikle teknik konularda, iiriinun bzelligine gore konusunda 
uzman bir ziraat muhendisini damsrnan olarak birlikte istihdam etmeleri gerekmektedir. 
Ancak bugiin itibari ile maddi sikinti geken birliklerin bir uzmanin istihdamimn getirecegi 
maddi kiilfeti karsilamalan gok zordur. 
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> Kooperatiflerin faaliyet gdsterdikleri pazarlama alanlan itibariyle gerek 
kooperatif yoneticileri gerekse cahsanlan pazarlama konulannda yeterli bilgiye sahip 
degildir. 

> Kooperatiflerin dim girdi ve giktilan muhasebe kayitlanna duzenli olarak 
kaydedildiginden kooperatifler, kayit disi faaliyette bulunan rakiplerine oranla dezavantajh 
duruma diismektedir. 
Coziim Onerileri 

• Tanm sektorundeki en onemli sorunlardan biri olarak karsimiza cikan tarimin 
kayit altina ahnmasi konusunda uretici drgutlerinden faydalamlmahdir. Verilecek 
desteklemelerin uretici orgiitleri aracihgi ile verilmesi ile ureticiier hem kayit altina 
alinabilecek, hem de birlige iiye olmak te§vik edilecektir. Ayni zamanda tarimda 
drgiitlenme bilincinin gelismesine ve yayilmasina katki saglayacaktir. 

• Uretici organizasyonlanna saglanan muafiyet ve istisnalann ozellikle Katma 
Deger Vergisi (KDV) uygulamasinda vergi iadesi gibi sistemlerin devreye sokularak 
ureticilerin drgiitlenmesi tesvik edilmelidir. 

• Birlik yonetimlerinin denetlenmesi ve yanhs, ydnetimin cezalandirilmasi 
uretici giivenini tekrar kazandirabilecektir. Denetim sorunu igin bagimsiz denetim 
birimleri kurularak tanmsal kooperatiflerin ve diger orgiitlerin bagimsiz denetim 
mekanizmasinin isletilmesi saglanmahdir. 

• Uretici - iiniversite iliskileri gelistirilmelidir. Yayim galismalannda uretici 
organ izasyonl arm dan ozellikle uretici birliklerinden yararlamlmahdir. 

• AB'ye muzakere siirecinde ve sonrasmda tarimda uretici orgutlerinin tanm 
politikalarimn tespitinde ve uygulamasindaki rolii biiyiik olacaktir. Bu gergevede 
uretici drgiitlerinin gerek teknik gerekse mali kapasitelerinin yukseltilmesi, AB'ye 
uyumda en etkili unsur olacaktir. 

• Birliklerin gelirleri sadece aidat, yurtigi ve yurtdisindan saglanan bagi.s, fon 
ve yardnnlardan olusmaktadir. Bu da birliklerin faaliyetleri igin yeterli olmamaktadir. 
Bu nedenle birlikler maddi agidan desteklenmelidir. Gerekli finansal alt yapinin aidat 
ve bagislarla degil, zorunlu kesintiler yoluyla saglanmasi birlikleri giiglii hale 
getirecektir. 

• Bir yerlesim yerinde ayni iiriin ya da iiriin grubunda yalmzca bir uretici birligi 
kumlabilmesini ongoren madde 4'iin degistirilerek aym iiriin ya da iiriin grubunda 
birden fazla uretici birligi kurulmasina imkan verilecek diizenleme yapilmali ve uretici 
birlikleri arasinda rekabet ortami olusturulmahdir. 

• Uretici Birlikleri Yasasimn 5. maddesinde Birliklere sozle§meli uretim 
kapsaminda uyeleri adina ornek tip sozle$meler hazirlama ve bununla ilgili faaliyetleri 
koordine etme yetkisi verilmi§tir. Kanunun ilgili maddesinde yapilacak diizenleme ile 
uretici birliklerinin uyeler adina sdzlesme yapabilmesinin yolu agilmahdir. 

• Birliklerde, istigal alaniyla ilgili uzman (tanm damsmani) ziraat miihendisi 
istihdami mecburi hale getirilmelidir. Uzman istihdamimn getirecegi maddi kiilfet 
Devlet tarafmda belli oranda subvanse edilmelidir. 

• Kooperatif ortaklan ve gah?anlarinin egitiminde Tanm ve Koyisleri 
Bakanhgi, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi ve Milli Egitim Bakanhgi ile universiteler 
arasinda koordinasyon saglanmahdir. 
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• Avrupa Birligine (AB) uyum sureci ve bu birliklerin AB'deki muadil uretici 
organizasyonlannin AB Ortak Tanm Politikasi icerisindeki fonksiyonlan da dikkate 
alinarak, ulkemizdeki Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden 
yapilandinlmasi sureci tamamlanmalidir. Aynca bu birliklerin proje hazirlama ve AB 
fonlarindan yararlanabilme kabiliyetlerinin artinlmasi ve uretici ortaklannin da 
menfaatleri geregi mevcut durumlanni gelistinneleri gerekmektedir. 

• Tanm satis kooperatifi ve birliklerinin, yagh tohumlar ve diger istigal konusu 
tanmsal iiriinlerde depolama kapasitelerinin gelistirilerek lisansh depoculuk sistemine 
dahil edilmelerine iliskin yurutulen gahsmalann tamamlanmasiyla ulkemizde stoklama 
konusunda saghkh bir alt yapi olusabilecektir. 

Zeytin ve zeytinyagi sektorunde basanh kooperatifcilik uygulamalannin desteklenmesi 
Kooperatifler-1 
Mevcut durumda kooperatifler faaliyetlerini gerceklestirirken bagh olduklan birliklerden 

izin almak durumunda kalmakta ve zaman zaman bagh oldugu birlikle fikir uyusrnazhklanna 
dusmektedir. 

Coziim Onerileri 
• Zeytin ve zeytinyagi sektorunde faaliyet gosteren yaygin bir orgiitlenme 

yapisina sahip olan tanm satis kooperatiflerinin tabandan tavana orgiitlenme 
sistemlerinin giiglendirilmesi amaciyla basanh kooperatifcilik uygulamalan 
desteklenmelidir. 

• Bunun giderilmesi amaciyla, tanm satis kooperatiflerine iliskin yeni yasal 
duzenlemelerde, basanh kooperatifcilik uygulamalannin yapilmasina imkan 
saglayacak hiikumler konularak, kooperatiflerin etkinliklerinin artinlmasi 
gerekmektedir. 

Kooperatifler-2 
Avrupa Birligi'nde Ortak Tanm Politikasim uygulanmasi amaciyla muhtelif gorevler uretici 

orgiitlerine veya gruplanna ve bunlann birliklerine verilmektedir. Uretici drgiitlerinin 
iistlenecegi gorevler sektorden sektore degismektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Avrupa Birligine (AB) uyum sureci ve bu birliklerin AB'deki muadil uretici 

organizasyonlannin AB Ortak Tanm Politikasi icerisindeki fonksiyonlan da dikkate 
alinarak, ulkemizdeki Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden 
yapilandinlmasi sureci tamamlanmalidir. Aynca bu birliklerin proje hazirlama ve AB 
fonlanndan yararlanabilme kabiliyetlerinin artinlmasi ve iiretici ortaklannin da 
menfaatleri geregi mevcut durumlanni gelistirmeleri gerekmektedir. 

4.2. Yetistiricilik lie ilgili Sorunlar ve Coziim Onerileri 
Bahge Tesisi 
Zeytin bahgesi, 1. simf tanm arazilerine tesisi plan ve program gergevesinde 

yapilmamaktadir. Bahge tesisinde teknik konulara (gesit segimi,sulama, drenaj ve tozlayici 
oranina) pek dikkat edilmemektedir.Henuz adaptasyon gahsmalan yapilmamis yerli ve yabanci 
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cesjtler ile bahge tesisi yaygin olarak yapilmaktadir. Diger taraftan ureticiier bahge tesisinde 
uygun fidan konusunda yeterli teknik destek alamamaktadir. 

Zeytinlik arazilerin kiigiik ve pargah olmasi uretimde verim dusukliigii ve maliyetlerin 
yiikselmesine neden olmaktadir. Miras Hukukuna ili§kin yasal duzenleme yapilmasina ragmen, 
zeytinlik arazilerin pargalanmasi engellenememektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Ulkemiz zeytinciliginde 1937'de baslatilan Zeytincilik Seferberligine benzer 

bir seferberlik ba§latilmahdir. Modern Zeytincilige uygun bahge tesisi te§vik 
edilmelidir. Modern zeytincilikte oncelikli olan, yogun dikim ve damla sulama 
sistemiyle makineli hasada uygun uretim yapabilecek durumda olmaktir. Kaliteli iiriin, 
igin uygun ge§it ve saghkli fidanla bahge tesisi gerekmektedir. Ce§it zenginligi, 
ozellikle zeytinyaginda tad ve aroma gesitliligi saglayabilmektedir. 

• Farkh bdlgelerdeki zeytin isletmelerinin, gesit ve verimden kaynaklanan 
gelir farkhliklan da dikkate ahnarak, arazi pargalanmalannin onlenmesi igin, mevcut 
yasal duzenlemenin gozden gegirilmesi faydali olacaktir. Ornegin; birgok gelismis 
ulkede oldugu gibi mirasa konu olan tanm arazisi eger varisler tarafindan tanmsal 
amagh kullamlamaz ise 30-40 yilhgina ba§ka birine kiralanmasi yolu ile arazinin bo§ 
kalmasi, meyve bahgesi ise bakimsiz kalmasi engellenmesi saglanmaktadir. 

• Zeytin bahgesi tesisinde toprak yapisi ve topografya dikkate ahnmahdir. 
Ozellikle bazi bolgelerde (Cukurova, Hanan ovasi, iznik ovasi gibi) toprak agisindan 
daha segici olan iiriinlerle rekabet edecek §ekilde ovaya ve taban arazilere dikilmesi 
tesvik edilmemelidir. 

G u b r e l e m e 

Ulkemizdeki zeytini iki erin genellikle meyilli arazilerde yer almasi ve bakim tedbirlerinin 
tarn olarak uygulanmamasi nedeniyle beslenme problemlerine sik rastlanmaktadir. Zeytin 
agaglan diger meyve turlerine gore oiumsuz ko§ullara daha dayamkh olmakla beraber, verim 
ve kalitede beslenme yetersizliginden dolayi azalmalar ortaya gikmaktadir. 

Son yillarda zeytinyagma verilen onemin artmaya basjamasiyla birlikte kurulan kapama 
zeytin bahgelerinde gubreleme daha dikkatli yapilmakta ise de yetersiz kalmaktadir. Diger 
yandan bilingsiz gubreleme de ciddi bir sorun olmaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Yaprak ve toprak analizlerine dayah gubrelemeyi te§vik edici onlemlerin 

acilen ahnmasi gerekmektedir. Bu konuda ureticinin desteklenmesi sirasinda o yila ait 
yaprak-toprak analiz raporunun da beige olarak istenmesi tesvik edici bir uygulama 
olacaktir. Giibre satisinin mutlaka analiz sonucu regete ile olmasi gerekir. 

• Uretim bolgelerine yakin olan ve ureticilerin yaprak ve toprak analizlerinin 
kolayhkla yapilabilecegi bolgesel akredite bolge laboratuarlann sayilan arttinlmahdir. 

• Ozellikle yaprak analizleri igin yaprak numunesi ahminin, besin maddelerinin 
en iyi tespit edilebildigi temmuz ayinda yapilmasi gereklidir. 

• Giibrede uygulanan % 18 KDV oraninin dusiiriilmesi gerekmektedir. 
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Hastahk ve Za ra r l i l a r l a Mi icadele 
Ulkemiz zeytinliklerinde ilaglama yetersiz ve/veya teknigine uygun yapilmamaktadir. 
Zeytin sinegi, zeytine buyiik oranda zarar veren, gerek verim gerekse zeytin ve 

zeytinyaginin kalitesini diisiiren en onemli zararhdir. Zeytin sinegi zaran mutlaka toplu 
mucadele ile onlenebilir. 

4086 sayili Kanunun 4'iincu Maddesinde; "Zeytinlik bolgelerin il veya ilgelerinde zeytin 
hastalik ve zararlilariyla mucadele amaciyla 1580 sayili Kanun hukumleri dairesinde birlikler 
kurulur. Zararlilarla mucadelede devlet birliklere gerekli arag, gereg ve finans kaynaklanni 
saglar ve bit konuda Tanm ve Koyisleri Bakanligi 'nca yeterli eleman gorevlendirilir. Uriiniin 
elde edilmesinden sonra uretici, birlikge tesbit edilecek payina isabet eden miicadele payini 
oder. Odemeyen iireticiden amme alacaginin tahsiline dair usul ve esaslarla bu pay birlikge 
tahsil edilir." Ancak, amme alacaklannm tahsiline dair 6183 sayih Kanunun Birliklerce 
uygulanmasinda sikinti yasanmakta ve iicretleri tahsil edilememektedir. 

Coziim Onerisi: 
• Mevcut Zeytin Hastalik ve Zararlilariyla Mucadele Birliginin ilgili Bakanhk 

tarafindan desteklemesi gerekmektedir. Bu amagla dogrudan gelir destek odemeleri 
igin dosya hazirlanmasi sirasinda zeytinligi olan iireticilerden birlikten borgu 
olmadigina dair beige talep edilmesi, uygulamasi yapilmahdir. 

• Tahsilatin yapilabilmesi igin goziim olarak tasiriye faturalanna, miistahsil 
makbuzlahna veya borsa tescili yapihrken mucadele fonu altinda kesinti yapilmasi 
durumunda anilan birliklerin maddi olarak rahatlamasi saglanabilecektir. 

• Diger taraftan, ilaglanan alanlar genisletilmelidir. Kullamlan ilaglar gevreyle 
uyumlu olmah ve organik iiretime engel teskil etmemelidir. 

• Zirai Mucadale ilaglannin regeteli olarak kullamlmasi ve kayit altina 
alinmasi saglanmahdir. 

Su lama 
Ulkemizde mevcut zeytinliklerin, sulanmasmdan kaynaklanan verim ve kalite kayiplan 

goriilmektedir. Sulama ve sulama sistemlerine yapilan tesvikler yeterli gelmemektedir. Sulama 
projelerinin ve degerlendirilmesinde bilgi ve koordinasyon eksikliginden kaynaklanan sorunlar 
gorulmektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Damla sulama ydnteminin kullanimmin desteklenmesine devam edilmesi ve 

faydalanan uretici sayisinm arttinlmasi igin gerekmektedir. 
• Atil vaziyetteki su kaynaklanndan yararlanilmah, il ve ilgelerde ilgili 

taraflann iginde oldugu, su ydnetimleri olusturulmahdir. 
B a k i m ve B u d a m a 
Mevcut zeytinliklerimizin bir kismi yash, verimden dusmii§ vc yuksek boylu agaglardan 

olusmaktadir. Budama yetersizliginden ve bilingsiz yapilan budamalarda verimde ve kalitede 
dusiislere neden olmaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Cesjt, bitki fizyolojisine ve ekolojiye uygun olarak budamalar yapilmahdir. 

Uygun budama yontemlerinin yerlestirilmesi ve yayginlastinlmasi ilgili kurumlarca 
yapilmahdir. 
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• Ozellikle son yillarda sertifikah fidana verilen destek gibi "Yash Agaglara 
Genclestinne Budamasi" destegi verilmelidir. 

• Zeytin iireticisi budama konusunda egitilmeli ve agaglann dogru budanmasi 
ile ilgili gerekli onlemler ahnmahdir. 

• Alternansi en aza indirgemek igin; var yihnda mahsul budamalanna onem 
verilmelidir. Bunun igin agag uzerindeki fazla siirgiinler seyreltilmeli veya ug alma 
uygulamasi yapilrnalidir. 

• Verim dusiiklugu gosteren agaglara ayni gesidin verimi yuksek, en az 
alternans gdsterenlerinden alinan asi ile ge§it gevirme asisi yapilmasi 
desteklenmelidir. 

Toprak isleme 
Ulkemizde zeytinlikler genellikle meyilli arazilerde bulundugundan sekileme veya 

teraslama ile toprak isleme yapilmamaktadir. 
Ulkemizde zeytin yetistiriciliginde toprak i§leme en yaygin uygulanan kulturel i§lemlerden 

biridir. Ancak bu i§lemde kullanilan alet ve ekipmanlarin zeytin agacinin biyoloji ve tizyolojisine 
uygun olmasi gerekir. Pulluk gibi topragi derin isleyen alet ve ekipmanlar zeytin agaglarimn 
altindaki topragi i§leme sirasinda yuzlek kdklere zarar vermekte ve agacinin geli§imini oiumsuz 
yonde etkilemektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Agag saghgi ve verimliligi agisindan derin toprak i§lemenin engellenmesi, 

yuzeysel veya erozyon nedeniyle toprak i§lemesiz sistemin ozendirilip te§vik edilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda uretici egitimlerine ozel onem verilmelidir. 

• Meyilli arazide ve erozyon riski bulunan yerlerde zeytinliklerde teraslama ve 
sekileme yapilarak topragm ve suyun muhafazasi saglanmah, sadece agacin etrafinda 
yuzeysel, hafif toprak isjemesi yapilmasi te§vik edilmelidir. Bu olay hem hasadi 
kolayla§tinnakta, hem erozyonu onlemektedir. Erozyonla mucadele igin zeytin 
bahgelerinin yesil bitki drtusii ile ortiilmesi veya yabanci ot kontrolu igin herbisit 
kullanilmasinin te§vik edilmesi gerekmektedir. 

Hasat 
Ulkemizdeki zeytinliklerin bir kismi meyilli alanlarda olup, ya§h ve habitiisii biiyuk 

agaglardan olusmaktadir. Dolayisiyla hasatta genellikle sink kullanilmaktadir. Bu toplama sekli 
ise zeytinin kalitesini oiumsuz etkilemektedir. Zeytin hasadinda isgilik maliyetleri artmaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Alternansi en aza indirgemek igin; klasik sinkla hasat sisteminden 

vazgegilmelidir. 
• Bahgelerin mekanik hasada uygun olarak tesis edilmesi ve agaglara buna 

gore sekil verilmesi onemlidir 
• Kalite stratejisi gergevesinde, sinkla hasat edilen, hasat sonrasi yerden 

toplanan zeytinler ile agag iizerinden el ile toplanan zeytinler birbirinden aynlmah, 
plastik kasalarda isletmeye tasjnmah, ayn olarak depolanmah ve kisa siirede 
i§lenmelidir. Her ekoloji ve geside gore hasat zamamnin belirlenmesi gerekmektedir. 

• Hasat sirasinda ve sonrasmda kaliteyi oiumsuz yonde etkileyebilecek 
isjemlerin engellenmesi (kasa kullanimimn dzendirilmesi), fabrikaya gelen iiriiniin 
giine§ ve yagmurdan komnmasi gereklidir. Hasatla i§leme arasindaki surenin 
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mumkun olan en az seviyede tutulmasi igin fabrikalann randevulu gahsmasi 
ozendirilmelidir. Boylece fabrikalar onunde yigilmalann dnune gegilmis olacaktir. 

• Zeytinlerin temiz toplanmasi ve dip ve ust uriiniin kanstinlmamasina dzen 
gosterilmelidir. 

Mekanizasyon 
Ulkemizde zeytin dahil tanmsal isletmelerin kiigiik olgekli ve pargah olmasi nedeniyle, 

mekanizasyonun birim uretim maliyetini dusurecek §ekilde uygulanmasi soz konusu 
olamamaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Ozellikle zeytin yetistiriciliginde birim maliyeti azaltmak amaciyla toprak 

isjeme, hasat, ilaglama, mekanik budama gibi yuksek maliyet gerektiren alet ve 
ekipmanlann bireysel satin alinmasi yerine kooperatifler veya birlikler aracihgi ile 
olusturulacak makine parklan tarafindan yuriitulmesi uygun olacaktir. Halen Tanm 
Satis Kooperatifleri ve Birliklerin ortagi olan zeytin ureticilerine uretim girdileri ve 
nakdi kredi vererek tesvik etmeleri soz konusu oldugu goz oniine ahndiginda, ortak 
kullanimin da bu kooperatifler ve benzerleri aracihgi ile yapilabilecektir. 

• Makine parklannin bu kurulusjarca ve sektordeki diger uretici 
organizasyonlannca olusturulmasi ve ureticilerin ortak kullanimma sunulmasi 
saglanabilirse, uretim maliyeti daha da diisecektir. Ureticilerin kooperatife ddeyecegi 
mekanizasyon bedeli, kooperatife sattigi iiriin bedelinden mahsup edileceginden 
iireticiye ayrica bir kolayhk da saglanmis olacaktir. Bu kapsamda kooperatifler ve 
birliklerin makine parki olu§turmalan tesvik edilmelidir. Bu kuruluslann bu amagla 
yapacaklan ithalatlara da vergi muafiyeti (Gumruk Vergisi, KDV, OTV vb.) tamnarak, 
destek verilmesi mumkiindur. 

4.3. Fidan Uretimindeki Cesit ve Anag Sorunu, Sertifikah Fidan Uretimi ve Doku 
Kulturu Uretim Merkezi 

Zeytin fidani uretimi genel olarak vegetatif ydntemlerden gelik ve a§i ile olmaktadir. 
Ancak daha ekonomik ve kolay olan gelikle gogaltma yontemi ile kdklcnmesi kolay olan 
ge§itler, en fazla iiretilip satilanlardir. Ureticiler en kolay Gemlik fidamni bulabildikleri igin 
birgok yere bu zeytin gesjdini dikmektedirler. 

Ulkemizde klon seleksiyonu programlan uygulanmasma ve bazi 'gesitlerde 
sonuglandmlmasina karsin heniiz higbir baz materyal niteliginde anag ve kalem damizhgi 
kurulamami$tir. 

Viriissiiz sertifikah fidan uretiminde serolojik testier igin gerekli antisenimlann ilgili 
kuruluslarda yeterince bulunmamasi viriissiiz fidan uretimlerinin sertifikasyonunda onemli 
giigliikler yaratmaktadir. 

Fidancilann gelik ihtiyaglanni, kendi darmzhk bahgeleri olmamasi nedeniyle, iiretici 
bahgelerinden izinli veya izinsiz saglamasi nedeniyle gok buyiik sorunlar gikmaktadir. Diger 
yandan izinsiz gelik ahnan bahgelerde agaglar bilingsiz kesimlerle katledilmektedir. 

Hastalikli agaglardan (zeytin dal kanseri gibi) ahnan geliklerle hastahklar hem fidanhga 
hem de uretilen fidanlarla ulkenin degisik bdlgelerine tasinmaktadir. 
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Coztim Onerileri: 
• Mevcut zeytin gesit ve tipleri belirlenmeli, sertifikalandinlmali ve genetik 

haritalan gikartilmahdir. 
• Fidan iiretiminde bolgesel adaptasyon onemli olup, cografi yore ile 

6zdeslesmi§ (lokal), gesjtlerin diger bolgelere dikimi verimli olamayacagi igin 
engellenmelidir. Diger yandan fidan uretiminde bolgelere adapte olmus ve ticari 
oneme sahip gesitlein uretimi desteklenmelidir. 

• Ismine dogrulugu tespit edilen ge§it ve tipler tescil edilerek, ustun nitelikli 
gesjt ve klonlara ait baz materyal uretimi en kisa siirede gergekle§tirilmeli, gerek 
kamu gerekse ozel fidan iireticilerine ait isjetmelerde yeterli uretim kapasitesine sahip 
anag ve kalem damizhklan kurulmahdir. 

• Viriissuz sertifikah fidan uretimlerine ait serolojik testlerin yapilmasi 
amaciyla gorevlendirilen kurulumlar en kisa siirede bu testleri yapabilecek olanaklara 
kavusturulmahdir. 

• Ayrica ulkemizde islah edilen yeni zeytin ge§itlerinin tescil edilerek iiretim 
zincirine dahil edilmesine onem verilmelidir. 

• Fidan iiretiminde radikal degisiklik gerekmektedir. Ozel sektor bazinda 
kooperatifle§menin tesvik edilmesi, fidancilann ihtiyaci olan kaliteli iiretim ve egitim 
sorununu da gdzmiis olacaktir. 

• Sertifikah baz materyal iiretimi ile ilgili olarak biirokratik bazi sorunlar 
oldugu bu kurum yetkilileri tarafindan iletilmistir. Bu sorunun acilen giderilmesi igin 
ozellikle Bornova-ZAE tarafindan gelistirilen Verticillium'a dayamkh anacin gok 
hizh bir §ekilde uretilmesi gerekmektedir. 

• Ozellikle Verticillium zaran nedeniyle asili fidan iiretimi tesvik edilmelidir. 
Islah gahsmalan sonucu elde edilen hastahklara dayamkh anag ve gesitlerin (Bornova 
Zeytincilik Ara§tirma Enstitiisii'nde gelistirilen solgunluk hastahgina dayamkh anag 
gibi) gok hizh uretimi igin Doku Kiilturii Merkezi gibi bir tesisin Bornova Zeytincilik 
Arastirma Enstitiisu veya Edremit Zeytincilik Uretme istasyonu biinyesinde 
kurulmasina ihtiyag duyulmaktadir. Boylece bu merkezin milyonlarca sayida 
gogaltacagi ismine dogru ve hastahklardan ari zeytin anag ve gesitler fidancinin anag, 
gelik ve a§i kalemi ihtiyacim kar$ilayacaktir. Diger yandan, doku kultiirii ile uretim 
sonrasi ya§anacak olan damizhk parsel veya sertifikasyon somnlan igin ilgili 
tebliglerde mutlaka degi§iklilik yapilmasi gerekir. Ciinkii doku kiiltiiriinden iirctilecek 
olan fidanlann, geleneksel fidan iiretim yontemlerine gore hazirlanmi? olan bu 
tebliglerle sertifikalanmasi miimkiin olamayacaktir. Doku Kultiirii Merkezi 
fidancilara hizmet veren kurum halinde olmahdir. Boylece ulkemiz zeytin 
fidancihginda cesit ve sorunu olmayacaktir. 

» Ulusal yerli gesitlerin korunmasi ve fidancihgin geli§mesinin saglanmasi 
igin, bilimsel amaglar di?inda fidan ithalati yasaklanlamah, ithal edilmis. olan 
fidanlann adabtasyonu yapilmah teknik komisyonlar tarafindan izni verilecek olan 
zeytin ge§itlerine ait fidanlann ihracatina izin verilmelidir. 
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4.4. Zeytinyagi lie ilgili Sorunlar ve Coziim Onerileri 
ic Tuketimin Artinlamamasi 
Ulkemizde kisi basina diisen zeytinyagi tiiketimi toplam tuketimin niifusa bdlunmesi ile 

hesaplanmaktadir. Bu hesaplamalar sonucunda kisi basina diisen yillik tuketim ortalama 1 ila 
1,5 kg arasinda degismektedir. 

Zeytinyagi tiiketiminin gereken miktarlarda olmamasini sadece diger bitkisel yag fiyatlan 
ile olan pariteye baglamak dogru degildir. Bu durumu artan diger bitkisel yag fiyatlanna 
ragmen zeytinyagi tuketiminin artmamasi ile aciklamak mumkundiir. 

Son yillarda saghkli yasama verilen onem ve ozel sektor tarafindan zeytinyagi pazarlama 
stratejilerindeki gelismeler her ne kadar Tiirk tiiketicisini olumlu etkilemis ise de iilkemizdeki 
tuketimin heniiz yeterli seviyede oldugunu ifade etmek miimkiin degildir. 

Diger ulkelerin ozellikle 1980 sonrasmda zeytinyagi tiiketimini arttirma basarilannda 
sadece kendi biinyelerinde olu§turduklari promosyon cahsmalannin degil, Avrupa Birligi ve 
Uluslararasi Zeytinyagi Konseyi'nin de yardimlan oldugu bir gercektir. Avrupa Birliginde 
zeytinyagi tuketiminin arttinlmasi igin Uluslararasi Zeytinyagi Konseyi (UZK) aracihgiyla 
ithalatgi iilkelerde, kendi programlan aracihgiyla ig piyasada promosyon ve bilgilendinne 
kampanyalari yuriitulmektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Tuketimin arttinlmasi igin en onemli unsurlardan birisi uriinun tamtilmasidir. 

Yihn belli zamanlannda halka agik olarak zeytinyagh yemek giinleri, fuarlar, 
festivaller, kermesler, yansmalar duzenlenmeli, ekolojik zeytin giftlikleri olu§turularak 
hedef kitlenin katihmi saglanmahdir. Bilimsel anlamda ise sempozyumlar, toplantilar, 
paneller, kongreler yapilarak basin yardimi ile tiiketicinin ilgisinin gekilmesi 
gerekmektedir. 

• Bu anlamda yapilmasi gereken en onemli konu tanitim ve ahskanhk 
saglama temeline dayandirihnahdir. Bu faaliyetlerin surekli ve kararh bir bigimde 
UZZK tarafindan yuriitiilmedir.UZZK kurulu? yonetmeliginde yer alan "Uriinun 
tanitilmasi ve tuketiminin tesvik edilmesi igin kampanyalar diizenler ve fuarlara 
katilim dahil gerekli gahsjnalan yapar" hukmii geregi tuketimi te§vik edici 
faaliyetlerine hiz kazandinlmahdir. Bu konuda Konsey Milli Egitim Bakanhgi, 
Saghk Bakanhgi, Tanm ve Koyisleri Bakanhgi gibi kamu kurumlari ile ortak tanitim 
faaliyetlerinde bulunmahdir. 

• Zeytin ve zeytinyagimn ig tiiketimde artinlmasi amaciyla insan saghgi 
agisindan onemini vurgulayan, beslenme degerini ve nasil tiiketilebileceginin 
belirtildigi programlara agirhk verilmesi ve reklamlann arttinlmasi olumlu sonug 
verebilecektir. Yazih ve gorsel basinda zeytinyagi tiiketimini arttinci slogan ve 
spotlar olu§turulmah, programlar yardimiyla zeytinyagimn saghga olan yararlannin 
yam sira mutfak kulturumiizun vazgegilmez bir pargasi oldugu hatirl atil mah, bu 
kapsamda tanitim gahsmalariyla ilgili programlar yapilrnalidir. 

Zeytinyagmda Kalite Kayiplan 
Zeytinler uygun zamanda hasat edilmemektedir. Hasat sonrasi zeytinyagi isleme tesislerine 

zamamnda getirilememekte ve uygun olmayan kab ve vasitalarla tasinmakta ve 
bekletilmektedir. Cogu zaman dip ve dal zeytini ayirt edilmektedir. I§leme sirasinda uygun 
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teknolojisi kullanilmamakta ve uygun olmayan depolama kosullannda zeytinyagmda kalite 
kayiplan olusmaktadir. 

Bu nedenlerde kaynaklanan sorunlar nedeniyle uluslararasi standartlarda yer alan kriterlere 
uyum saglanamamaktadir. Ulkemiz kosullan dikkate alinarak hazirlanan Tiirk Gida Kodeksi -
Zeytinyagi ve Pirina Yagi Tebliginde yer alan bazi kriterler Avrupa Birligi direktiflerinin 
yanisira Codex Alimentarius ve Uluslararasi Zeytinyagi Konseyi standard an ndan sapma 
gostennektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Cesitlere gore uygun hasat periyodlari ve sekilleri belirlenmeli ve bu 

periyodlara gore hasat yapilmahdir. Diger yandan zeytinlerin optimum yag icerdigi 
renk donusum asamasinda hasat edilmesi tesvik edilmelidir. 

• Uygun olan plantasyonlarda makineyle hasat yontemleri uygulanmahdir. 
• Kalite acisindan yerden toplanan zeytinler (dip zeytini) ile agag uzerinden 

toplanan zeytinler birbirinden aynlmah, plastik kasalarda isletmeye tasinmah ve ayn 
ayn islenmelidir. 

• Zeytinler yaga isjeme oncesinde asitlik, peroksit degerlerinin artmamasi, tad 
koku ve aromalann bozulmamasi agisindan uzun siire bekletilmemelidir.Bu nedenle 
hammaddenin isletmelere randevulu sistem ile getirilmesi uygun olacaktir. 

• Uygun isleme teknolojisi kullanilarak olabilecek kalite kayiplannin oniinde 
gegilmelidir. 

• Zeytinyagi kalitesinin arttinlmasina yonelik olarak baslatilan teknolojideki 
modernizasyon devam ettirilmeli, bunlann di§inda kalan yaghanelerin teknolojik 
gelismelere adapte olmalan tesvik edilmelidir. 

• Yaghanelerin modemizasyonu igin modern kontinu sistemler kurulmahdir. 
3 faz isleme teknigi yerine 2 fazh i§leme teknigine gegisjn ulkemiz ko§ullanna 
uygunlugu ara§tinlmahdir. 

• Uygun olmayan depolama kosullan zeytinyagmda kalite kayiplanna neden 
olmaktadir. Zeytinyaginin depolanmasi igin paslanmaz gelik tanklar 
yayginlastinlmah ve yagin tankta beklerken fermente olmamasi igin dipte biriken 
tortu surekli olarak ahnmahdir. Yagin fiziksel ve duyusal ozelliklerinin korunmasi 
igin depolann yahtimi yapilarak isi ve isik gegirmesi onlenmeli ve farkh gesitler 
farkh tanklarda depolanmahdir. 

• Ilgili kurum ve kurulu§lann bir plan gergevesinde hareket ederek uretici 
egitiminden baslayarak son uriine kadar gegen siiregte kaliteyi artirici onlemlerin 
alinmasi hususunda gerekli gabayi gostermesi gerekmektedir. 

But ik U r e t i m ve M a r k a l i ih racat in T e s v i k i . 
Turkiye zeytinyagi ihracatinin yaklasjk % 60-70'ini ddkme olarak gergekle§tirmektedir. 

Ulkenin katma deger kaybini onlemek igin asil olan zeytinyaginin dokme yerine markali olarak 
ihrag edilmesidir. 

Zeytinci ulkelerin bir gogunda oldugu gibi az miktarda ama yuksek kalitede sizma 
zeytinyagi ureten ureticilerin desteklenmesi ulkemiz zeytinciliginin yurtdisindaki itiban igin 
onemlidir. Kaliteli iiretim, ulkemizin markali zeytinyagi uretimini ve ihracatini onemli duzeyde 
tesvik edecek ve arttiracaktir. Ancak bu uretimi yapan butik ureticilerin kapasitelerinin diisiik 
olmasi pazarlama zincirinde yer almalanni engellemektedir. 
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Cdziim Onerileri: 
• Dis piyasalarda "Tiirk zeytinyagi" imaji olu§turulmasinin gerekliligi 

nedeniyle firmalann markalasma gabalanna destek verilmeli, ambalajli zeytinyagi 
ihracatinin artinlmasi icin halen uygulanmakta olan desteklere devam edilmelidir. 

• AB ulkelerinde yiiksek gumruk vergileri nedeni ile ambalajli olarak 
satilamayan Tiirk zeytinyaglan igin gerekli burokratik gahsmalar diizenlenmeli, 
gerekirse ddkme ihracat igin de kota ahnmahdir. 

• Yeni pazarlar edinme gahsmalan mutlaka yapilmahdir. 
• Ulkemizde butik ureticilerin bir gati altinda toplanmasi saglanmahdir. Bu 

isletmelerin tesvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 
AB'nin ikili Anlasmalarla Sagladigi Tavizler 
AB, ulkemiz menseli zeytinyagi ithalatinda kalitesine gore degismek kaydiyla 110,34-

127,87 Euro/100 Kg. spesifik gumruk vergisi uygulanmaktadir. 1/98 sayih Ortaklik Konseyi 
Karan (OKK) kapsaminda Avrupa Birligi tarafindan ulkemiz menseli zeytinyaglan igin 
spesifik vergiler uzerinden, ham yaglarda % 10, diger yaglarda ise % 5 oramnda spesifik oranda 
gumruk vergisi indirimi uygulanmaktadir. 

Bu nedenle de Avrupa Birligi ulkelerine mensup ithalatgilar ulkemizden ddkme zeytinyagi 
ithalatini Dahilde isleme Rejimi (DIR) kapsaminda yaptiklanndan ulkemizden AB'ye katma 
degeri yuksek kutulu zeytinyagi ihracati yapilamamaktadir. 

Avrupa Birligi yaptigi ikili anlasmalarla Tunus, Cezayir, Fas ve Liibnan'a zeytinyagi 
konusunda onemli imtiyazlar tanimistir. Ulkemizin de Avrupa Birligi'ne gumriiksuz zeytinyagi 
ihracati yapabilmesi igin, diger iilkelere taninan imtiyazlardan ulkemize de taninmasi igin 
gerekli gahsmayi yapmamiz onem arz etmektedir. 

Coziim Onerisi: 
• 1/98 Sayih Ortaklik Konseyi Karan (OKK) kapsaminda Avmpa Birligi 

tarafindan ulkemize verilen tavizlerin ulkemiz lehine gelistirilmesi ve AB uyeligi 
gergeklesinceye kadar diger iilkelere verilen tavizlerin ulkemize de verilmesi 
yonunde girisimlerde bulunulmasi gerekmektedir. 

Zeytinyagmda Destekleme Uygulamasi 
Avrupa Birligi'nin zeytincilik sektdriine verdigi desteklerin oldukga yuksek olmasi 

maliyetler agisindan uluslar rasi rekabette ulkemiz agisindan dezavantaj olusturmaktadir. Bu 
nedenle ulkemizde zeytinciligin ve zeytin iireticilerinin desteklenmesi amaciyla 1998 yilindan 
itibaren prim sistemi uygulanmaktadir. Prim sistemi ile; 

1. Ureticinin desteklenmesi, 
2. Sanayiciye dunya fiyatlanndan hammadde saglanmasi, 
3. Uriine ig ve dis piyasalarda rekabet kazandirilmasi, 
4. Uretimde siireklilik ve arz -talep dengesinin saglanmasi 
5. Uretimin kayit altina alinmasi ve tesvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Coziim Onerileri: 
• Uretimin daha kaliteli olmasini teminen uygulanan prim sisteminin 

yeniden gozden gegirilerek, onemli zeytin ureticisi iilkelerdeki desteklemeye benzer 
duzenlemeler yapilmahdir. Bu nedenle; 
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o Prim odemeleri var-yok ydlan dikkate alinarak en az iki veya dort var-yok 
yili olarak onceden belirlenmeli, 

o Primler bolgesel farkliliklara ve cesitlere gore verilmeli, 
o Prim odemelerinde kaliteyi arttiracak kulturel i§lemler (Toprak isleme, Hasat, 

Damla Sulama vb) dikkate alinmali, 
o Kaliteli zeytinyagi (Sizma) iiretimini te§vik edecek sekilde yag asit 

kompozisyonuna gore farkli prim odemesi yapilrnalidir. 
o Zeytinyagma verilen primlerin diinya fiyatlanna gore verilmelidir. 
o Zeytinlik alanlardaki birim maliyetin yuksek olmasi nedeniyle mazot ve 

giibre desteklemelerinin zeytin igin arttinlmalidir. 
4.5. Sofralik Zeytin lie ilgili Sorunlar ve Coziim Onerileri 
Sofralik Zeytin isletmelerinde Mevcut Alt Yapinin Uygun Olmamasi 
Sofralik zeytin isletmeleri (salamurahaneler) genellikle kiiguk aile tipi i§letmelerden 

olusmaktadir. Bu i§letmelerde teknik ve hijyenik alt yapi yeterli degildir ve biiyuk bir 
gogunlugu gerekli i§letme ile ilgili yasal zorunluluklan yerine getiremediginden kayit disi 
olarak faaliyetlerini yiiriitmektedirler. 

Bu sorunun goziilebilmesi igin isletmelerin teknik ve hijyen kosullannin iyilestirilmesi ve bu 
konuda kontrol ve denetimlerin ilgili kuruluslarca etkin bir §ekilde yapilmasi gerekmektedir. 

Surdurulebilir Uretim, Depolama ve Pazarlama Sorunu 
Onemli uretim kapasitesine sahip olan ve dis pazara iiriin hazirlayan modem sofralik zeytin 

i§leme tesisleri, standart, surdurulebilir bir uretim igin gerekli olan kaliteli harnmadde temininde 
sikintdarla karsilasmaktadirlar. Siirduriilebilir uretim, surekli harnmadde teminiyle mumkiindiir. 
Kaliteli harnmadde temininde de, uygulanmakta olan tanmin, isleme seklinin ve stoklamanin 
biiyuk onemi vardir 

ig ve dis pazann talepleri dogrultusunda gesitliligin olmamasi bir pazarlama sorunu olarak 
ortaya gikmaktadir. iri kalibre, tuzsuz, farkh tadlandirdmis uriinlere ait isleme ydntemlerinin ve 
buna uygun gesitlerin olmamasi bu sorunlann kaynagini teskil etmektedir. 

Ulkemiz sofrahk zeytin uretimi ba§ta Gemlik gesidi ile yapilan tuzlu, salamura uretim 
teknolojisine dayanmakta olup, ig pazann tarnamina yakin kismi ile ihracatimizin onemli bir 
bdliimu bu iiriinlerden olusmaktadir. 

Coziim Onerileri: 
• Her tireticinin farkli uretim sekillerini kullanmasi iiriin standardi sorununu 

getirmektedir. Surekli ve standart iiretimin olusturulmasi ortak iiretim yapmakla 
miimkiin olabilir. Bu amagla uretici birlikleri yada sofrahk zeytin stoklama ve i§leme 
ihtisas depoculugunu hayata gegirilmelidir. 

• Ulkemiz sofrahk siyah ve yesil zeytinde iiriin i§leme ge§itliligi artinlarak yeni 
pazarlann bulunmasi gerekmektedir. 

• Sofrahk zeytin uretiminde mevcut zeytin gesjtlerimizin ozellikle de Gemlik 
gesidinin Gemlik tipi i§!eme disinda da degeriendirilme olanaklannin (dolgu, yesil vb) 
arastinlmasi gerekmektedir. 

Sofralik Zeytinde Prim Odemesinin Olmamasi 
Zeytinyagi iireticisine prim verildigi halde yillardir zeytinyagimn hammaddesi olan zeytine 

prim verilmemektedir. 
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Coziim Onerisi: 
• Asil olan zeytin tanesine prim verilmesine iliskin gahsmalar yapilmasidir. 

Boylece zeytinyagi ureticisi gibi sofrahk zeytin ureticisi de primden yararlanmahdir. 

4.6. P i r ina v e P i r ina Y a g i l ie I lgi l i S o r u n l a r ve C o z i i m O n e r i l e r i 
Ulkemizde pirina, pirina fabrikasinda islendikten sonra yag (yemeklik, endustriyel) ve 

kalan yagsiz pirina (kiispe) yakacak olarak kullanilmaktadir. Oysa bazi teknolojik unsurlara 
dikkat edilirse yem ve giibre olarak kullanimi da mumkun olabilecektir. 

Coziim Onerileri: 
• Ulkemizde uretilen pirina yaginin yemeklik vasifta daha fazla iiretilmesini, 

dolayisi ile tuketilmesini saglamak amaci ile zeytinyagi isletmelerinden gelen 
pirinanin hizh ve taze olarak islenmesi gerekmektedir (En geg 6 saat iginde). Bu 
ancak zeytinyagi fabrikalan ile pirina fabrikalanmn yakin olmasi ve gahsma 
sistemlerinin modernize edilmesi ile mumkun olacaktir. Pirinanin zeytinyagi 
fabrikasinda iken fermantasyonu onlemek amaciyla kurutulmasi ve zeytinyagi 
fabrikalanna yeterli ikinci ekstraksiyonda kullanilmak amaciyla dekantdr ve 
modern kurutma tesislerinin eklenmesi, gerekmektedir. 

• Pirinanin giinliik olarak isleme olanaklannin saglanmasi boylece pirina 
fabrikalannda, pirinanin isjeninceye kadar gegirecegi bekleme ddneminin en aza 
indirilmesi igin randevulu gahsrna sistemine gegilmelidir. 

• Degisen teknoloji ve uygulamalar dogrultusunda fabrikalann 2 faz iiriinii 
prina ve biyoyakit isletmeleri ile uyumunun saglanmasi gereklidir. Yemeklik pirina 
yaginin fiziksel olarak diger bitkisel yaglardan farkh olmadigi bilindigine gore 
tuketim ve ihracati tesvik edilmelidir. 

• Yemeklik pirina yaginin zeytinyaginin degil diger bitkisel yaglann rakibi 
oldugu kabul edilmelidir. 

4.7. K a r a s u lie Ilgil i So run la r ve Coziim One r i l e r i 
Ulkemizde diger ulkelerde oldugu gibi zeytinyagi iiretimi sirasinda ciddi bir karasu sorunu 

ortaya gikmaktadir. Karasu daha gok geleneksel sistem ve modern sistem igerisinde 3 fazh 
zeytinyagi sistemleri ile uretimde ortaya gikan bir atiktir. Karasu igermis oldugu bazi maddeler 
nedeni ile gevre kirliligi sorunu yaratmaktadir. 

AB iilkelerinin zeytin ureticisi ulkelerinde (Ispanya, Italya ve Yunanistan'da) gevre 
kirliligi agisindan siki denetimler yapildigindan karasu ile ilgili olarak farkh onlemler 
alinmistir. Omegin karasuyu seyreltilerek veya sulama sulanyla kanstinlarak kontrollii ve 
sinirh bir sekilde tanmsal alanlarda bir nevi organik giibre (azot ve potasyum gibi bitki besin 
maddeleri ve organik maddeler nedeniyle sivi ve kati giibre) olarak kullamlmasi yoluna 
gidilebilmektedir. 

Karasunun bugiin igin bilinen ekonomik ve yaygin bir aritma modeli yoktur. Karasuyun atik 
su §eklinde degerlendirmek iizere merkezi sistemlerine ve antma tesislerine verilmesi gergekgi 
bir goziim olmamakta, gevreye olan olumsuz etkiler devam etmektedir. Qevrc Kanununa gore 
idari para cezasi uygulanmaktadir. Sektoriin gahsabilmesi ve sorunlann daha karmasik bir yapi 
olusturmadan ileriye ddnuk gdziimler uretilmesi zorunlu olmustur. 
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Cdztim Onerileri: 
• Bu kapsamda oncelikle devlet, ozel sektor ve universite isbirligi ile 

karasunun gevre kirliligine olan etkilerinin giderilmesi konusunda Ar-Ge 
gahsmalanna hiz verilmelidir. 

• Zeytinyagi isjetmelerinin 3 fazh sistemden 2 fazh sisteme gegmesi 
ongoriilebilir. Bu amagla, 5 yilhk bir gegi§ siiresinde, gevreyi kirletmeden, imalatgi 
firmalar, universiteler, AR-GE kurumlan (Tiibitak, ZAE, vb.)ile uygulamalann 
gelistirilmesi, denetlenerek uygulanmahdir. 

• Dunyada benzerleri (Biyoyakit) olan atil kaynaklan kullanabilecegimiz bir 
konuma ulasabilmek miimkundiir.2 fazh sisteme gegis siirecinde denetim, yonetim ve 
koordinasyon i$levlerini yuriitecek, ilgili taraflardan olu§acak bir yapi kurulmah, 
karasu ve yan uriinlerinin kullammi (biyoyakit, nanoteknoloji,vb.) bu birim tarafindan 
izlenmelidir. 

• Merkezi/bolgesel aritma sistemlerinin kurulmasi ve buna yonelik altyapimn 
olusturulmasi amaciyla te§vik edilmesi gerekmektedir. 

• Bir m3 karasuda; 6 kg organik madde, 3,5-11 kg K 2 0, 0,6-2,0 kg P 2 0 5 , 0,15-
0,5 kg Mg bulunmaktadir. Karasuyun giibre olarak kullamminda dikkat edilecek 
hususlar: 

o Dikim/ekimden 2-3 ay once uygulanmahdir. 
o 30 m3/ha/yil dan fazla verilmemelidir. 
o Alkali ve notr reaksiyonlu topraklara uygulanmahdir. 
o Uygulamadan kisa bir siire sonra toprak kan§tinlmahdir. 
o Ayni tarlaya uygulama iki yilda bir yapilrnalidir. 
o Aktif gamur kismi hayvan yemi olarak kullanilabilir. 
o Biyogaz uretilebilir ( KOI=0,6 m3=%74 CH4 igerir). 
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IKiNCi BOLUM 
YAGLI TOHUMLU BITKILER VE DIGER BITKISEL YAGLAR 

1. YAGLI TOHUMLU BITKILER VE BITKISEL YAGLAR 
Insan beslenmesinde enerji, hayvan beslenmesinde protein ve yenilenebilir enerji kaynagi 

olarak kullamlan yagh tohumlu bitkiler, son yillarda ozellikle biyodizel iiretimine hammadde 
saglamalan nedeniyle, dunyada ve iilkemizde yag bitkilerinin dnemi giderek artmaktadir. 

Yagh tohumlu bitkiler, tohum 1 arm dak i yag ile gida sanayine, tohumlanndan yag ahndiktan 
sonra elde edilen kuspeleri ile yem sanayine hammadde saglayan urunler olarak tanimlanabilir. 
Yagh tohumlu bitkilerin yag icerikleri iiriine gore %20'den %50'ye kadar degismektedir. 
Dunyada bitkisel yag sektdriine hammadde saglamada onemli yeri olan yagh tohumlar; soya, 
palm, kolza, aycicegi, yerfistigi, pamuk tohumu (cigif), susam ve tahillardan misirdir. 

En 90k enerji veren besin bileseni olan yaglar, bitkisel ve hayvansal kaynaklardan 
saglanmaktadir. Yeti§kin bir insan giinliik aktiviteleri ic;in 2000-3000 kaloriye gereksinim 
duymaktadir. Dengeli ve saghkh beslenmenin geregi olarak bu miktann 650-900 kalorisinin 
yaglardan karsilanmasi gerekmektedir. 1 g yagin 9.3 kalori verdigi dikkate ahndiginda, bir 
insanin 1 gunde yaklasik 95 g yag tiiketmesi gerekmektedir. Bu miktar yagin 1/3'ii sivi olarak 
yemeklerle, 1/3'ii kati yag olarak kahvaltilarda, geriye kalan 1/3'ii ise peynir, siit vb. gidalardan 
karsilanmahdir. 1 g yag yaklasik 9 kcal enerji saglamaktadir. (Kolsanci, 2008). 

Yaglar eneiji vermenin disinda A, D, E ve K vitaminleri gibi yagda eriyen vitaminlerin 
viicutta kullanilmasini saglarlar. Yag, U9 degerli bir alkol olan gliserol ile yag asidinin 
esterlesmesi sonucu meydana gelen bir trigliserid esterdir. Yag asidi, yapisinda karboksil grubu 
(COOH) tasiyan diiz bir hidrokarbon zinciri olup, yagin en onemli ogesidir. Yaglar, yag 
asitlerinden olusmakta ve yag tiirleri i9erdikleri yag asitlerinin ozellikleri ile belirlenmektedir. 
Yag asitleri doymus. ve doymamis. olarak iki gruba aynhr. Karbon atomlan arasinda cift bag 
i9ermeyen ya da karbon iskeleti tekli baglardan kurulu olan yag asitlerine doymus yag asitleri 
denir. Bu yag asitlerince zengin olan yaglar da doymus yaglar olarak isimlendirilir. Laurik, 
miristik, palmitik, stearik asitler bitkisel yaglarda bulunan en onemli doymus yag asitleridir. Bir 
9ift bag i9eren yag asitlerine ise tekli doymamis, birden fazla 91ft bag i9eren yag asitlerine ise 
9oklu doymamis yag asitleri denir. Oleik, linoleik ve linolenik asitler bitkilerde bulunan en 
onemli doymamis yag asitleridir (Gizlenci ve ark. 2005). 

Viicut tarafindan sentezlenemeyen ve beslenme yoluyla disandan alinmalan gerekli olan 
linoleik ve lir.oenik asitlere "Temel Yag Asitleri" denir. Linoleik yag asitleri Omega-6, 
Linolenik yag asitleri Omega-3 grubu yag asitleri olarak isimlendirilmektedir. 

Diinya Saghk Orgutu tarafindan, gerek Omega-3 gerekse Omega-6 yag asitlerinin dengeli 
ahminin, ideal kan dolasimini sagladigi, aynca beynin gelisimine, saghkh btiyiimeye ve 
bagisiklik sisteminin gii9lenmesine yardimci oldugu belirtilmektedir. 

Bitkisel yaglann doymus yag asitleri yuzdelerinin hayvansal yaglara gore daha diisuk olmasi 
ve bu ozellikleri ile de insan saghgina daha fazla olumlu etkilerinin bulunmasi toplam yag 
tuketimindeki paylanni giderek arttirmaktadir. 

Yagh tohumlu bitkilerden yan iiriin olarak elde edilen kiispeler, karma yemin en onemli 
ham maddeleridir. Ulkemiz hayvancihgmin gelismesinde hayvan irklannin genetik ozelliklerinin 
iyilestirilmesinin yam sira kaliteli yemlerle beslemenin gerekliligi iyi bilinmektedir. Kaliteli 
protein ve vitaminlerce zengin olan yagh tohum kuspelerinin kanna yemde kullamlmasi verimi 
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olumlu yonde etkilemektedir. Entansif hayvansal uretimde, isjetme giderlerinin %60-70'i gibi bir 
kismim yem giderlerinin olusturdugu ve bu oranin kanath yeti§tiriciliginde %70-80 duzeylerinde 
oldugu diisiiniiliirse, yem giderleri igerisinde onemli bir yer tutan ve beslemede temel 
kaynaklardan birisi olan karma yemin goz ardi edilmemesi gerektigi ortaya gikmaktadir. 
Ozellikle kanath yetistiriciliginde yem giderlerinin tamamini karma yemin olu§turmasi dikkat 
gekicidir (Akdeniz ve ark. 2005). 

Giiniimiizde ekonomisi ve tanmi gelismi§ ulkelerde enerji uretiminde yenilenebilir 
harnmadde kullammi giderek artmaktadir. Dunyada petrol rezervlerinin tiikeniyor olmasi ve fosil 
yakitlann gevreye verdigi olumsuzluklar yenilenebilir enerji kaynagi olarak biyodizel uretiminin 
ve kullanimimn artmasina neden olmaktadir. Biyodizel, yagh tohumlu bitkilerin yaglannin ve 
atik yaglann metanol veya etanol gibi alkollerle esterlesmesi sonucu elde edilen alternatif bir 
yakittir. Yan iiriin olarak elde edilen gliserin ise kimya sanayinde degerlendirilmektedir. 

Diinyada tanma dayah sanayiye harnmadde saglamalan, iilke ekonomisine ihracat gelirleri 
ile katkida bulunmalan ve insanlann saghkli beslenmesinde etkili olmalan nedeniyle, yagh 
tohumlu bitkiler tiim diinya iilkelerinin iiretim planlamasinda ve ekonomisinde giderek artan pay 
almaktadirlar. 

Ulkemizde kisi ba§ma yilhk bitkisel yag tuketimi yaklasjk 21 kg'dir. Bitkisel yag olarak en 
fazla uretilen ve tiiketilen yag bitkisi aygigegidir. Ureticilerimiz aygigegi tanmi konusunda 
yabanci ot mticadelesi, hibrit tohum kullammi ve diger kulturel i§lemlerin uygulanmasinda 
yeterli bilgi birikimine sahiptirler. Bunlann otesinde aygigeginde verimi artinnak igin yapilmasi 
gereken sulamadir. Bir lif bitkisi olan pamuk, tohumunda igerdigi yag orani diisiik olmasina 
ragmen, ekim alani ve uretiminin yiiksekligi nedeniyle, bitkisel yag iiretim ve tiiketiminde onemli 
paya sahiptir. 

Ulkemizde soya, kolza, aspir gibi yagh tohumlu bitkilerin ekim alanlan sinirh olmasi ve ig 
tiiketimde agirlikli olarak aygigek yagini tercih edilmesi nedeniyle, ozellikle biyodizelin 
gundeme gelmesi ile birlikte yeni iiretim politikalarimn gelistirilmesi gerekmektedir. 

Aygigegi ve pamuk iilkemizin bitkisel yag uretim ve tiiketiminde onemli bir paya sahiptir. 
Bu nedenle, raporun "Bitkisel Yaglann Uretimindeki Sorunlann Arastirilmasi" bashkli 
bolumunde aygigegi ve pamuk agirlikli olarak yer almistir. 

2. YAGLI TOHUMLU BiTKiLERIN DUNYA VE TURKIYE'DEKI DURUMLARI 
2.1. AYCIGEGi 
2.1.1. Dunyada Aygigegi 
Aygigegi (Helianthus annum L.) Helianthus cinsindeki 67 tiirden biri olup tek yilhk, yazhk 

bir bitkidir. Tohumlarinda igerdigi %40- 50 oraninda yag ve %20 oraninda protein ile diinyadaki 
en onemli yag bitkilerinden biridir. Yaghk ve gerezlik olmak iizere iki tip olarak yetisririlir. 
Gerezlik olanlann yag oranlan daha diisiik, kabuklan kalin ve gizgilidir. Y a §hk aygigeklerinin 
ise, linoleik ve oleik asit oranlan yuksek, tohum kabuklan ince ve kabuk rengi siyahtir. 

Anavatani Kuzey Amerika olan aygigegi ilk kez Amerikah yerliler tarafindan boya 
hammaddesi olarak kullamlmis olup, M.O. 3000 yd once tanminin New Mexico ve Arizona'da 
yapildigina dair bulgular mevcuttur. Aygigegi Avrupa'ya ispanyollar tarafindan getirilmis. ve siis 
bitkisi olarak yeti§tirilmi$tir. 1716 yihnda Ingiliz ara$tirici tarafindan tohumlanndan yag elde 
edilmesiyle, 18. yuzyildan itibaren aygigegi tanmi ve aygigegi yagi uretimi artarak yayilmis ve 
dunya yagh tohumlar ticaretinde onem kazanmistir (Schneiter Albert, 1997). 
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Diinya 2006 yili yagh tohum uretimi 390 milyon ton civannda gerceklesmistir. En fazla 
uretim 230 milyon ton ile soya fasulyesi ilk sirada yer ahrken, soyayi sirasiyla kolza 47 milyon 
ton, cigit 44 milyon ton ile izlemektedir. Aycicegi yilhk 28-30 milyon ton ile 4. sirada yer 
almaktadir. Yillar itibariyle Diinya aycicegi ekim alani, uretim ve verim durumu Tablo 2.1' de 
verilmistir. Dunyada en fazla aycicegi ekimi ve uretimi yapan ulkeler Rusya, Ukrayna, AB, 
Hindistan, Arjantin, Cin ve ABD'dir. 

Tablo 2.1 . Diinya Aycicegi Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
Yillar Ekim Alani (milyon ha) Uretim (milyon ton) Verim (ton/ha) 

2000 21,16 26,51 1,25 
2001 17,76 20,41 1,16 
2002 19,48 24,66 1,26 
2003 23,43 27,57 1,18 
2004 21,47 26,15 1,22 
2005 23,03 30,46 1,32 
2006 23,70 31,33 1,32 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
Tablo 2.1'in incelenmesinden gdriilecegi iizere, 2000 yihnda diinya a y ^ e g i ekim alani 

21,16 milyon hektar iken, 2006 yihnda 23,70 milyon hektara yukselmistir. Ekim alanindaki ve 
verinideki artisa bagh olarak uretimde de artis izlenmektedir. 2006 yihnda diinya aycicegi 
ortalama verimi 1,32 ton/ha'dir. Yillara gore aycicegi veriminde gozlenen artista, hastalik ve 
zararhlara dayanikh ve yag verimleri yuksek hibrit cesjtlerin uretiminin yayginlasmasinin onemli 
etkisi olmustur. 

Tablo 2.2. Ulkelere Gore Diinya Aycicegi Ekim Alani, Uretim ve Verim 

2004 2005 2006 

ULKELER 
Ekim 
Alani 
(Milyon 
ha) 

Uretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 

(ton/ha) 

Ekim 
Alani 
(Milyon 
ha) 

Uretim 
(Milyon 
ton) 

Yerim 

(ton/ha) 

Ekim 
Alani 
(Milyon 
ha) 

Uretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 

(ton/ha) 

Rusya 4,80 4,80 1,02 5,41 6,44 1,19 5,94 6,75 1,13 

Ukrayna 3,05 3,20 0,89 3,69 4,71 1,28 3,92 5,32 1,36 

Arjantin 3,10 3,75 1,70 1,90 3,65 1,93 2,19 3,80 1,73 

AB-27 2,17 6,82 1,84 2,01 6,02 1,67 3,92 6,74 1,72 

Diinya 21,33 26,38 1,24 22,94 29,66 1,29 23,70 31,33 1,32 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
Tablo 2.2'de goruldugii gibi, dunyada 2004 yihnda en biiyiik aycicegi uretici ulkeler Avrupa 

Birliginde yer alan iilkelerdir. 2005 ve 2006 yillannda Rusya'da ayci9egi ekim alanimn artmasi 
ve ozellikle 2000 yilindan sonra Arjantin'in ay9icegi ekim alanlarmi azaltmasi ve soyaya 
ydnelmesi neticesinde Rusya'yi en 90k ay9i9egi ureten iilke konumuna getirmistir. Rusya'dan 
sonra Ukrayna, AB-27 ve Arjantin ay9J9egi uretiminde en 90k paya sahip ulkeler olarak 
siralanmaktadir. Bu ulkelerin uretimi 2006 yih itibanyla diinya uretiminin yaklasik %72'sini 
teskil etmektedir. 
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2.1.2. Turkiye 'de Aygigegi 
Ulkemizde ekimi yapdan yagh tohumlu bitkiler arasinda uretim ve yag tuketimi bakimindan 

birinci sirayi aygigegi almaktadir. 
Ulkemizde aygigegi uretimine baslanmasi II. Diinya savasindan sonradir. 1965 yihna kadar 

aygigegi uretiminde fazla gelisme olmamistir. 1965 yilmdan sonra Vinimik-1646 gesitlerinin 
uretime ahnmasiyla verimdeki arti§ giftgiyi te§vik etmi§tir. 1970'li yillarda bitkisel yag 
ihtiyacinin giderilmesi igin aygigegi iiretimini geli§titmek amaciyla devlet te§vik ve desteklerini 
uygulamaya baslamistir. 1985 yilmdan sonra hibrit tohumlarin ekilmeye basjanmasi ile 
verimlerdeki arti§lar yuksek seviyelere gikmi§tir (Aysu, 2003). 

Aygigegi kuraga fazla dayamkh degildir. Yetisme siiresi boyunca 500-600 mm'lik toplam 
yagi§a ihtiyag duymaktadir. Yagislarla alinan su miktan yeterli olmadiginda verim artisi igin 
sulanmasi gerekmektedir. Kurak kosullarda sulama ile %100'e varan bir verim artisi 
saglanabilmektedir. Suya en fazla ihtiyag duydugu donem gigeklenmeden onceki ve sonraki 40 
gunluk donemdir. Ozellikle gigeklenme ve ddllenmenin oldugu 10 gunluk donem ile 
gigeklenmeden sonraki 20 giinliik donemde bitkinin su stresine girmesi halinde tohum ve yag 
verimi oiumsuz etkilenmektedir. Bu donemlerde yapilacak 1-2 sulama ile verim dusuklugii 
onlenebilmektedir (Kolsanci, 2005). 

§ekil 2.1. Turkiye'de Aygigegi Ekim Alanlan (ha) 

ay<;e<;e6i ekim a l a n l a r i (Heo 

UimiUlifll 5001 -10000 I | EKtt-MEYEN 
imMaaasai 751 -sooo 

Kaynak: TEAE, 2006 
Ulkemizdeki aygigegi ekim alanlan $ekil 2.l'de verilmistir. Ulkemizin hemen her 

bolgesinde kuru veya sulu sartlarda yeti§ebilen aygigeginin adaptasyon alanlari Sekil l'de 
goriildugii gibi oldukga geni§tir. Aygigegi uretiminin yakla§ik %75'i Trakya Bolgemizde 
yapilmaktadir. Sirasiyla Tekirdag, Edirne, Kirklareli iiretimde en fazla paya sahip olan illerdir. 
Trakya bolgesinde genelde hububat (bugday-arpa)-aygigegi ekim nobeti hakimdir. Trakya 
Bolgesini, ig Anadolu Bolgesi izlemekte ve bolgede genellikle gerezlik aygigegi uretimi 
yapilmaktadir. Karadeniz, Ege, Dogu ve Giineydogu Anadolu Bolgelerinde de aygigegi uretimi 
yapilmaktadir. 
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Aycicegi ekim alani, uretim ve verim degerleri Tablo 2.3'de verilmistir. Ekim alaninda 
onemli degisimler olmamasina ragmen, 2006 yilinda uretimin 1.118 bin ton olmasi, hibrit 
?esitlerin kullanimi ve iklim sartlarinin uygun olmasi ile iliskilidir. 

Tablo 2.3. Turkiye Aycicegi Ekim Alani, Uretim ve Verimi (*) 

Yillar Ekim Alani (bin ha) Uretim (bin ton) Verim (kg/da) 

2000 542 800 148 
2001 510 650 127 
2002 550 850 155 
2003 545 800 147 
2004 550 900 164 
2005 566 975 172 
2006 585 1.118 191 

Kaynak: TUIK (*) Cerezlik aysicegi dahil 

Ulkemizde aycicegine en onemli zaran veren orobans parazitidir. Orobansa dayanikh hibrit 
tohumluklar kullanilmasina ragmen, orobansin farkh irklari ortaya cikarak yeniden problem 
olmaya ba§lamistir. Son yillarda ulkemizde orobansa dayanikh yeni cesjtler tescil edilmistir. 
Aynca, imidazoline grubu herbisitlere (yabanci ot dldurucii) dayanikh aycicegi cesitleri de tescil 
edilerek ciftcilerin kullanimma sunulmustur. Bu ce§itlerle hem orobans hem de ayciceginde 
verim dusukliigiine neden olan yabanci otlar kontrol altina ahnabilmektedir. (Kaya ve Kolsanci, 
2005). 

Aycicegi yabanci dollenen bir bitki oldugu icin hibrit tohumluk kullamlmahdir. Aycicegi 
uretiminde verim artisi saglamak icin yoreye uygun verimli hibrit secimi ve sulama son derece 
onemlidir. Cesitlerin yuksek kalite ve yuksek cimlenme yiizdesine sahip olmasi, saf, 
hastahklardan ve yabanci ot tohumlanndan ari olmasi, uretim risklerini azaltir. Hibrit tohumluk, 
acik dollenen cesitlere gore, gerek uniform bitkiler elde edilmesi, gerekse verim acisindan 
belirgin bir ustiinliik saglaniaktadir (Kaya, 2006). 

Son iic yilhk aycicegi uretim maliyetleri masraf unsurlan bazinda Tablo 2.4'de verilmistir. 
2006 yihnda 123,58 YTL/da olan uretim masraflari %12 oramnda artarak 2007 yihnda 138,41 
YTL/da'a yukselmistir. 
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Tablo 2.4. Aycicegi Uretim Maliyetleri 
2 0 0 7 * 

2 0 0 5 2 0 0 6 ( Y T L / d 

M A S R A F U N S U R L A R I ( Y T L / d a ) ( Y T L / d a ) a) 

G I R D I G I D E R L E R I 17 ,9 18,40 20,61 

Giibre Bedeli 9,7 8,52 9,55 

Tohumluk Bedeli 6,5 7,48 8,37 

Su Bedeli 0 0,08 0,09 

ilag Bedeli 1,7 2,32 2,60 

B A K I M ve JSC'LIK G I D E R L E R I 3 6 , 6 5 4 7 , 2 4 52 ,91 

Ilk Siirme 11 15,35 17,19 

ikileme 5,6 7,48 8,38 

Ucleme 0 0,50 0,56 

Diskaro ve Tirmik 2,1 4,66 5,22 

Taban siirgu 1,4 3,97 4,44 

Ekim ve Tohum Kapatma 5,1 5,66 6,33 

Seyreltme ve Bogaz Doldurma 1 2,19 2,46 

Gapalama 7,25 3,89 4,36 

Giibreleme isciligi 1,8 0,88 0,99 

Zir.Miic.isvihgi Bedeli 1,4 2,60 2,92 

Sulama isciligi Bedeli 0 0,05 0,05 
H A S A T ve P A Z A R L A M A 10,7 10,71 12 ,00 

Hasat ve Harman 8 8,59 9,62 

Nakliye 2,7 2,12 2,37 

D I G E R D E G l S K E N M A S R A F L A R 1,7 0 ,07 0 ,08 

D E G l S K E N M A S R A F L A R T O P L A M I ( D T M ) ( 3 + 8 + 2 0 + 2 3 ) 6 6 , 9 5 7 6 , 4 2 8 5 , 5 9 

Degisen Masraflann Faizi 6,69 6,88 7,70 

T O P L A M D E G I S E N M A S R A F L A R ( T D M ) ( 2 4 + 2 5 ) 7 3 , 6 4 8 3 , 3 0 9 3 , 2 9 

Genel idare Giderleri(TDM %3) 2,2 2,50 2,80 

Tarla Kirasi 26,56 35,60 39,87 

Diger Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 0 2,19 2,45 

T O P L A M S A B I T M A S R A F L A R ( T S M ) ( 2 7 + 2 8 + 2 9 ) 2 8 , 7 7 4 0 , 2 9 4 5 , 1 2 

T O P L A M U R E T i M M A S R A F L A R I ( T U M ) ( 2 6 + 3 0 ) 102 ,42 123 ,58 138,41 

Bir Dekardan Ahnan Uriin Miktan (Verim) 200 258,32 289,32 

Bir Dekardan Alinan Yan Uriin Miktan (Verim) 0 0,00 0,00 

Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0,65 0,51 0,57 

Yan Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0 0,00 0,00 

Ana Uriin Geliri (32*34) 130 124,52 139,46 
Bir Dekardan Elde Edilen Yan Uriin Geliri (33*35) 0 0,00 0,00 

Bir Dekardaki Gayri Safi Uretim Degeri (GSUD) (32*34+33*35) 130 124,52 139,46 
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M A S R A F U N S U R L A R I 

2 0 0 5 

( Y T L / d a ) 

2 0 0 6 

( Y T L / d a ) 

2 0 0 7 * 

( Y T L / d 

a ) 

B i r D e k a r d a n E l d e E d i l e c e k U r i i n i c i n Y a p d a n M a s r a f 

T o p l a m i ( 3 1 - 3 7 ) 102 ,42 123 ,58 138 ,41 

Bir Kg Uriinun Maliyeti (39/32) 0,512 0,50 0,56 

B i r D e k a r d a n E l d e E d i l e n B r u t K a r ( G S U D - T D M ) 56,35 41,22 46,17 

B i r D e k a r d a n E l d e E d i l e n N e t K a r ( G S U D - T U M ) 27,57 0,93 1,05 
Kaynak: TKB, *2007 yih tahmini degerlerdir. 

2.2. PAMUK TOHUMU (GIGIT) 
2.2.1. Dunyada Pamuk 
Pamuk Malvaceae familyasindan, Gossypium cinsinden tek yilhk, otsu bir bitkidir. Kultur 

pamuklan Herbacea ve Hirsuta olmak iizere iki grup altinda incelenir. Yeni diinya pamuklan adi 
verilen Hirsuta grubunda ise G. hirsutum, G. barbadense ve G. tomentosum tiirleri bulunur. 
Turkiye'de, tanmi yapilan pamuklann hepsi, G. hirsutum tiiriine ait pamuk cesitleridir. 

Insanlar tarafindan tanminin yapilma tarihi 90k eski donemlere rastlayan pamuk, lifi islenen 
ilk bitkidir. Pamugun eski diinyadaki besigi Hindistan'da pamuk tarimimn en az 5000 yil once 
yapildigi, kumas dokumasinda kullanilmasinin da M.6. 3000 yihna rastladigi arkeolojik 
kazilarda belirlenmistir. Pamugun Akdeniz sahillerinde yetistinimesi ancak giinumuzden 2200 
yil once Pelepones yanmadasinin batisindaki kiiĉ uk bir adada (Elis Adasi) baslamis, biiyiik bir 
pamuk plantasyonu olusturulmus Akdeniz'in liman §ehirlerinde dokunan pamuklu kuma§lar 
deger olarak altinla ayni kabul edilmistir (Cine Tanm, 2006). 

Pamuk; diinya tanm, sanayi ve ticaretinde ekonomik ve stratejik oneme sahiptir. 
Yetistirilmesinin temel amaci tekstil sanayine lif hammaddesi saglamaktir. Ayni zamanda 
tohumlannin icerdigi %17-24 yag orani ile yag sanayinin ve kiispesi ile yem sanayinin 
hammaddesini olusturmaktadir. Pamuk bitkisinden toplanan kiitluniin %60'i cigit, %40'i lif ten 
olusmaktadir. 

Pamuk yagi; Gossypium hirsutum (Amerikan) veya Gossypium barbadense (Misir) 
tohumlanndan elde edilen, karakteristik tadi ve kokusu olan, oldukga koyu renkli (kirmizi-
kahverengi) bir yagdir. Pamuk yagi %13-44 oleik ve %33-58 linoleik asit icerdigi icin oleik -
linoleik asit grubu yaglar arasinda yer almaktadir. En onemli doymus y aS asidi ise %17-29 
oranmdaki palmitik asittir. Ham pamuk yagi dogal tokolerollerce oldukca zengin bir yagdir. 
Ancak dogal tokoferoller rafinasyon islemi sirasinda tahrip olduklan icin ham pamuk yaginin, 
rafine pamuk yagi ile karsilastirildiginda oksidasyon stabilitesi daha yuksektir. Ulkemizde pamuk 
yagi genellikle margarin hammaddesi olarak kati yag uretiminde kullanilmaktadir (Giimiiskesen, 
1999). 

Dunyada pamuk tanmi bes °in yildir yapilmaktadir. Pamuk, yetisme kosullan nedeniyle 
sadece belirli bolgelerde uretilmektedir. Pamuk tanmi yogun olarak Orta ve Giiney Amerika'da, 
Asya ve Afrika kitalannda, Ortadogu'da ve Turkiye'de yapilmaktadir (Nacak, 2004). 

2004-2006 doneminde dunya pamuk ekim alani, cigit uretimi ve verimdeki gelismeler Tablo 
2.5'te verilmistir. Diinya pamuk ekili alanlanndaki gelismeler degerlendirildiginde, son yillarda 
dunyada ekim alanlannda fazla bir degisme gdriilmemektedir.Uretimde ise kayda deger bir 
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degisim bulunmamaktadir. Uret im rakamlan incelendiginde C in , Hindistan, A B D v e Pakistan'in 
dunya uretiminde yaklasik %70 paya sahip oldugu gorulmektedir. 

Tab lo 2.5. Ulkelere Gore D u n y a Pamuk E k i m A l a m , Uret im v e Ve r im i 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

U L K E L E R 
E k i m 

A l a n i 

( M i l y o n 

h a ) 

U r e t i m 

( M i l y o n 

t o n ) 

V e r i m 

(ton/ha) 

E k i m 

A l a n i 

( M i l y o n 

ha) 

U r e t i m 

( M i l y o n 

t o n ) 

V e r i m 

( t o n / h a ) 

E k i m 

A l a n i 

( M i l y o n 

h a ) 

U r e t i m 

( M i l y o n 

t o n ) 

V e r i m 

( t o n / h a ) 

Cin 5,69 12,65 2,22 5,06 11,40 2,25 5,42 13,46 2,49 

H i n d i s t a n 8,79 5,59 0,64 8,90 6,66 0,75 8,90 7,13 0,80 

A B D 5,28 7,48 1,42 5,59 7,71 1,38 5,59 6,67 1,19 

P a k i s t a n 3,19 4,85 1,52 3,10 4,12 1,32 3,10 4.07 1,31 

D i i n y a 34,86 44,45 1,28 35,00 43,42 1,24 35,29 44,17 1,25 
Kaynak: F A O , www.faostat.fao.org 
Amer ika kitasindaki uretim siralamasinda A B D , ulkenin guneyindeki elverisli ik l im 

nedeniyle ilk sirayi ahrken, y ine bu kitada Meksika v e Brezi lya diger onemli uretim bolgeleri 
olarak goze carpmaktadir. Dunyan in diger buyiik pamuk uretici ulkeleri A s y a ' d a toplanmistir. Bu 
ulkeler Hindistan, Cin ve Pakistan'dir. Avrupa 'dak i pamuk uretimi az olmakla beraber tiiketim ve 
ticareti oldukga yogundur. A B uyelerinden sadece Yunanistan ve ispanya kayda deger oranda 
pamuk ureten iilkelerdir (Del ioglu, 2006). 

2.2.2. Turkiye'de Pamuk 
Anado lu 'da pamuk tanmi; 13. ve 14. yuzy i l da basjamistir. 1863 y ihnda Misi r 'dan getirilen 

Amer ikan tipi pamuk tohumlannin Ege ve Cukurova Bolgelerinde giftgilere iicretsiz dagitilmasi 
ile v e 1864 y ihnda Adana 'da ilk girgir fabrikasinin kurulmasiyla pamuk tanmi geli§mi§tir. O 
donemde pamuk tanminin gelistirilmesi igin pamuk yetistiren giftgilerden 5 y d vergi ahnmamasi, 
pamuk ithalatindan 10 y d giimriik ahnmamasi, pamuk ekilen il ve ilgelere yol lar yapilarak l imana 
baglanmasi, devletin bedava pamuk tohumu dagitmasi, pamuk tanmi hakkinda bro§iir getirip 
dagitmasi, pamuk ureticileri arasinda miisabaka diizenlenmesi ve girgir makinelerinin vergiden 
muaf tutulmalan gibi bir takim desteklerle pamuk iiretimi dzendirilerek iiretiminde onemli 
gelismeler kaydedilmistir. 

Pamuk tanminda asil onemli ve buyi ik gelismeler, cumhuriyet doneminde yapilan kurumsal 
duzenlemeler sonucunda olusmustur. Bu donemde bir taraftan yeni dokuma fabrikalan kurulmus, 
diger taraftan ba§hca pamuk uretim bolgeler imizde, Adana, Nazi l l i ve Anta lya 'da Pamuk Uret im 
istasyonlan daha sonra Ara§tinna Enstitiileri ve Devlet Uretme Ciftlikleri yapilandinlmistir. 
Pamuk tohumu iiretimi ve pamuk islahina yonel ik yasal mevzuat olusturulmus, boylece pamuk 
islah ve uretim teknigi uzerinde ciddi ve bil imsel gahsmalara baslanmistir. 1925 y i lmdan 
gi inumuze dek, pamuk ekim alanlan, ver imi ve uretiminde gok bi iyuk oranlarda artislar 
saglanrnistir (Genger v e ark. 2006). 

Pamuk tohumlanndan l i f elde edilen tropik v e subtropik karakterli bir bitkidir. As i l 
yetistirme amaci liflerinin tekstil sanayinde kullanilmasina ragmen, tohumlanndaki % 18-20 
oranindaki yagi yag sanayinde, yagi ahndiktan sonra arta kalan kiispesi hayvan yemi olarak 
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degerlendirilmektedir. Tohumlannin icerdigi diisuk yag oranina ragmen, yaklasik 700 bin hektar 
alanda 1,3 milyon ton cigit uretiminin yapilmasi, ulkemiz igin pamugu onemli miktarda yag elde 
edilen bir bitki konumuna getirmistir (Yagh Tohumlar Cahsma Grubu Raporu, 2006). 

Ulkemizde yakla§ik 2.500 bin ton kutlu pamuk uretimi yapilmakta olup, bu miktann 
i§lenmesi neticesinde %60 oramnda pamuk cigidi, %36 oramnda lif pamuk elde edilmektedir. 
Elde edilen cigitten %57 oramnda cigit kiispesi, %18 oramnda ndtr pamuk yagi, %10 oramnda 
seliiloz sanayinde (Kagit para, dondurma kiilahi, ilag kapsulu, gocuk bezi, barut yapimi vs.) 
kullamlan linter ve %10 oramnda yine hayvan ycmine kanstinlan cigit kabugu elde edilmektedir 
(Cukobirlik, 2008). 

Sekil 2'de gdriilecegi uzere, ulkemizde pamuk Ege, Cukurova, Antalya ve Guneydogu 
Anadolu Bolgelerinde yeti§tirilmektedir. ilk iig bolgede pamuk tanmimn gegmisj oldukga eskidir. 
Son yillarda Guneydogu Anadolu Bolgesinde GAP projesi ile sulanan alanlann artmasi 
sonucunda, bu bolge Turkiye'nin en onemli pamuk uretim bolgesi konumuna gelmistir. 

Sekil 2.2. Turkiye'de Pamuk Ekim Alanlan (ha) 

PAMUK EKiM ALANLARI CHs) 

Fmm soooo-1 ooooo E 5 5 3 3 3 1000-10000 

«jag«fifl 2 0 0 O 0 - 5 O 0 0 0 H H B -1000 

I I EKILMEYEN 

Kaynak: TEAE, 2006 
Tablo 2.6'nin incelenmesinde anlasilacagi gibi, ulkemizde pamuk ekim alanlan giderek 

azalma egilimi gostennektedir. 2000 yihnda 654 bin ha olan pamuk ekim alanimiz 2006 yihnda 
590 bin ha'a dusmu§tiir. Ekim alanlanmizdaki azalmaya ragmen verimdeki artis nedeniyle, gigit 
uretimimiz yillar itibanyla giderek arti§ gdstermis ve 2006 yihnda 1.480 bin ton oImu§tur. 
Guneydogu Anadolu Bolgesi, sulama imkanlannin artmasi nedeniyle, en biiyuk pamuk ekim 
alanina sahiptir. Bunu sirasiyla Ege Bolgesi ve Cukurova Bolgesi takip etmektedir. 

Tablo 2.6. Turkiye Pamuk Ekim Alani, Qijk.it Uretim ve Verimi 

Yillar Ekim Alani (ha) Cigit Uretimi (ton) Verim (kg/da) 

2000 654.177 1.295.066 198 

2001 684.665 1.353.888 198 

2002 721.077 1.457.122 202 
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2003 637.329 1.337.065 209 

2004 640.045 1.425.850 215 

2005 545.880 1.291.180 225 

2006 590.700 1.476.556 250 
Kaynak: TUIK 
Pamuk tanminda verimi artirmanin yolu bolgelere uygun gesitlerin secimi ve bu gesitlerin 

sertifikah tohumlugunun saglanmasidir. Pamuk tohumlugunun hazirlanmasi ve dagitimi kamu 
kurumlan, Tanm Satis. Kooperatifi Birlikleri ile ozel sektor ve niiveciler tarafindan yapilmakta, 
pamuk tohumlugunun tamamina yakini her yil yenilenmektedir. Geleneksel tohum hazirlama 
tekniklerinin (linterden gegirihnis. havh tohum) yam sira, son yillarda, havi ahnmis (delinte) 
tohumluk hazirlanmaktadir. 

Delinte tohumluk kullammi ile kullanilan tohumluk miktan %50 azaltilmakta, ureticilere 
ilaglanmis, gikis giicii yiiksek kaliteli tohumluk verilmektedir. Pamuk ekim alanlannda delinte 
pamuk tohumlugunun kullanilmamn artinlmasi ile, kullamlacak tohum miktan dii§iiriilecegi igin, 
daha fazla pamuk gekirdeginin yaghk gigit olarak degerlendirilmesi miimkiin olabilecektir. 
Delinte tohumluk, tohumluk maliyetinde dusme, hastahklara ve zararhlara karsi mucadelede 
ba§an, gapa ve seyreltme islemlerinde tasarruf sagladigindan pamuk ekimi yapilan tiim alanlarda 
kullamlmah ve kullanilmasi te§vik edilmelidir. Bu ayni zamanda, islah edilmemis, kontrolu 
yapilmami§ tohumluk kullanimini da engelleyecektir. Son iig yilhk pamuk uretim maliyetleri 
masraf unsurlan bazinda Tablo 2.7'de verilmektedir. 2007 yih iiretim maliyetinin 2006 yihna 
gore yaklasik %10 oraninda arttigi gorulmektedir. 

Tablo 2.7. Pamuk Uretim Maliyetleri 

M A L I Y E T U N S U R L A R I 
2 0 0 5 

( Y T L / d a ) 

2 0 0 6 

( Y T L / d a ) 

2 0 0 7 * 

( Y T L / d a ) 

3 G I R D I G I D E R L E R I 6 4 , 5 0 77 ,01 8 4 , 7 1 

4 Tohum Bedeli 7,50 8,25 9,07 
5 Giibre Bedeli 20,00 29,18 32,10 
6 Zirai Mucadele llaci Bedeli 17,00 21,49 23,64 
7 Su Bedeli 20,00 18,09 19,90 
8 B A K I M v e I S C ' L I K G I D E R L E R I 9 4 , 5 0 107 ,39 1 1 8 , 1 3 

9 ilk Suriim 15,00 18,05 19,85 
10 tkileme 12,00 14,72 16,20 
11 Taban Surgii ve Tirmik 12,00 15,06 16,57 
12 Ekim ve Tohum kapatma 6,00 6,66 7,33 
13 Zirai Mucadele isgiligi 5,50 6,47 7,12 
14 Sulama isgiligi 11,00 12,15 13,37 
15 Gubreleme isgiligi 4,50 5,14 5,65 
16 Capalama+Seyreltme 28,50 29,14 32,05 
17 H A S A T ve P A Z A R L A M A 6 7 , 0 0 9 3 , 3 5 1 0 2 , 6 9 

18 Hasat ve Harman 60,00 85,01 93,51 
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19 Nakliye ( Isletmeye ve pazara tasima) 7,00 8,34 9,18 

20 DIGER DEGISKEN MASRAFLAR 8,00 2,98 3,28 

21 DEGISKEN MASRAFLAR TOPLAMI (DMT) (3+8+17+20) 234,00 280,73 308,80 

22 DEGISEN MASRAFLARIN FAIZI (%20-15-12-10) 23,40 28,07 30,88 

23 TOPLAM DEGISEN MASRAFLAR (TDM) ( 20+21) 257,40 308,80 339,68 

24 Genel idare Giderleri (TDM %3) 7,72 11,09 12,20 

25 Tarla Kirasi 70,00 69,50 76,45 

26 Diger Sabit Masraflar (Amortisman ve Sigorta gibi) - - -
27 TOPLAM SABIT MASRAFLAR (TSM) (24+25+26) 77,72 80,59 88,65 

28 TOPLAM URETIM MASRAFLARI (TUM) (23+27) 335,12 389,40 428,34 

29 Bir Dekardan Alinan Uriin Miktan (Verim) 400 434,33 450,00 

37 Bir Kg Uriinun Maliyeti (36/29) 0,838 0,897 0,952 

Kaynak: TKB * 2007 yih tahmini degerdir. 
2.3. SOYA 
2.3.1. Dunyada Soya 
Soya (Glycine max L.) baklagiller familyasindan, tek yilhk yazhk bir bitkidir. Tohumlannda 

% 18-24 oraninda yag ve %40 protein ile dunyada onemli yag ve protein kaynagidir. 
Soyanin en onemli ozelligi diger bitki ve hayvan yem kaynaklanna gore, birim alandan daha 

fazla ve ucuz protein saglamasidir. Soya proteini hayvansal proteine en yakin protein olup zengin 
vitamin ve aminoasitleri kapsamaktadir. Bu ozellikleri nedeniyle birgok kaynakta soya "Harika 
Bitki" veya "Besin Hapi" olarak adlandinlmaktadir. Gelismi§ ulkelerde soya entegre tesisleri 
mevcut olup, endustriyel alanda 300'den fazla uriin yapiminda soya kullanilmaktadir.(Anoglu, 
1999) 

Soya yagi sivi olarak ya da margarin hammaddesi olarak kati yag uretiminde 
kullanilmaktadir. Soya yagi %4-ll linolenik, %44-62 linoleik asit igerigi ile linolenik grubu 
yaglar arasinda yer almaktadir. Soya yaginin toplam doymus yag asidi igerigi ise %9-20 arasinda 
degi§mektedir (Gumii§kesen, 1999). 

Karma yem sanayinin en onemli hammaddesi olan soya ve kiispesi ozellikle kanath hayvan 
yem rasyonlannin vazgegilemeyen maddesidir. 

Anavatani Cin ve Japonya gibi Uzakdogu Asya ulkeleri olan soya, yakla§ik 5000 yd 
oncesine kadar uzanan tanmiyla, o bolge insaninm piringle birlikte en temel iki besininden biri 
olmu§tur. 1690'larda Alman botanikgi Kaempfer, soyayi ilk kez Avrupa'ya goturen ki§i 
olmu§tur. ABD'deki soya gahsrnalari da ilk kez 1804'de baslamasina ragmen, 1854'dc getirtiien 
Japon gesitleriyle belli bir atihm yapilmis ve 1898'de ilk ciddi tamtuni gergekle§mi§. 1936'da 
Chicago'da kurulan soya laboratuarlan ve sanayi tesisleri, soya tanminin bugiinku boyutlara 
ulasmasini saglamistir (Nazhcan, 2006). 

Soya dunyada tanmi yapilan yagh tohumlar arasinda en fazla ekim alani ve uretime sahip 
yag bitkisidir. Tablo 2. 8'de gdriildugu gibi soya fasulyesi, ekim alaninda son yillarda artis olan 
bir yagh tohumlu bitkidir. Soya tanmi dunyada en fazla ABD, Brezilya, Arjantin ve G' n 'de 
yapilmakta olup, bu ulkeler 2006 yihnda toplam 196 milyon ton iiretimle diinya soya uretiminde 
%88,5'lik paya sahiptirler. 
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Tablo 2.8. Ulkelere Gore Diinya Soya Ekim Alani, Uretim ve Verimi 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

U L K E L E R 
E k i m 

A l a n i 

( M i l y o n 

h a ) 

U r e t i m 

( M i l y o n 

t o n ) 

V e r i m 

( t o n / h a ) 

E k i m 

A l a n i 

( M i l y o n 

h a ) 

U r e t i m 

( M i l y o n 

t o n ) 

V e r i m 

( t o n / h a ) 

E k i m 

A l a n i 

( M i l y o n 

h a ) 

U r e t i m 

( M i l y o n 

t o n ) 

V e r i m 

( t o n / h a ) 

A B D 29,93 85,01 2,84 29,95 85,04 2,84 28,98 87,67 3,03 

A r j a n t i n 14,30 31,50 2,20 14,04 38,30 2,73 15,10 40,47 2,68 
B r e z i l y a 21,54 49,55 2,30 22,95 51,18 2,23 22,00 52,36 2,38 
Gin 9,59 17,41 1,82 9,59 16,80 1,75 9,10 15,50 1,70 

D i i n y a 90,59 206,29 2,28 93,39 214,91 2,30 92,99 221,50 2,38 
Kaynak: FAO, www.faostat.tao.org 

2.3.2. Turkiye'de Soya 
Soya tanmi Birinci Diinya Savasi'ndan sonra ulkemize gelmis olup, istatistiklere gecisi 1947 

yilidir. Ulkemizin hemen her yerinde soya tanmina uygun iklim ve toprak sartlari bulunmasina 
ragmen, soya iiretimi istenilen diizeye ula§amamistir. 

ilk soya ziraati Ordu ilimizde basjamistir. 1965 yihnda "Ordu Soya Tesisleri" kuruhnu§tur. 
Bu tesisin isjetmeye girmesinden sonra, soya ekimi ozellikle Samsun, Ordu, Giresun illerimizde 
artmistir. Daha sonraki yillarda soyanm bolgenin diger iiriinleri ile rekabet edememesi, 
tohumlardaki nemin yiiksek olmasi ve depolama sorunlan nedeniyle soya ekim alanlan ve 
iiretimi azalmi§tir. 

1981 yihnda " I I . Uriin Projesi" gergevesinde soya Cukurova Bolgesinde geni§ ekim 
alanlanna sahip olmus, saglanan te§viklerle soya uretiminde kisa siirede onemli artislar elde 
edilmistir. Kisa surede saglanan arti§a ragmen, 1987 yilmdan sonra ekim alanlarinda ve iiretimde 
surekli azahs olmustur. 

Soya iiretimi Sekil 2.3'te goriildugii gibi Adana, Osmaniye, Samsun illeri basta olmak iizere, 
Antalya, Hatay, Manisa, Kahramanmaras, Sakarya ve §anhurfa illerinde yapilmaktadir. Soya 
toplam yag bitkileri ekim alam igerisinde % 1 , uretimde ise %2 paya sahiptir. 
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§ekil 2.3. Turkiye'de Soya Ekim Alanlan (ha) 

S O V A KKlM ALANLARI (Ha) 

Kaynak: TEAE, 2006 

Tablo 2.9. Turkiye Soya Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
Yillar Ekim Alani (bin ha) Uretim (bin ton) Verim (kg/da) 

2000 15 44,5 297 
2001 17 50 294 
2002 25,5 75 294 
2003 27 85 315 
2004 14 50 357 
2005 8,6 29 337 
2006 11,9 47 397 

Kaynak: TUIK 
Tablo 2.9'un incelenmesinden de anlasilacagi gibi, 2003 yihnda itibaren soya ekim 

alanlannda ve buna bagh olarak uretimde onemli olgiide azalma oldugu, 2006 yihnda 12 bin 
hektar alanda 47 bin ton uretim yapildigi goriilmektedir. 

Uretici tohumluk ihtiyacini kendi uriinunden karsiladigi igin, yetistiricilikte kaliteli tohum 
kullanilmamaktadir. Sertifikah soya tohumlugunun kullamlmasi ile hem verim artisi, hem de 
hastalik ve zararhlara kar§i dayanikhhk saglanacaktir. 

2006 ve 2007 yillanna ait soya uretim maliyetleri Tablo 2.10'da verilmi§tir. 2007 yihnda 
uretim masraflari 2006 yihna gore %12 oramnda artmisUr. 
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Tablo 2.10. Soya Uretim Maliyetleri 
MASRAF UNSURLARI 2006 YTL 2007* YTL 
GIRDI GIDERLERI 42,91 48,06 
Giibre Bedeli 10,78 12,07 
Tohumluk Bedeli 14,91 16,70 
Su Bedeli 10,19 11,41 
ilac Bedeli 7,04 7,88 
BAKIM ve iSCILIK GIDERLERI 59,50 66,64 
Ilk Surme 12,84 14,38 
ikileme 7,84 8,78 
Diskaro ve Timuk 4,98 5,58 
Taban siirgii 3,50 3,92 
Ekim ve Tohum Kapatma 6,81 7,63 
Gapalama 12,09 13,55 
Giibreleme isciligi 1,52 1,70 

Zir.Miic.Isciligi Bedeli 1,83 2,05 
Sulama isciligi Bedeli 8,09 9,06 
HASAT ve PAZARLAMA 16,07 18,00 
Hasat ve Harman 8,99 10,07 
Nakliye 7,09 7,94 
DiGER DEGlSKEN MASRAFLAR 1,79 2,00 
DEGlSKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(4+9+19+22) 120,27 134,70 
Degisen Masraflann Faizi 10,82 12,12 
TOPLAM DEGISEN MASRAFLAR(TDM)(23+24) 131,10 146,83 
Genel idare Giderleri(TDM %3) 3,93 4,40 
Tarla Kirasi 51,72 57,93 
Diger Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 0,00 0,00 
TOPLAM SABIT MASRAFLARCTSM)(26+27+28) 55,66 62,34 
TOPLAM URETIM MASRAFLARI(TUM)(25+29) 186,75 209,16 
Bir Dekardan Alinan Uriin Miktan (Verim) 393,37 440,57 
Bir Dekardan Ahnan Yan Uriin Miktan (Verim) 0,00 0,00 
Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0,51 0,57 
Yan Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0,00 0,00 
Ana Uriin Geliri (31*33) 190,87 213,78 
Bir Dekardan Elde Edilen Yan Uriin Geliri (32*34) 0,00 0,00 
Bir Dekardaki Gayri Safi Oretim Degeri (GSUD) (31*33+32*34) 190,87 213,78 
Bir Dekardan Elde Edilecek Uriin icin Yapilan Masraf Toplami (30-36) 186,75 209,16 
Bir Kg Uriiniin Maliyeti (38/31) 0,50 0,56 
Bir Dekardan Elde Edilen Brut Kar (GSUD-TDM) 59,78 66,95 
Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSUD-TUM) 4,12 4,62 

Kaynak:TKB, *2007 yili tahmini degerlerdir. 
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2.4. KOLZA (Kanola) 
2.4.1. Dunyada Kolza 
Kolza (Brassica napus ssp. oleifera) Cruciferae familyasindan, yazhk ve kishk olarak 

ekilebilen tek yilhk bir yag bitkisidir. Tohumlannda %40-45 yag ve kiispesinde %37 protein 
igennektedir. 

Kolza M.O. 2000 ydinda kiiltiire ahnmis, daha sonra C'm'e ve Japonya'ya yayilmi§tir. 
Tarihgiler kolza yaginin yemeklik yag olarak kullanimindan once, Asya ve Avrupa'daki eski 
medeniyetler tarafindan lamba yagi olarak kullanildigini belirtmektedirler. Kanada kolza yagim 
yaglayicihk ozelliginin diger yaglara gore daha iyi olmasindan dolayi, buharh gemilerde 
kullanmak amaciyla uretime ba§lami§, 1956'da insan gidasi amaciyla ilk kolza yagini i§lemistir. 
Yagmdaki erusik asitin insan saghgina ve kiispesindeki glukosinatlann hayvan saghgina zararh 
etkilerinin belirlenmesinden sonra, kolzanin onemi azalmistir. 

Ancak, 1970'li yillarda Kanadah bitki lslahcilan tarafindan gelistirilen erusik asiti ve 
glukosikonati dii§iik, yag ve protein orani yuksek, ticari olarak Kanola ismi ile adlandinlan 
ce§itlerin islah edilmesiyle ekim alani ve iiretimi artarak, bugiin dunya bitkisel yag iiretiminde 
soyadan sonra ikinci sirada yer alan yagh tohumlu bitki olmustur. Bitkisel yag elde etmek 
amaciyla yetistirilen kolza cesitlerinde yagdaki erusik asit orani %2'nin, kiispedeki glikosinat 
orani 3mg/g'nin altindadir (Raymer, 2002). 

Doymus. yag asitleri yiizdesinin en az oldugu bitkisel yag kolza yagidir. Kolza yagi %5-8 
doymu§, %60-65 tekli doymamis ve %30-35 goklu doymami? yag asitleri igerir. Tohumlannda 
%40-45 yag bulunmasi, yaginin oleik asitce zengin olmasi, omega-3 ve omega-6 igermesi, E 
vitaminince zengin olmasi nedeniyle onemli yag bitkilerinden biridir. Kaynama noktasinin 
yuksek olusu sebebiyle (238 °C) iyi bir kizartmahk yagdir. Yagi; yemeklik yag, salata yagi ve 
margarin yapiminda genis olarak kullanilmaktadir (Gizlenci ve ark. 2002). 

Kolzanin tohumlannda yag gikanldiktan sonra elde edilen kiispesi, %37 protein ve 1900 
kcal/kg dolaylannda metabolik enerji ile soya kiispesine gok yakin degerler igeren bir kuspedir. 
Soya proteini kalitesindeki proteince zengin olusu ve du§iik seluloz igerigi nedeniyle, kolza 
kiispesi karma yem sanayinde giderek artan miktarlarda kullanilmaya baslamistir (Zincirlioglu, 
1997). 

Yenilenebilir enerji kaynaklannin kullanimimn yogunlastigi giiniimiizde, dizele alternatif 
olarak uretilen biyodizelin uretilmesinde dunyada en fazla kolza yagi kullanilmaktadir. Dunyada 
uretilen biyodizelin %84'ii kolza yagindan elde edilmektedir. 

Kolza; aygigegi, pamuk gigidi ve yerfistigi gibi dunyanin onemli yagh tohum iiretimlerini 
gegerek, dunyada soyadan sonra, en onemli ikinci yagh tohumlu bitki durumuna gelmi§tir. 2004-
2006 yillan arasindaki diinya kolza ekim alani, uretim ve verim degerleri Tablo 2.11 'de 
verilmistir. Tablo 2.11'in incelenmesinden de anla.silacagi gibi kolza ekim alanlannda son 
yillarda dikkate deger bir artis gdzlenmektedir. 

Dunyada ba§hca kolza iireticisi ulkeler, 2006 yihndaki verilere gore toplam 25,66 milyon 
hektarhk ekim alani ile Cin, AB-27, Kanada, Hindistan ve Avustralya'dir. AB-27'deki onemli 
kolza iireticisi olan ulkeler ise ba§ta Almanya olmak iizere Fransa, italya, ingiltere, Danimarka, 
Italya ve ispanya'dir. AB'de kolza verim ortalamasi diger iilkelerin gok iizerindedir. Toplam 
ekim alani diger ulkelerden az olmasina ragmen verim ortalamalari yuksek oldugu igin uretimde 
son yillarda birinci sirada yer almaktadirlar. 
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Tablo 2.11. Ulkelerc Gore Diinya Kolza Ekim Alani, Uretim ve Verimi 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

E k i m 
U L K E L E R A l a n i 

( M i l y o n 

h a ) 

E k i m 
U r e t i m U r e t i m U r e t i m 

V e r i m A l a n i V e r i m A l a n i V e r i m 
( M i l y o n ( M i l y o n ( M i l y o n 

( t o n / h a ) ( M i l y o n ( t o n / h a ) ( M i l y o n ( t o n / h a ) 
t o n ) t o n ) t o n ) 

ha) ha) 

E k i m 

A l a n i 

A B - 2 7 4,56 15,46 3,39 4,87 15,65 3,22 5,41 16,10 2,98 

C»n 7,27 13,18 1,81 7,28 13,05 1,79 6,74 12,65 1,88 

K a n a d a 4,94 7,73 1,57 5,28 9,66 1,83 5,32 9,11 1,71 

H i n d i s t a n 5,43 6,29 1,16 7,32 7,59 1,04 7,28 8,13 1,12 

A v u s t r a l y a 1,38 1,54 1,12 0,96 1,44 1,50 0,91 0,44 0,48 

D i i n y a 25,27 46,35 1,83 27,61 49,87 1,81 27,80 48,97 1,76 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
Avrupa'mn biiyiik gogunlugunda, Cin ve ABD'de kismen kislik kolza, Kanada, Kuzey 

Avrupa ve Cin 'in bazi bolgelerinde yazlik kolza yetistirilmektedir. Kolzanin endustriyel kullanim 
amagh talebini karsilamak igin, Kanada, ABD ve AB ulkelerinde endustriyel kullanim amagh 
gesit lslah gahsmalan ba§latilmi§tir (Sovero, 1993). 

2.4.2. Turkiye'de Kolza 
Kolza, II. Diinya savasi sirasinda Bulgaristan ve Romanya'dan gelen gdgmenler vasitasiyla 

Turkiye'ye gelmistir. Basta Trakya olmak iizere 1980 oncesinde kolza birgok yoremizde 
yetistirilmistir. Ancak ekimi yapilan kolzanin yagindaki erusik asit ve kuspesindeki glikosinolat 
oranimn yuksek olmasi sonucunda kolza iiretimi yasaklanmistir (Gizlenci ve ark. 2005). 

Daha sonra Kanada'da lslah edilen erusik asitsiz ve glikosinolatsiz (00 tipi) yeni kolza 
gesitlerinin getirilmesi ve 1984 yihnda Saglik Bakanhginin genelgesi ile uretimi serbest 
birakildiktan sonra, Trakya giftgisine tohumluk dagitilarak ekimi tesvik edilmeye gahsilsa da 
kolza yayginla§tirilamami§tir. Bunun nedeni ki§hk ekim zamani gegtikten sonra giftgiye 
tohumluk dagitilarak ekimin geg yapilmasmdan olmustur (Kolsanci, 2006). 

Kolza ulkemizde yeti§tirilen diger yag bitkilerine gore; 
• kislik ve yazlik gesitlerinin bulunmasi, 
• ki§hk ekildiginde mayis-haziran, yazlik ekildiginde haziran-temmuz 

aylarmda hasat olgunluguna gelmesi ile bu aylarda atil durumda bulunan yag ve yem 
fabrikalanna hammadde gereksinimini karsilayabilecek olmasi, 

• ekimden hasadina kadar mekanizasyona uygun olmasi, 
• birim alandan birgok yag bitkisine gore yuksek yag ve tohum vermesi 
• yagi biyodizel iiretimine uygun bitki olmasi nedeniyle avantajhdir (Kolsanci 

ve ark. 2000). 
Turkiye'de kolza tanmi 1948'lerde baslayarak istatistiklere girmistir. Bazi yillar ekim 

alaninda artisjar goriilse de, kolza ekim alaninda istenilen artis saglanamamistir. Tablo 2.12'nin 
incelenmesinden de anla§ilacagi gibi, son yillarda kolza ekim alaninda 2003 yilindan itibaren 
onemli artislann oldugu gorulmektedir. 2005 yihnda ekim alanindaki diisusle birlikte uretim bir 
onceki yila gore %73 oramnda azalarak 1.200 ton dusmiishir. Ancak 2006 yihnda kolza ekim 
alani 5.390 hektara, uretimi 12.615 tona yukselmistir. 
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Tablo 2. 12. Turkiye Kolza Ekim Alani, Uretim ve Verimi 

Y i l l a r E k i m A l a n i (ha) U re t im (ton) V e r i m (kg/da) 

2000 82 187 228 

2001 290 650 224 
2002 550 1.500 273 
2003 2.800 6.500 232 
2004 1.700 4.500 265 
2005 700 1.200 171 
2006 5.390 12.615 234 

Kaynak: TUIK 
§ekil 2.4. Turkiye'de Kolza Ekim Alanlan (ha) 

KOLZA EKlM ALANI (Ha) 

I : l ^ : : i TT:TT| 1 OO-SOO 

3 EKILMEVCN 

Kaynak: TEAE, 2006 
Kolza %70 oramnda kendine, %30 oramnda yabanci dollenen bir bitkidir. Dolayisiyla 

dogada bulunan yabani hardal gibi yakin akraba tiirleri ile %50'lere varan olgiide 
melezlendiginden dolayi, tohumlugu her yil yenilenmeli ve sertifikah tohumluk kullamlmahdir. 
Sertifikah tohumluklar cimlenme oranlan, gikis giicii ve safiyetleri yuksek tohumluklardir. Ikinci 
jenerasyon iiriinun tohumluk olarak kullanimi risklidir ve verim diisiikliigii meydana getirir. Aym 
zamanda kolzanin yabani turleriyle veya diger turleriyle tozlasmasi engellemek igin, kolza bu 
turlerden uzakta yetistirilmelidir. 

Kolzanin son iki yilhk uretim maliyetleri Tablo 2.13'de verilmistir. 2006 yihnda 165,08 
YTL/da olan uretim maliyeti, 2007 yihnda %12'lik bir artisla 184,89 YTL/da'a yukselmistir. 

Tablo 2.13. Kolza Uretim Maliyetleri 
MASRAF UNSURLARI 2006 YTL 2007* YTL 

GIRDI GIDERLERI 43,05 48,22 

Tohumluk Bedeli 5,25 5,88 

Giibre Bedeli 30,66 34,34 
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I lac Bedeli 7,14 8,00 

Su Bedeli 0,00 0,00 
BAKIM ve ISCIUK GIDERLERI 47,25 52,92 

ilk Surme 12,60 14,11 

ikileme 8,40 9,41 

Taban Surgu ve Tirmik 8,40 9,41 

Ekim ve Tohum Kapatma 6,30 7,06 

Gubreleme isciligi 5,25 5,88 

Zir.Muc.Isciligi Bedeli 6,30 7,06 

Sulama isgiligi Bedeli 0,00 0,00 

Qapalama 0,00 0,00 
HASAT ve PAZARLAMA 9,98 11,17 
Hasat ve Harman 8,40 9,41 

Nakliye 1,58 1,76 

DIGER DEGISKEN MASRAFLAR 0,00 0,00 
DEGISKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(3+8+16+19) 100.28 112.31 
Degisen Masraflann Faizi 9.02 10.11 
TOPLAM DEGISEN MASRAFLAR(TDM)(20+21) 109.30 122.42 

Genel idare Giderleri(TDM %3) 3.28 3.67 

Tarla Kirasi 47.25 52.92 
Diger Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 5.25 5.88 

TOPLAM SABIT MASRAFLAR(TSM)(23+24+25) 55.78 62.47 
TOPLAM URETIM MASRAFLARI(TUM)(22+26) 165.08 184.89 
Bir Dekardan Alinan Uriin Miktan (Verim) 300.00 336.00 
Bir Dekardan Alinan Yan Uriin Miktan (Verim) 0.00 0.00 
Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0.46 0.51 

Yan Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0.00 0.00 

Ana Uriin Geliri (28*30) 137.03 153.47 

Bir Dekardan Elde Edilen Yan Uriin Geliri (29*31) 0.00 0.00 
Bir Dekardaki Gayri Safi Uretim Degeri (GSUD) (28*30+29*31) 137.03 153.47 
Bir Dekardan Elde Edilecek Uriin icin Yapilan Masraf Toplami (27-33) 165.08 184.89 

Bir Kg Uriinun Maliyeti (35/28) 0.55 0.62 
Bir Dekardan Elde Edilen Briit Kar (GSUD-TDM) 27.73 31.05 
Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSUD-TUM) -28.05 -31.42 

Kaynak: TKB, *2007 yih tahmini degerdir. 
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2.5. ASPIR 
2.5.1. Dunyada Aspir 
Aspir (Carthamus tinctorius L), yazhk ve kishk, dikenli ve dikensiz fonnlan olan kuraga ve 

tuza dayamkh tek yilhk bir yag bitkisidir. 
Aspir kultiirii yapilan en eski bitkilerden biridir. Cin'de yaklasik 2200 yil once kullanildigi 

belirlenmistir. Orijininin Giiney Asya oldugu belirtilmektedir. Amerika kitasimn ke§finden sonra, 
ispanyollann bu bitkiyi Meksika'ya ve oradan da Venezuella ve Kolombiya'ya gotiirdiikleri 
bilinmektedir. ABD' ye ise, 1925 yihnda Akdeniz iilkelerinden girmistir (Elias et al., 2002). 

Aspir onceleri tibbi amaclarla ve gigegindeki boya maddesinin suda erimeyen kirmizi renkli 
"'Carthamin" ve suda eriyebilen sari renkli "Carthamidin" maddelerinin gida ve kumas 
boyacihginda kullanilmasi amaciyla yeti§tirilmis, daha sonralan tohumundaki yagi igin 
yetistirilmeye baslanmistir. Yagi ahndiktan sonra geriye kalan kuspesi, igerdigi %25'e varan ham 
protein oraniyla hayvancilikta iyi bir yem kaynagidir. Bati Avrupa, Japonya ve Latin Amerika 
ulkelerinde, dikensiz tipler kesme gigekgilikte kullanilmaktadir. Yalanci safran, Amerikan safrani 
ve boyaci safrani gibi isimlerle de bilinen aspir bitkisinin tohum kabuklan sanayide de pek gok 
alanda kullanilabilmektedir. Diger yag bitkilerinde de oldugu gibi, aspir bitkisinden elde edilen 
yag da (ozellikle Oleik tipte olanlar) biyodizel yapuninda kullanilmaktadir. 

Aspir bitkisinin tohumlarindaki yag orani islah gahsmalan ile %25-37'den %46-47'ye 
yiikseltilmis, kabuk kahnhgi azaltilmistir. Yaginin toplam doymus. yag orani diisiik, doymami§ 
yag orani yiiksektir. 

Tablo 2.14'iin incelenmesinden gdriilecegi iizere, 2006 yih genelinde diinyada 583.199 ton 
aspir iiretilmistir. En biiyiik uretici ulkeler Meksika, Hindistan ve ABD'dir. 2004 yihnda 928.956 
hektar olan aspir ekim alani yakla§ik 100 bin hektar azalarak 822.421 hektara diismiistur. 

Tablo 2.14. Diinya Aspir Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
2004 2005 2006 

Ekim Uretim Verim Ekim Uretim Verim Ekim Uretim Verim 
Alani(ha) (ton) (kg/da) Alani(ha) (ton) (kg/da) Alani (ha) (ton) (kg/da) 

928.956 654.024 70.4 812.525 581.513 71.5 822.421 583.199 70.9 
Kaynak: FAO www.faostat.fao.org 

2.5.2. Turkiye'de Aspir 
Aspir bitkisinin Anadolu'ya gelisi, Ona Asya'dan gog eden Tiirkler sayesinde olmu§tur. 

Bulgaristan'dan gelen gogmenler tarafindan bazi dikenli tipler Marmara Bolgesine (Bahkesir 
yoresine) 1940-1945 yillannda getirilerek tanmi yapilmistir. Ulkemizde, bazi ydrelerde dikenli 
aygigegi ve zerdegal olarak da bilinmektedir. 

Ilk defa, 1929-1930 yillannda Eski§ehir'de bulunan Sazova tohum islah istasyonunda, aspir 
bitkisinin yetistirme teknikleri ve islahi uzerine bir galisrna baslatilmistir. Yaklasik 10 yil kadar 
suren bu galismalar, 1939 yihnda baslayan II. Diinya savasi nedeniyle kesintiye ugrami?tir. 
Mevcut yerli populasyonlarla yapilan galismalar sonucunda, 1935-1936 yillannda, en iyi 
performansi gosteren ve ayni ozelliklere sahip 5 tek bitkinin kari§imiyla kompozit bir gesit elde 
edilmistir. Elde edilen bu ilk dikensiz kompozit gesit "Yenice 1813" ismiyle bolge giftgisine 
dagitilmi§tir. 
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Tohumlannda %30-35 oramnda yag igeren aspir, kuraga ve tuzluluga dayanikh bir bitki 
olmasi ve ekimden hasadina kadar mekanizasyona uygun olmasi nedeniyle ozellikle kurakhgin 
bitki gesitliligini ve uretimi simrlandirdigi Orta Anadolu ve Gecit Bolgelerinde ekim nobetine 
alinarak uretimi yayginlastinlabilir. Kurak ve tuzlu sartlarda yetisebilmesine ragmen diisuk 
tohum verim vermesi bitkinin onemli eksikliligi gibi gorunmesine ragmen, yetistirme 
tekniklerinin tam olarak uygulanmasi ile verimi arttirma olanaklari mevcuttur. 

Tablo 2.15'de goruldugii gibi yillara gore ulkemizde aspir ekim alanlannda ve uretimde 
2003 yihnda itibaren belirgin bir artis goriilmektedir. 2006 yihnda ise ekim alani en iist diizey 
olan 430 hektara uretimi ise 395 tona yukselmistir. 

Tablo 2.15. Turkiye Aspir Ekim Alani, Uretim ve Verimi 

Yillar Ekim alani (ha) Uretim (ton) Verim (kg/da) 

2000 30 18 60,0 
2001 35 25 71,4 
2002 40 25 62,5 
2003 250 170 68,0 
2004 165 150 90,9 
2005 173 215 124,2 
2006 430 395 92,0 

Kaynak: TUIK 
Aspir, Isparta, Eskisehir ve Bahkesir gibi gegit ydrelerinde giftgiler tarafindan az miktarlarda 

ekilen, el preslerinde veya diger yontemlerle yagi gikanlarak bolgesel olarak tuketilen bir yag 
bitkisidir. 

2.6. YERFISTIGI 
2.6.1. Dunyada Yerfistigi 
Yerfistigi (Arachis hypogaea L.) baklagiller familyasindan yazlik ve tek yilhk bir yag 

bitkisidir. Yerfistigi, gigekleri toprak uzerinde olusmasina ragmen, meyvelerini toprak altinda 
meydana getirmesi ile diger bitkilerden farkhhk gosterir. 

Yerfistigi tohumunun enerji degeri gok yuksektir. Kavrulmus haldeki yerfistigi tohumundan 
100 g yenmesi halinde yakla§ik 600 kalori ahnmis. olur. Bu enerjinin biiyuk bir kismi yerfistigi 
tohumunun icerdigi yagdan saglanmaktadir. Yerfistiginin yag igerigi gesit ozelliklerine bagh 
olarak degi§mekle beraber ortalama %50 civanndadir. Yerfistigi tohumunda yag oranimn gok 
yuksek olmasi yerfistiginin birgok yagh tohumlar arasinda bitkisel yag iiretimi bakimindan 
onemli bir yer almasini saglar. Tohumdaki yagin tamamina yakini kotiledonlarda bulunmakta, 
tohum kabugunun ve embriyonun az miktarda yag igerdigi bilinmektedir. Yerfistigi yagi insan 
beslenmesinde oldukga onemli olup, disardan alinmalan mutlak zorunlu olan yag asitlerinden 8 
tanesini bol miktarda igerir. Yerfistigi yaginin %80'e yakin kismini doymamis yag asitleri 
olusturur. Doymamis. yag asitlerinden oleik ve linoleik asitler ise yerfistigindaki doymamis yag 
asitlerinin sirasiyla %45 ve %35'ini olustururlar. Yerfistigi tohumunda bir antioksidan madde 
olan tokoferol bulunur. Yag elde edilme sirasinda yagin oksitlenmesi sonucu tadinin bozulmasini 
dnleyen bu maddenin gogu kiispede kahr. Yerfistigi yaginda %0,05 oramnda tokoferol bulunmasi 
yerfistigi yaginin oksitlenmeyle bozulmasini onlemek igin yeterlidir. Yerfistigi yaginin rengi 
agik, gdriiniisii benak ve yuksek sicakhk derecelerine karsi dayamkhdir. Yerfistigi yagi, sivi 
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olarak kizartmalarda kullanilmaktadir. Ayrica; biskuvi, pasta, sekerleme ve bahk konservelerinin 
hazirlanmasinda kullanildigi gibi, margarin yapiminda da kullanilmaktadir (Giil ve ark, 2001). 

Tohumlannda %20-25 protein bulunduran yerfistigi, beslenme igin gerekli aminoasitlerin 
bircogunu kapsamaktadir. Thiamin, niacin, riboflavin, vitamin E gibi vitaminler ydniinden 
zengindir. Potasyum, magnezyum, fosfor ve kukiirt gibi mineral maddeler yerfistigi tohumunda 
bol miktarda bulunmaktadir (DPT, 2001). 

Yerfistigi daha gok gerez olarak tiiketilmektedir. Bu amagla yerfistigi tohumlan dis kabuk 
kinlmadan veya kabuk kmhp tohumlar aynldiktan sonra kavrulup gig fistik tadi giderilmi? ve 
ayni zamanda dayamkhhgi arttirilmi§ olarak tuketime sunulmaktadir (Giil ve ark, 2001). 

Yerfistigindan yag gikanldiktan sonra geriye kalan kuspe yem maddesidir. Ayrica yerfistigi 
bir baklagil bitkisi oldugu igin topragi azot bakimindan zenginle§tirir. Yerfistigi meyvelerinden 
tohum gikanlmasiyla geriye kalan kabukta, %6-7 ham protein, %l-2 yag, %60-67 ham lif, %35-
45 seliiloz, %27-33 lignin, ve %2-4 kul bulunmaktadir. Bu nedenle yerfistigi kabuklan; yem 
dolgu maddesi olarak, mantar yetistiriciliginde, yakacak olarak, odun yapiminda dolgu maddesi 
olarak, yapay komiir yapiminda degerlendirilir. 

Yerfistiginin gen merkezi olarak, Giiney Amerika kitasi kabul edilmistir. Avrupa iklimi 
yerfistigi tanmi igin uygun olmadigindan, bu ulkelerde gelisme gdsterememi§tir. Akdeniz'de 
kiyisi bulunan Yunanistan, italya, Fransa ve ispanya gibi iilkelerde yayilma gosterebilmistir. 
Yerfistiginin ABD'ye ula§masi, diger iilkelere gore gecikmi§ olmasina ragmen, yerfistigi 
tanmindaki en hizh gelismeler bu iilkede olmustur. Bugiin, diinyada en modern yerfistigi tanmi 
ABD'de yapilmaktadir (Giil ve ark, 2001). 

Dunya yerfistigi 2004-2006 donemine ait ekim alani, iiretim ve verimdeki gelismeler Tablo 
2.16'da verilmistir. Diinya genelinde 2006 yihnda 214,9 kg/da ortalama verim duzeyi ile yaklasik 
48 milyon ton kabuklu yerfistigi iiretimi gergeklestirilmistir. 

Tablo 2.16. Diinya Yerfistigi Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

E k i m 

A l a n i 

( b i n h a ) 

U r e t i m 

( b i n t o n ) 

V e r i m 

( k g / d a ) 

E k i m 

A l a n i 

( b i n h a ) 

U r e t i m 

( b i n t o n ) 

V e r i m 

( k g / d a ) 

E k i m 

A l a n i 

( b i n h a ) 

U r e t i m 

( b i n t o n ) 

V e r i m 

( k g / d a ) 

23.588 36.337 154,0 23.598 51.300 217,4 22.232 47.768 214,9 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
Yerfistigi tropik ve subtropik bolgelerde yetisebilen yazhk bir sicak iklim bitkisidir. Diinya 

yerfistigi iiretiminde onemli olan ulkeler Gin, Hindistan, ABD, Endonezya, Nijerya, Senegal ve 
Sudan'dir. 

2.6.2. T u r k i y e ' d e Yer f i s t ig i 
Yerfistiginin Tiirkiye'ye ne zaman ve nasil girdigi kesin olarak bilinmemektedir. Ulkemizde 

ilk defa Trakya bolgesinde yeti§tirilmeye ba?landigi, daha sonra ise Ege, Akdeniz ve Guney 
Dogu Anadolu bolgelerine yayildigi ara$tincilar tarafindan bildirilmektedir (Anoglu, 1999). 

Ulkemizde yerfistigi yetistiriciligi Akdeniz Bolgesi, Bati Anadolu, Giineydogu Anadolu ve 
Marmara Bolgesinin bazi boliimlerinde agirhk kazanmis olup, kiigiik aile isletmeleri seklinde 
yapilmaktadir. Adana, Osmaniye, Icel, Antalya, Kahramanmaras, Aydin ve Mugla illerinde 
iiretilmektedir. Turkiye'de yerfistigi ekim alaninin %96'si bu illerde bulunmaktadir. Turkiye'nin 
diinya uretiminden aldigi pay gok diisiik olmasina ragmen hektar basina verim diinya 
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ortalamasinin iizerindedir. Yuksek maliyet, yerfistiginin yag sanayinde degerlendirilmesini 
engellemektedir. Bu nedenle yerfistigi ulkemizde cerez olarak tuketilmekte ve yine gerez olarak 
ihrac edilmektedir 

Tablo 2.17 incelendiginde, ulkemizde yerfistigi ekim alanlannda 2000-2006 yillan arasinda 
dalgalanmalar goriilmektedir. 2006 yihnda 23 bin hektar alanda 77 bin ton yerfistigi uretimi 
gergeklesmistir. Ozellikle 2005 yilindan itibaren yerfistigi ekilis alanlannda azalmalar olmustur. 
Ekim alanindaki azahsa ragmen dekar basina verimin yuksek olmasi uretimin diismemesini 
saglamistir. 

Tablo 2. 7. Turkiye'de Yerfistigi Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
Y i l l a r E k i m A l a n i (ha) U r e t i m (ton) V e r i m (kg/da) 

2000 28.300 78.000 275,6 
2001 27.000 72.000 266,7 
2002 33.000 90.000 272,7 
2003 28.000 85.000 303,6 
2004 26.000 80.000 307,7 
2005 25.850 85.000 326,9 
2006 22.690 77.454 341,0 

Kaynak: TUIK 
Bugiin ulkemizde uretimi yapilan yerfistigi gesitleri Virginia grubundan olup, yatik ve yan 

yatik olarak gelismektedir (Anoglu, 1999). 
Genel olarak giftgiler kendi tohumlugunu kendileri tiretmektedir. Gesit safiyeti olmayan bu 

tohumluklann kullanilmasiyla hastalik ve zararhlar artmakta, kalite ve verimde dusiisler 
olmaktadir. Kaliteli ve yuksek verim igin tohumluklann yenilenerek sertifikah tohumluk 
kullanimi tesvik edilmelidir. 

Arastirma enstitiileri ureticilerin ihtiyaci olan uygun gesitleri gikarmalari yaninda bu 
gesitlerin tohumluk tiretimlerini ve yayimini da yapmaktadirlar. Ayrica bazi ozel sektor 
kuruluslan da sertifikah tohum iiretimine baslamis durumdadir. 

Yerfistiginin 2006 ve 2007 yillanndaki uretim maliyetleri Tablo 2.18'de verilmistir. 2006 
yihnda dekara uretim masraflan 305,06 YTL/da olarak gergeklesmistir. 2007 yihnda ise uretim 
maliyetleri %12 oramnda artarak 341,66 YTL/da'a yukselmistir. Yerfistiginda dekar basina 
yapilan masraflar diger yag bitkilerine gore oldukga fazladir. 

Tablo 2.18. Yerfistigi Uretim Maliyeti (YTL/da) 
M A L I Y E T U N S U R L A R I 2006 2007(T) 

G I R D i G I D E R L E R I 75,14 84,16 
Tohum Bedeli 38,34 42,94 
Giibre Bedeli 22,15 24,81 

Zirai Mucadele ilaci Bedeli 14,56 16,31 
Su Bedeli 0,09 0,10 
B A K I M ve i § C i U K G I D E R L E R i 72,48 81,18 
ilk Suriim 10,62 11,90 
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Ikileme 6,67 7,47 

0 eleme 3,72 4,17 

Disk.Tirmik ve Taban Siirgii 6,65 7,45 

Ekim ve Tohum kapatma 5,37 6,01 

Tava Yapma 4,07 4,56 

Gubreleme isciligi 2,13 2,39 

Zirai Mucadele isciligi 3,15 3,53 

Sulama i§ciligi 17,83 19,97 

Gapalama 12,26 13,73 

H A S A T ve P A Z A R L A M A 47,17 52,83 

Hasat ve Harman 42,80 47,94 

Nakliye ( isletmeye ve pazara tasima) 4,37 4,89 

DlGER DEGiSKEN MASRAFLAR 2,72 3,04 

DEGi§KEN MASRAFLAR TOPLAMI (DMT) (3+8+19+22) 197,51 221,21 

DEGi§EN MASRAFLARIN FAiZi (%9) 17,78 19,91 

TOPLAM DEGlSEN MASRAFLAR (TDM) ( 23+24) 215,28 241,11 

Genel idare Giderleri (TDM %3) 6,46 7,23 

Tarla Kirasi 83,32 93,32 

Diger Sabit Masraflar (Amortisman ve Sigorta gibi) 0,00 0,00 

T O P L A M S A B I T M A S R A F L A R ( T S M ) (26+27+28) 89,78 100,55 

T O P L A M U R E T I M M A S R A F L A R I ( T U M ) (25+29) 305,06 341,66 

Bir Dekardan Alinan Uriin Miktan (Verim) 432,31 484,19 

Bir Dekardan Alinan Yan Uriin Miktan (Verim) 0,00 0,00 

Uriinun Satis. Fiyati (TL/Kg.) 1,22 1,37 

Yan Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0,00 0,00 

Ana Uriin Geliri (31*33) 502,66 562,98 

Bir Dekardan Elde Edilen Yan Uriin Geliri (32*34) 0,00 0,00 

Bir Dekardaki G a y r i Safi Uret im Degeri ( G S U D ) (31*33+32*34) 502,66 562,98 

Bir Dekardan Elde Edilecek Urun icin Y a p d a n Masraf Top lam i (30-
36) 

305,06 341,66 

Bir K g Uri ini in Maliyeti (38/31) 0,74 0,83 

Bi r Dekardan Elde Edi len Bri i t K a r ( G S U D - T D M ) 287,38 321,87 

Bir Dekardan Elde Edi len Net K a r ( G S U D - T U M ) 197,61 221,32 

Uretim Icindeki %Payi 105,00 117,60 

Agir l ik l i O r t . Maliyetteki Payi 0,79 0,88 

Kaynak: TKB 
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2.7. S U S A M 
2.7.1. D u n y a d a Susam 
Susam (Sesamum indicum) dik buyiiyen tek yillik, tohumlannda %50-60 yag, %25 protein 

igeren yazhk ve otsu bir bitkidir. Bilesjminde aynca bulunmaktadir. Besleyici ozelligi ve 
lezzetinden dolayi insan besini olarak 90k miktarda tuketilmektedir. 

Yagi %47 oleik asit ve %39 linoleik asit igermektedir. Susam tohumlan halen Yakm ve 
Uzak Dogu yemeklerinde kullanilmaktadir. Diger §ekerleme urunlerinin yam sira, susam 
tohumlannin biiyuk bir kismi helva ve tahin iiretimi igin kullanilmaktadir. Ayni zamanda 
diinyada yemeklere tat ve ge§ni vermek amaciyla da kullanilmaktadir. Susam yagi igerdigi 
sesamolin, sesamin ve sesamol gibi dogal antioksidanlar nedeniyle mukemmel bir stabiliteye 
sahiptir (Brar, 1979). 

Susamin yagi ahndiktan sonra elde edilen kuspesi triptofan ve methionince zengin %30-35 
protein igermektedir. Kabuklu susam tohumlan kalsiyumca zengindir ve mineral kaynagidir 
(Johnson et al, 1979). 

Anavataninin Afrika oldugu tahmin edilen susam insanhk tarihinin bilinen en eski 
bitkilerindendir. Susam tohumlannin kullammi M.6. 3000 yillanna dek gitmektedir. 5000 yildan 
fazla bir siiredir, Cinliler susam yagini sadece aydinlanmak amagh olarak yakmakla kalmayip, 
murekkep elde etmek amaciyla da kullanmi§lardir. Afrikahlar tarafindan susam tohumlan 
Amerika'ya getirilmistir. Giiniimiizde Orta Amerika'dan, Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar her 
yerde bulmak mumkundiir. 

Susam iiretimin yogun olarak yapildigi; Hindistan, Gin, Afganistan, Pakistan, Banglade§, 
Endonezya ve Srilanka'da %77,6'si bitkisel yag olarak, diger kismi ise pastacihkta ve tohumluk 
olarak tuketilmektedir. 

2004-2006 donemine ait Dunya susam ekim alam, iiretim ve verimdeki gelisrneler Tablo 
2.19'da verilmistir. Bu donemler igerisinde ekim alani, uretim ve verim degerlerinde onemli bir 
degisiklik gbriilmemistir. 

Tablo 2.19. Diinya Susam Ekim Alani, Uretim ve Verimi 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

E k i m 

A l a n i 

( b n h a ) 

U r e t i m 

( b i n t o n ) 

V e r i m 

( k g / h a ) 

E k i m A l a n i U r e t i m 

(b in h a ) (b in t o n ) 

V e r i m 

( k g / h a ) 

E k i m A l a n i 

(b in h a ) 

U r e t i m 
V e r i m 

(b in 
; ( k g / h a ) 
t o n ) 

7.554 3.458 457.0 7.771 3.409 438.6 7.540 3.338 442.7 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 

2.7.2 T u r k i y e ' d e Susam 
Giineydogu Anadolu Bolgesi, Akdeniz ve Ege bolgelerinde tanmi yapilmaktadir. Susam 

geli§me siiresinin kisahgi, birim fiyatinin yiiksekligi, iiretim girdilerinin fazla olmamasi ve her 
kultiir bitkisi ile ekim ndbetine ginnesi nedeni ile ikinci iiriin tanminda da yer alabilmektedir 
(Isler ve ark, 1996). Ancak, yaginin birim fiyatinin pahah olmasi, tohum veriminin dusuk olmasi 
ve hasadinda ya§anan problemler nedeniyle yag uretimimizde onemli bir katki 
saglayamamaktadir. 

Tiirkiye'de yillara gore susam ekilis alani, iiretim ve verim degerleri Tablo 2. 20'de 
verilmi§tir. Tablo 2.20'deki degerlerden de anlasildigi gibi, ulkemizde susamin ekilis alanlannin 
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giderek azaldigi gorulmektedir. Bu azahsta susam tanminin tamamen el emegine dayah olarak 
yapilmasimn onemli etkisi vardir. 

Tablo 2.20. Turkiye'de Susam Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
Yillar Ekim Alani (ha) Uretim (ton) Verim (kg/da) 

2000 50.900 23.800 46,8 

2001 50.000 23.000 46,0 

2002 48.000 22.000 45,8 

2003 44.000 22.000 50,0 

2004 43.000 23.000 53,5 

2005 42.450 26.000 60,4 

2006 39.939 26.545 66,0 
Kaynak: TUIK 
Ulkemizde ureticiler genel olarak mevcut gesitleri yetistirmekte ve tohumluk ihtiyaglanni 

kendileri temin etmektedirler. Ege Tanmsal Arastirma Enstitiisunde susam lslah gahsmalanna 
devam edilmektedir. 

Tablo 2.21'dcn gdriilecegi gibi, 2006 yihnda 137,30 YTL/da olarak hesaplanan susam 
maliyeti, 2007 yihnda 153,78 YTL olarak belirlenmistir. Bir onceki yila gore maliyetlerdeki artis 
orani %12 olmustur. 

Tablo 2.21. Susam Uretim Maliyetleri (YTL/da) 
MASRAF UNSURLAR1 2006 2007(T) 
GIRDI GIDERLERI 14,80 16,57 
Giibre Bedeli 7,88 8,83 
Tohumluk Bedeli 2,82 3,16 
Su Bedeli 3,42 3,83 
Ilac Bedeli 0,68 0,76 
BAKIM ve iSCILiK GIDERLERI 52,70 59,03 
Ilk Siirme 16,39 18,35 
Ikileme 6,86 7,68 
Taban Siirgu ve Tirmik 10,40 11,64 
Ekim ve Tohum Kapatma 7,27 8,14 
Savurma-Kalburlama 0,66 0,74 
Capalama 8,08 9,04 
Giibreleme isciligi 1,98 2,22 
Zir.Miic. Isciligi Bedeli 0,66 0,74 
Sulama isciligi Bedeli 0,41 0,46 
HASAT ve PAZARLAMA 30,15 33,77 
Hasat ve Harman 27,57 30,87 
Nakliye 2,59 2,90 
DIGER DEGlSKEN MASRAFLAR 1,15 1,29 
DEGlSKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(3+8+18+21) 98,81 110,66 
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Degisen Masraflann Faizi (%9) 8,89 9,96 
TOPLAM DEGiSEN MASRAFLAR(TDM)(22+23) 107,70 120,62 
Genel idare Giderleri(TDM %3) 3,23 3,62 
Tarla Kirasi 26,34 29,50 
Diger Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 0,03 0,04 
TOPLAM SABIT MASRAFLAR(TSM)(25+26+27) 29,60 33,16 
TOPLAM URETIM MASRAFLARI(TUM)(24+28) 137,30 153,78 
Bir Dekardan Alinan Uriin Miktan (Verim) 87,48 97,98 
Bir Dekardan Alinan Yan Uriin Miktan (Verim) 0,00 0,00 
Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 1,83 2,05 
Yan Uriiniin Satis Fiyati (TL/Kg.) 0,00 0,00 
Ana Uriin Geliri (32*30) 152,66 170,97 
Bir Dekardan Elde Edilen Yan Uriin Geliri (33*31) 0,00 0,00 
Bir Dekardaki Gayri Safi Uretim Degeri (GSUD) (32*30+33*31) 152,66 170,97 
Bir Dekardan Elde Edilecek Uriin icin Yapilan Masraf Toplami (29-35) 137,30 153,78 
Bir Kg Uriinun Maliyeti (37/30) 1,65 1,85 
Bir Dekardan Elde Edilen Brut Kar (GSUD-TDM) 44,96 50,35 
Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSUD-TUM) 15,35 17,20 
Uretim igindeki %Payi 100,00 112,00 
Agirlikli Ort. Maliyetteki Payi 1,72 1,93 
Kaynak: TKB 

2.8. HASHAS 
2.8.1. Dunyada Hashas 
Hasha§ (Papaver somniferum L) tek yillik bir kultiir bitkisidir. Ekiminden uretimine ve 

satisina kadar yasal olarak izlenen ha§has, asil olarak en onemli ila? hammaddesi olan 
alkoloidleri igin yetistirilmektedir. Kapsiillerinde bulunan ozellikle morfin, papaverin, tebain ve 
kodein gibi alkaioidler tibbi ve ticari degeri olan onemli ilag hammaddeleridir. 

Hashas tohumunda igerdigi %44-50 oraninda yag ile de ayni zamanda bir yag bitkisidir. 
Yagi %60-65 oraninda linoleik asit ve %18 oleik asit igermektedir. Yagi yemeklik yag olarak 
kullamldigi gibi boya, sabun ve kozmetik sanayinde de kullanilmaktadir. 

Karbonhidrat ve kalsiyumca zengin gri-mavi, sari, beyaz, kahve ve pembe renklerdeki 
ha§has tohumlan gok eski zamanlardan beri insan beslenmesinde enerji kaynagi olmu§tur. 
Alkoloid igermeyen tohumlan, pasta ve goreklerde kavrulup ezilerek ya da dogrudan gesni 
verniek amaciyla kullanilmaktadir. Kiispesi igerdigi %20-30 protein ile degerli bir hayvan 
yemidir. Ozellikle biiyukbas. hayvan beslenmesinde oneme sahiptir. 

Ha§ha§ Akdeniz iilkelerinden Asya'ya dogru yayilmistir. Ha§ha? kapsiiliinde yirmi kadar 
alkaloid daha bulunmaktadir. Bunlarin en dnemlileri tebain, kodein ve papaverin'dir. 

Dunyada, Birle§mi§ Milletler Teskilati denetiminde yasal olarak Turkiye, Hindistan, 
Avustralya, Fransa, ispanya, Macaristan ve Cek Cumhuriyeti ile son yillarda Cin'de hashas ekimi 
yapilmaktadir. Turkiye ve Hindistan Birlesmis Milletler Te§kilatinca geleneksel ha§ha§ iireticisi 
ulkeler olarak kabul edilmektedir. 
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2004-2006 doneminde dunya hashas ekim alani, uretim ve verimdeki gelismeler Tablo 
2.22'de verilmistir. 2006 yilinda bir onceki yila gore ekim alaninda yaklasik 12 bin hektarhk bir 
arti§ olmakla birlikte, uretimde de ayni oranda bir artis goriilmektedir. 

Tablo 2.22. Diinya Ha$ha$ Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
2004 2005 2006 

Ekim Alani 
(ha) 

Uretim 
(ton) 

Verim 
(kg/ha) 

Ekim 
Alani (ha) 

Uretim 
(ton) 

Verim 
(kg/ha) 

Ekim 
Alani (ha) 

Uretim 
(ton) 

Verim 
(kg/ha) 

89.125 65.562 735,6 102.499 72.074 703,2 115.429 83.435 722,8 
Kaynak: FAO, www.taostat.fao.org 

2.8.2. T u r k i y e ' d e Hashas 
Hasha§ bir yag bitkisi olmakla birlikte iilkemizde tibbi amagla yetistirilmekte ve tanmi gok 

eski yillardan beri yapilmaktadir. 1933 yihna kadar ha§ha§ ekim alanlan ve afyon uretimi 
bakimindan herhangi bir engel bulunmamaktaydi. Karadeniz ve Ege kiyilannin bir kismi harig 
turn Anadolu'da ha§has yetistirilmekteydi. Hashas ekim alanlan 1933 yilinda 2253 sayih 
Kanunla kontrol altina ahnmi§ ve hashas ekimi 14 il ile simrlandinlmistir. 1938 yihnda 3491 
Sayih Kanunla Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmus ve tiim yetkiler bu kuruma devredilmistir. 
1971 yihna kadar bitkisel yag iiretimini artirmak amaciyla bazi illerde tohum iiretimi igin hashas 
ekimine izin verilmistir. 1971 yihnda ise 2654 sayih hukumet kararnamesiyle hashas tanmi 
ulkemizde yasaklanmistir. Uretime 1974 yihnda tekrar izin verilmis. ancak kapsiil gizimi 
yasaklanmistir. 

1981 yihnda Afyon Bolvadin'de kurulan alkoloid fabrikasinda gizilmemis. kapsiiller 
islenmeye baslanmistir. Bolvadin alkoloid fabrikasi yilhk 20 bin ton kuru hashas kapsiilu isleme 
kapasitesine sahip olup, diinya yilhk ihtiyacinin %35'ini karsilayacak seviyededir. 

Halen ulkemizde Afyon, Burdur, Isparta, Karaman, Amasya, Corum, Tokat, Usak, Denizli 
ve Kutahya illerinin tamaminda; Ankara, Bahkesir, Eskisehir, Konya ve Manisa illerinin bazi 
ilgelerinde hasha§ tanmi yapilmaktadir. 

Turkiye'de yillara gore hashas. ekilis alani, iiretim ve verim degerleri Tablo 2.23'de 
verilmistir. Bakanlar Kurulunca ha§has ekimine izin verilen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Mudiirlugii'nce yapilan planlama gergevesinde Birlesmis Milletler Teskilatinca ulkemize verilen 
700.000 dekar limit dahilinde hashas. ekimi ve gizilmemis kapsiil uretimi yaptinlmaktadir. 

Tablo 2.23. Tiirkiye'de Hashas Ekim Alani, Uretim ve Verimi 
Y i l l a r E k i m A l a n i (ha) U r e t i m (ton) V e r i m (kg/da) 

2000 27.555 11.564 42,0 
2001 45.836 21.436 46,8 
2002 50.741 19.000 37,4 
2003 99.431 52.000 52,3 
2004 30.343 17.809 58,7 
2005 25.335 13.644 53,9 
2006 42.024 30.187 71,8 

Kaynak: TUIK 
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Hashas tohumunun 90k az bir kismi ureticiler tarafindan tohumluk olarak ve yoreye has 
yiyeceklerde kullanilmak iizere aynlmakta, geriye kalan biiyiik kismi da yagi cikartilmak iizere 
hashas yagi i§leme tesislerine satilmaktadir. Hashas. yaginin gida olarak tuketimi yok denecek 
kadar azdir. Afyon ilinde 350 ton kapasiteli 7 adet hasha§ yagi isjeme tesisi bulunmaktadir. 
Hashas yagi ozellikle boya sanayinde, tohumlan ise unlu mamullerde ve kozmetik sanayinde 
kullanilmaktadir. 

Ulkemizde hasha§ tohumu uyu§turucu madde icermediginden, serbest piyasada islem 
gdrmektedir. Ancak ha§has. tohumunun ureticinin elinde kalmamasi ve deger fiyatmin altinda 
satilmamasi amaciyla 1988 yilindan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasha§ tohumu 
destekleme ahmiyla gdrevlendirilmistir. 1988 yilindan bu yana ha§has tohumu igin TMO 
tarafindan ahm fiyati ilan edilmesine ragmen, serbest piyasada hasha§ tohumu fiyatlannin 
yiiksekligi nedeniyle, uretilen tohumlar piyasaya satilmaktadir (TMO). 

3. YAGLI TOHUMLARIN ve BITKISEL YAGLARIN DIS TICARETI 
Ulkemizde yagh tohum uretiminin yetersizligi ve yagh tohumlann icerdigi yag oranimn 

olmasi ithalati zorunlu kilmaktadir. 
2004-2007 yillan arasindaki ithalat degerlerine bakildigmda (Tablo 2.24), ulkemizde yagh 

tohum ve bitkisel yag ithalatinin ortalama olarak toplam ithalatin yaklasik %1'ini, tanmsal 
ithalatin ise %40'im olusturdugu belirlenmistir. Rakamsal olarak da, 2004 yihnda yakla§ik 913 
milyon dolar olan yagh tohum ve bitkisel yag ithalati 2007 yihnda 1.548 milyon dolara 
yiikselmistir. 

Tablo 224. Turkiye Yagh Tohum, Bitkisel Yag ve Kiispe Ithalat Miktar ve Degeri 
ithalata 

ili?kin 

Uriin 

2004 2005 2006 2007 ithalata 

ili?kin 

Uriin 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin S) 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

S o y a T o h u m u 681.964 226.828 1.154.504 328.533 1.016.907 264.797 1.230.908 409.656 

K o l z a 

T o h u m u 
5.714 1.578 64.611 18.198 184.895 58.364 245.262 103.849 

A y c i c e g i 

T o h u m u 
481.703 157.376 491.325 161.759 371.472 116.277 596.148 260.167 

Pamuk 

T o h u m u 
83.815 19.576 125.635 21.271 70.202 11.389 7.300 2.328 

Susam 

T o h u m u 
79.190 59.037 86.413 64.332 95.057 68.745 107.629 92.263 

D ige r 7.247 2.028 13.697 4.127 18.440 2.982 18.378 3.710 

Yagli Tohum 

Ara Toplam 
1.339.632 466.422 1.936.186 598.220 1.756.972 522.553 2.205.623 871.972 

Soya Y a g i 75.398 47.588 190.998 105.464 213.205 120.707 50.780 37.372 

Pa lm Y a g i 438.461 241.865 554.385 270.416 565.133 286.643 456.455 339.298 

A y c i c e k Y a g i 78.2430 50.478 134.617 43.332 398.477 235.185 162.807 137.491 

Hindistan C . Y a g i 10.261 6.136 7.094 5.671 14.664 8.711 12.184 10.377 

Mis i r Y a g i 90.006 67.392 102.174 79.666 119.557 83.999 113.007 96.408 

B i t . Y a g . v b . 

Frak. 
8.469 8.851 4.458 6.995 8.948 11.554 11.351 15.836 
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Margar in 13.249 11.698 13.235 11.901 14.102 12.088 14.326 18.063 

D ige r 15.097 12.587 34.577 28.854 84.852 47.139 21.734 21.401 

Bitk isel Y a g 

A r a T o p l a m 
729.184 446.594 I.I 14.053 645.009 1.423.940 805.927 842.664 676,248 

Soya Ki ispesi 465.976 144.864 511.920 134.366 268.716 63 .853 341 . 540 98.175 

A y c i c e g i 

Ki ispesi 
351.803 53.689 281.863 35.480 422.950 45.811 374.174 65.960 

D ige r 78.713 6.282 71.638 4.813 90.600 3.092 79.209 6.723 

K i i spc A r a 

T o p l a m 
896.493 204.835 865.422 174.660 782.266 112.755 794.923 170.858 

G e n e l 

T o p l a m (S) 
1.117.851 1.417.889 1.441.235 1.719.07') 

Kaynak: DTM, 2008 
Buna karstiik, 2004-2007 yillan arasinda yagh tohum, bitkisel yag ve yagh tohum kiispesi 

ihracati Tablo 2.25'de 6zetlenmi§tir. Yagh tohum ve bitkisel yag ihracatimiz 2004 yihnda 324 
milyon dolar olarak gerceklesmis, 2007 yihnda 482 milyon dolara ulasmistir. Yagh tohumlar 
igerisinde en fazla ihrag edilen iiriin ha§ha§ tohumu olurken, bitkisel yaglar arasinda da aygigegi 
yagi oldugu gorulmektedir. 
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Tablo 2.25. Turkiye Yagli Tohum, Bitkisel Yag ve Kiispe ihracat Miktar ve Degeri 
Ihracata 

Iliskin 

Uriin 

2004 2005 2006 2007 Ihracata 

Iliskin 

Uriin 
Miktar 

(Ton) 

Dolar 

(bin$) 

Miktar 

(Ton) 

Dolar 

(bin$) 

Miktar 

(Ton) 

Dolar 

(bin$) 

Miktar 

(Ton) 

Dolar 

(bin$) 

Aycicegi 
Tohumu 

4.489 10.500 8.128 16.914 10.194 22.778 10.052 26.598 

Pamuk 
Tohumu 

1.087 2.578 3.968 6.851 4.328 7.336 4.126 6.294 

Susam 
Tohumu 

3.813 5.840 4.312 6.931 4.693 7.261 3.511 8.710 

Hashas 
Tohumu 

23.917 30.855 14.647 28.609 22.951 41.718 14.934 48.452 

Diger 1.875 946 131 111 179 192 306 623 
Yagh Tohum 

Ara Toplam 
35.181 50.720 31.186 59.416 42.345 79.284 32.929 90.667 

Soya Yagi 2.770 2.347 2.211 1.822 2.190 1.840 7.938 8.064 
Aycicek Yagi 17.869 15.715 23.120 21.495 98.942 85.297 31.906 30.002 
Pamuk 
Tohumu Yagi 

2.168 1.650 2.372 1.845 1.849 1.466 2.145 2.121 

Misir Yagi 13.147 14.533 24.727 25.940 29.462 30.343 7.842 9.006 
BitYag.vb. 
Frak. 

25.544 27.191 44.866 44.091 137.617 125.309 62.445 77.968 

Margarin 96.642 73.599 128.278 99.071 102.943 79.349 111.291 114.787 
Diger 3.443 5.323 1.404 3.109 1.971 3.739 6.455 8.730 
Bitkisel Yag 

Ara Toplam 
211.217 273.392 318.439 497372 419.621 506.731 270.161 391.258 

Soya Kiispesi 15.052 5.163 19.329 5.192 14.215 3.971 7.021 2.563 
Pamuk 
Kiispesi 

16.262 3.221 10.859 2.037 9.274 1.584 7.959 1.611 

Diger 3.701 156 17.159 812 7.579 446 0,785 1,91 
Kiispe Ara 

Toplam 
35.015 8.540 47.347 8.041 31.068 6.001 14.981 4.176 

Genel 

Toplam ($) 
332.651 564.828 592.017 486.111 

Kaynak: DTM, 2008 
3 . 1 . Y a g h T o h u m l a r 

Tablo 2.26'da gbriildugii gibi, 2004 yihnda toplam 469 milyon dolar olan yagh tohum 
ithalatimizin; %48,3'unu soya, %33,5'ini aycicegi, %12,6'sim ise susam tohumu olusturmustur. 
2004 yilindan itibaren yagh tohum ithalatimizda surekli bir artisin oldugu goriilmektedir. Yagh 
tohumlar igerisinde en fazla ithalata konu olan uriinun soya fasulyesi tohumu oldugu dikkati 
gekmektedir. Soya fasulyesi tohumunun ozellikle yem sanayinde yogun olarak kullamlmasi 
ithalat miktanni arttirmaktadir. Soya fasulyesinden sonra en fazla ithalat aycicegi ve susam 
tohumunda yapilmistir. 
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Tablo 2.26. Turkiye Yagh Tohum ithalati 

I tha l Ed i l en U r i i n 
2004 2005 2006 2007 

I tha l Ed i l en U r i i n 
B in $ % Bin $ % B i n S % B i n S % 

Soya fasulyesi tohumu 226.828 48,3 328.533 52,7 264.796 50.7 409.656 47.0 
Aygigegi tohumu 157.376 33,5 161.759 25,9 116.276 22.3 260.166 29.8 
Susam tohumu 59.037 12,6 64.332 10,3 68.745 13.2 92.263 10.6 
Yer fistigi tohumu 3.578 0,8 24.897 4,0 0 0 0 0.0 
Pamuk tohumu 19.576 4,2 21.271 3,4 11.388 2.1 2.327 0.3 
Kolza (Kanola) tohumu 1.578 0,3 18.197 2,9 58.364 11.2 103.849 11.9 
Keten tohumu 159 0,0 1.610 0,3 0 0 0 0.0 
Kenevir tohumu 229 0,0 603 0,1 0 0 0 0.0 
Palm meyvesi ve gekirdegi 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0.0 
Digerleri 886 0,2 2.574 0,4 2.981 0.5 3.709 0.4 

T o p l a m 469.246 100 623.777 100 522.550 100 871.970 100 
Kaynak: DTM, 2008 
Yagh tohum ihracat degerleri incelendiginde ise (Tablo 2.27), en fazla ihracat ha§ha§ 

tohumunda goriilmekte ve bunu sirasiyla aygigeg ;i, susam ve pamuk tohumu izlemektedir. 

Tablo 2.27. Turkiye Yag h Tohum Ihracati 

i h rag E d i l e n U r i i n 
2004 2005 2006 2007 

i h rag E d i l e n U r i i n 
B i n S % B i n S % B i n S % B i n S % 

Aygigegi tohumu 10.500 20,7 16.914 28,5 22.778 28,7 26.598 29,3 
Susam tohumu 5.840 11,5 6.931 11,7 7.261 9,2 8.710 9,6 
Pamuk tohumu 2.578 5,1 6.850 11,5 7.336 9,3 6.294 6,9 
Hashas tohumu 30.855 60,8 28.609 48,2 41.718 52,6 48.452 53,5 
Digerleri 946 1,9 111 0,1 192 0,2 623 0,7 

T o p l a m 50.719 100 59.416 too 79.284 100 90.677 100 

Kaynak: DTM, 2008 
Aygigegi: Ulkemizde yagh tohum agigi dikkate alinarak uretim, prim sistemi ile 

desteklenmektedir. Uretim doneminde, ozellikle Karadeniz'e kom§u ulkelerden yapilan ithalatin 
uretimi oiumsuz yonde etkilemesini onlemek ve Yagh Tohum Tanm Satis Kooperatifleri 
Birlikleri'nin dismda sanayici ve tuccann da yerli uriinii almalanni tesvik etmek amaciyla, 
1206.00.91.99 Gumriik Tarife istatistik Pozisyonlu (G.T.i.P) yaghk aygigegi tohumunda 
uygulanan % 12 oranindaki gumriik vergisinin hasat donemi oncesi (15 Temmuz 2008 tarihinde) 
Dunya Ticaret Orgutu (DTO) tarife taahhudiimuz seviyesi olan %27'ye yukseltilecektir. Ayni 
tarih itibanyla gumriik vergisi aygigegi ham yaginda %22'den %36'ya diger ham yaglarda ise 
%22'de ise %31,2'ye yukseltilecektir. 

Ulkemiz aygigegi tohumu ithalati ve ihracatina iliskin degerler Tablo 2.28'de gosterilmistir. 
2007 yih itibanyla 596 bin ton aygigegi tohum ithalatina 260 milyon dolar olarak gergeklesmistir. 
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Ihracatta ise 10 bin ton karsiligi 26,5 milyon dolar gelir elde edilmistir. ihracat ile elde edilen 
girdinin ithalatla odenen paranin ancak %10'unu karsiladigi goriilmektedir. 

Tablo 2.28. Turkiye'nin Aycicegi Tohumu ithalat ve ihracat Miktar ve Degeri 

Yillar 
Ithalat ihracat 

Yillar 
Ton Bin $ Ton Bin $ 

2000 523.903 103.324 2.121 4.850 
2001 182.728 42.707 13.472 35.591 
2002 129.108 42.008 2.319 3.713 
2003 540.852 153.335 4.269 8.406 
2004 481.703 157.376 4.489 10.500 
2005 491.325 161.759 8.128 16.914 
2006 371.471 116.276 10.193 22.777 
2007 596.147 260.166 10.052 26.598 

Kaynak: DTM, 2008 
Soya: Di§ ticaret istatistikleri incelendiginde; 2005 yilindan itibaren soya tohumu ithalatinin 

hizla arttigi, buna karsihk soya kuspesinin ithalatinda diisii? ya?andigi goriilmektedir. Soya 
kiispesinde goriilen bu azalmanin yem sanayinde soyanin fullfed olarak kullanilmasindan 
kaynaklandigi soylenebilir. Soya tohumu, ham soya yagi ve soya kiispesi olarak 2007 yihnda 
ithalata ddedigimiz bedel 545 milyon dolara ulasmi§tir. Soya fasulyesinin gumruk vergisinin 
diger yagh tohumlara oranla oldukca diisuk olmasi ithalati cazip hale getirip ic piyasa fiyatlanni 
dusurmu§tur. Diisuk ithalat maliyeti ile rekabet edemeyen ic piyasa fiyatlan ureticiyi tatmin 
etmemi§ ve ulkemizde yillarca soya fasulyesi uretimi artirilamamisUr. Soya ekim alanlannda 
alternatif olarak yeti§tirilen iiriin misirdir. Yuksek gumruk vergileri ile korunan misir uretimi 
karsisinda soya fasulyesi iiretimi iireticilerce tercih edilmemektedir. Diger taraftan soya fasulyesi 
yem sanayinin temel hammaddesi konumundadir. Bu nedenle de gumruk vergisi DTO taahhiidii 
diizeyine de cikanlamamistir. 

2008 yih itibanyla gumruk vergisi soya fasulyesinde %8, ham soya yaginda %22, soya 
kiispesinde % 13,5 olarak uygulanmaktadir. 15/07/2008 tarihinde ham soya yagindaki giimruk 
vergisi orani %31.2 olarak uygulanacaktir (Tablo 2.31). Soya fasulyesi tohumunda DTO 
taahhiitlerimize gore %23,1 gumruk vergisi uygulama imkanimiz bulunmaktadir. 

Tablo 2.29. Turkiye Soya Urunleri ithalati 

Yillar 
Soya Tohumu Soya Yagi Soya Kiispesi 

Yillar 
Ton Bin $ Ton Bin $ Ton Bin $ 

2003 831.454 226.525 133.601 72.022 412.962 101.650 
2004 681.964 226.828 75.398 47.587 465.976 144.863 
2005 1.154.504 328.533 190.998 105.464 511.920 134.366 
2006 1.016.906 264.797 213.205 120.707 268.715 63.852 

2007 1.230.908 409.656 50.800 37.372 341.540 98.174 

Kaynak: DTM, 2008 
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Palm: Palm yagi ithalat degerleri incelendiginde (Tablo 2. 30), insan gidasi olarak 
kullanima uygun palm yagi ithalatinin 2004 yihnda 182 milyon dolar iken, 2006 yihnda 255 
milyon dolara ulastigi, 2007 yihnda ise 263 milyon dolar olarak gergeklestigi gorulmektedir. 

2008 yih itibanyla giimriik vergisi palm yaginda %22 olarak uygulanmaktadir. 15/07/2008 
tarihinde palm yaglanndaki gumriik vergisi oram %31.2'ye yukseltilecektir. 

3.2. Bitkisel Yaglar 
Tablo 2.30'da ulkemizin 2004-2007 yillan arasinda bitkisel yag ithalatim inceledigimizde; 

2004 yihnda 364 milyon dolar olan bitkisel yag ithalatinin 2007 yihnda 547 milyon dolara 
yiikseldigini gormekteyiz. 2005 yilinda 633 milyon dolar olan bitkisel yag ithalatimizin %50'sini 
palm yagi, %30,3'iinu aygigegi yagi, %14,3'iinu misir yagi, %5,5'ini de soya yagi 
olu§turmaktadir. Diger taraftan; bitkisel yag ihracatimiz 2007 yihnda 270 bin ton karsihgi 391 
milyon dolar olarak gergeklesmistir. 
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Tablo 2.30. Turkiye'nin Yillara Gore Bitkisel Yag Ithalati 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

u i u n M i k t a r ( t o n ) D e g e r ( b i n $ ) M i k t a r ( t o n ) D e g e r ( b i n $ ) M i k t a r ( t o n ) D e g e r ( b i n $ ) M i k t a r ( t o n ) D e g e r ( b i n $ ) 

Aycicek yagi 76.106 49.196 200.919 133.327 399.391 236.435 162.979 137.916 

Soya yagi 75.409 47.608 191.016 105.502 218.631 124.146 50.800 37.312 

Misir yagi 90.026 67.427 112.980 89.464 126.143 88.800 115.007 98.418 

Palm yagi 349.423 182.276 458.868 205.014 533.800 255.350 365.629 263.039 

Pamuk yagi 0,306 2 0,458 6 0,510 5 0,309 3 

Margarin 13.333 11.768 13.239 11.909 14.340 12.253 5 10 

Yerfistigi yagi 5 17 4 15 5 18 5 20 

Hindxevizi yagi 10.261 6.136 10.914 7.094 14.664 8.711 12.184 10.377 

Susam yagi 2 11 4 23 19 77 3 18 

T o p l a m 6 1 4 . 5 6 5 3 6 4 . 4 4 2 9 8 7 . 9 4 4 5 5 2 3 5 4 1 . 3 0 6 . 9 9 3 7 2 5 . 7 9 6 7 0 6 . 6 1 4 5 4 7 . 1 1 4 
Kaynak: D T M , 2008 
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3.3. K i i spe 
Ulkemizin 2004-2007 yillan arasindaki kiispe ithalati incelendiginde, soya ve aygigegi 

kuspelerinin ithalatta agirhkta oldugu gorulmektedir. 2004 yihnda toplam 896 bin ton kiispe 
ithalatina 205 milyon dolar, 2007 yihnda 795 bin ton ithalata 171 milyon dolar odenmistir. 2006 
ve 2007 yillannda soya kiispesi ithalatinda goriilen azalma dikkat gekicidir. Bu duruma ozellikle 
yem sanayinde kullanilmak iizere rullfed olarak ithal edilen soyanin etkisinin oldugu soylenebilir. 

Ham yag ve kiispe ithalati yerine, yagh tohum ithalatinin cazip hale getirilerek, ulkemizde 
kurulu yagh tohum isleme sanayinin atil kapasitesinin gahsmasi ve katma degerin ulkemizde 
kalmasi amaglanarak giimriik vergileri DTO taahhiitlerinin en iist sinin olan %13,5'ta 
tutulmaktadir. Ancak %4 giimriik vergisi olan biyoethonol iiretiminden arta kalan misir kiispesi 
(ddcs) ithalati hizla artmaktadir. Bu da baste pamuk olmak iizere ulkemizde kirimi yapilan diger 
yagh tohum kuspelerinin sati§ini zorlastirmaktadir. 

Tablo 2.31. Yagh Tohum, Bitkisel Yag ve Kuspelerde Uygulanan Gumriik Vergisi 
M a d d e A d i Mevcu t G u m r i i k Ve rg i s i (%) D T O T a r i f e T a a h h u d u (%) 

Aygigegi tohumu 12(1) 27 

Soya fasulyesi tohumu 8 23,1 

Pamuk tohumu 10 23,4 

Kolza (Kanola) tohumu 10 10 

Aygigegi yagi (ham) 22(2) 36 

Aygigegi yagi (rafine) 50 67,5 

Soya yagi 22(3) 31,2 

Misir yagi 22 31,2 

Palm yagi 22 31,2 

Margarin 46,8 46,8 

Aygigegi Kiispesi 13,5 13,5 

Soya kiispesi 13,5 13,5 

Pamuk kiispesi 13,5 13,5 
( } : 15.07.2008 tarihinden itibaren soz konusu gumriik vergisi %27 olarak uygulanir. 
( 2 j : 15.07.2008 tarihinden itibaren soz konusu giimriik vergisi %36 olarak uygulanir. 
( 3 ) : 15.07.2008 tarihinden itibaren soz konusu gumriik vergisi%31.5 olarak uygulanir. 
Tablo 2.31'de yagh tohum, bitkisel yaglar ve kuspeler uygulanan giimriik vergileri ile DTO 

tarife taahhutleri iist sinirlan belirtilmistir. Uretim ve tuketim durumuna gore giimriik vergisi 
oranlan ust sinin asmamak kaydiyla degistirilebi 1 ir. 

3.4. Y a g h tohumla rda u lus lararas i i l iski ler 
Avrupa Birligine katilim sureci gergevesinde, "Tanm ve Kirsal Kalkinma" fashna ilisjcin, 

Avrupa Komisyonu yetkililerince ulkemize, ilgili fasildaki miiktesebat, uygulamalar ve gerekli 
idari kapasite hakkinda bilgi verildigi ve sorularimizin yanitlandigi tamtici tarama toplantisi 5-8 
Aralik 2005 tarihlerinde Briiksel'de gergekle§mi§tir. Ilgili fasila iliskin olarak ulkemizin mevcut 
durum hakkinda bilgi verilmesine yonelik aynntih tarama toplantisi ise 23-26 Ocak 2006 
tarihlerinde Briiksel'de yapilmistir. 
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Avrupa Birligi aynntih tarama surecinde, pamuk ve yagh tohumlara iliskin yapilan 
hazirhklann koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanhgi'na verilmistir. 

Bu kapsamda, Avrupa Birligi miizakereleri tanm ve kirsal kalkinma bashgina yonelik 
aynntih tarama surecinde, Sanayi ve Ticaret Bakanhginin koordinasyonunda, pamuk ve yagh 
tohumlarla ilgili Avrupa Komisyonu yetkililerince cevaplanmasi talep edilen sualname ilgili 
kurumlarla birlikte yamtlanmis ve bahse konu iiriinle ilgili hazirlanan sunum anilan Bakanlikca, 
BriiksePde Avrupa Komisyonu yetkililerine yapilmistir. 

Diger taraftan AB Ortak Tanm Politikasinda gergeklesen reformlar nedeniyle yagh tohumlar 
ve pamuk duzenlemeleri bir gegis ddnemindedir. Bu durum uyum gahsmalanni dogrudan 
etkilemektedir. Tablo 2.32'de Turkiye ve AB'de yagh tohumlara uygulanan desteklerin 
kar§ila§tinlmasi goriilmektedir. Ulkemizde destekler dogrudan gelir, mazot, kimyevi giibre 
destekleri olarak uygulanmaktadir. Aynca, uriine gore farkhhk gosteren prim uygulamalan 
yapilmaktadir. AB'de ise dogrudan destek seklinde tek odeme ile yapilmaktadir. 

Toplulukta uretilen diger nebati yaglar ve yagh tohumlar konusunda ise Tiiziikte 
kolza ve salgam tohumu ile aygigegi tohumu ile ilgili duzenlemeler y a p i l m i s U r . Her bir 
yagh tohum tiirii igin hedef ve mudahale fiyatmin belirlenmesi hiikme baglanmi§tir. 
Tiiziikte ayrica tohumlar igin hedef fiyatin dunya fiyatlanndan yuksek olmasi durumunda, 
aradaki farkin yardim olarak, toplulukta hasat edilen ve islenen tohumlar igin verilecegi 
hiikme baglanmi§tir. 

Ozellikle yardimlar daha sonra / 782/2003/EECsayihKonsey Tiiziigu kapsaminda ele alinmistir. 
Mudahale ahmlannin, piyasa fiyatmin belirlenen mudahale fiyatmin %94'ii olmasi 

durumunda yapilacagi hiikme baglanmistir. Mudahale fiyatinda ayhk artislar yapilabilmektedir. 
Tiiziikte kastedilen tarla bitkileri olarak hububat (bugday, durum bugdayi, arpa, gavdar, 

yulaf, misir, dan, kanarya tohumu, sorgum), yaghtohumlar ( soya fasulyesi, kolza tohumu ve aygigegi 
gekirdegi), protein bitkileri (bezelye, fasulye ve tathbakla), keten (keten tohumu ve lifi igin yetistirilen 
keten) ile kenevir (lifi igin yetistirilen) sayilmistir. Arazi esashddeme, hektar basina ve bolgeler 
arasinda farkhlastinlmis olarak belirlenmektedir. 

Odemelere esas alan, tarla bitkileri igin aynlmi§alanlar veya ekim di§i birakma yukumliiliigiine 
tabi alanlar olup, toplam alanlar bu amag igin belirlenmis. azami alani asamamaktadir. 

Yardim basvurusunda bulunulan alanlann toplaminin, belirlenen tavan astigi durumlarda, 
giftgilerin basvunisundaki alanlar asma oran dogrultusunda azaltilmaktadir. 

A v T u p a Birligi'nde 1782/2003/EEC sayili Konsey Tiiziigii kapsaminda uygulanan 
destekler Tablo 2.32'de gosterilmistir. 

Tablo 2.32. AB'deki Yardimlar 
Uriin Iiriinun Fiyati, Destegin Niteligi, Kime Verildigi Tutan €* 

ve Birimi 
Tarla Bitkileri Arazi Odemesi Hububat, yagli tohumlar, protein bitkileri ile keten 63 

v e lifi igin yetistirilen keten ve kenevire yonelik 
arazi esasli yardim, 6/ha 
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Tarla Bitki lerinde Ozel Bolgesel Finlandiya ve isveg'in bazi bolgelerinde hububat, 24 
Yardim yagh tohumlar, keten tohumu ve lifi icin yetistirilen 

keten ve kenevire yonelik olarak giftgilere verilen 
arazi esash yardim, €/ton 

Enerji Bitkileri Yardimi Enerji bitkilerinin ekili oldugu alanlara 45 
yonelik giftgilere verilen arazi esash yardim, €/ha 

*: 2005/2006 pazarlama yihna ait degerlerdir. Kaynak: Can, F. 2005 

Tablo 2.33. Turkiye ve AB'de Yagli Tohumlara Iliskin Mevzuatin Karsilastinlmasi 
TURKIYE AB 

TARIMSAL DESTEKLER TARIMSAL DESTEKLER 
• Yatay destekler olarak dogrudan gelir destegi ve mazot • 1782/2003 Sayih Konsey 
destegi, kimyevi giibre destegi verilmektedir, Tiiziigu, 
• Ayrica yagh tohum ureticilerine prim odemesi • AB destekleme sistemi 
yapilmaktadir. dogrudan destek (tek 
• AB'de desteklemeler Entegre idare Kontrol Sistemi odeme) seklinde 
(IACS) ve Ciftlik Muhasebe Veri Agi Sistemi ile Kontrol yapilmaktadir. 
edilmektedir. AB'ye uyum kapsaminda bu sistemlerin 
Turkiye'de tamamlanmasini miiteakip, AB kurallanna gore 
destekleme yapilabilecektir. Bu desteklemelere uyelik 
gergeklesmeden kisa bir siire once baslanmasi veya uye 
olunca baslanmasi uygun olacaktir. 
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanligi 

3.5. Serbest Ticaret An I as mal an ve 1/98 Sayih Ortaklik Konseyi Karari 
Bilindigi iizere Turkiye-AB arasinda Gumruk Birligi'ni tesis eden 1/95 sayih Ortaklik 

Konseyi Karari (OKK) gergevesinde Turkiye'nin Karar'in yiirurliige girmesini izleyen 5 yil 
zarfinda, ticaret politikasim asamah olarak Toplulugun Ticaret Politikasma uyumlu hale 
getirmesi, toplulugun tercihli gumriik rejimine uyum saglayacagi, bu uyumun hem otonom rejimi 
hem de uguncu iilkelerle tercihli anlasmalan kapsayacagi ongoriilmektedir. 

Tiirkiye-AB temel tanm urunleri ticaretinde tercihli rejim 1/98 sayih OKK gergevesinde 
diizenlenmistir. 

Ulkemiz, Avrupa Birligi'nin (AB) Tercihli Ticaret Anlasmalanni iistlenme dogrultusunda ve 
de Barselona surecinin bir pargasi olarak yurutulen Serbest Ticaret Anlasmalan (STA) 
muzakcreleri neticesinde; Bugiine kadar EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bolgesi-Norveg, izlanda, 
isvigre), israil, Macaristan, Romanya, Cek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, 
Estonya, Slovenya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Hirvatistan, Bosna ve Hersek, Fas, Tunus, 
Suriye, Filistin ve Misir ile STA imzalamistir. 

Turkiye'nin Cek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, 
Macaristan ve Polonya ile yaptigi Serbest Ticaret Anlasmalan 1 Mayis 2004'te anilan ulkelerin 
AB iiyesi olmalan nedeniyle, 30 Nisan 2004 tarihi itibariyle karsihkh olarak feshedilmistir. 
1 Mayis 2004'ten itibaren bu iilkelerle ticari iliskilerimiz Gumriik Birligi temelinde 
yiiriitiilecektir. Bu kapsamda, Tiirkiye-AB 1/98 sayih Ortaklik Konseyi Karari kapsaminda tanm 
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iiriinlerinde saglanan karsilikli tavizlerin yeni duruma uyarlanmasina ili§kin galismalar devam 
etmektedir. 

Ikili Anlasmalar Kapsaminda Serbest Ticaret Anlasmalan (STA) ve 1/98 Sayili Ortakhk 
Konseyi Karan uyannca yagh tohumlar ve ham yagda veriler tavizler Tablo 2.35'de 
gosterilmistir. 

Tablo 2.34. ithalatta Uygulanan Tarife Kontenjanlan 
T O P L A M K O T A G U M R U K V E R G I S I 

U R U N A D I M E N S E i ( T O N ) ( I T H A L A T D O N E M I ) 
Aygigegi tohumu AB 1.000 % 0(1.1-31.8) 
Ham aygigek yagi-aspir AB 18.400 % 0(1.1-31.8) 
ham yagi 
Biitiin yagh tohumlar Bosna-Hersek Limitsiz %0 
Ham soya yagi AB 60.000 % 0(1.1-31.8) 
Rafine soya yagi AB 2.000 % 50 indirimli vergi 

(1.1.-31.8) 
Ham kanola yagi AB 10.600 % 0(1.1.-31.8) 

Kaynak: DTM, 2008 
Tablo 2.35. Serbest Ticaret Anlasmalan Kapsaminda Bitkisel Yaglarda Verilen Tavizler 

A V R U P A BIRLi6i 
U r i i n K o d u i i r i i n T a n i m i K o t a (ton) V e r g i O r a n i ( % ) 

y 150710 Soya yagi, ham (01.01-31.08) 60.000 0 
y 150790 Soya yagi, rafine (01.01 -31.08) 2.000 %50 indirim 
y 151211 Aygigek yagi, ham (01.01-31.08) 18.400 0 
151411 
151491 Rep, kolza ve hardal yagi, ham (01.01-31.08) 10.600 0 

S U R I Y E 

U r i i n K o d u U r i i n T a n i m i K o t a (ton) V e r g i O r a m (%) 

150710 Ham soya yagi, sakizi aynlmis olsun olmasin 200 0 
151211 Ham aygigegi tohumu yagi veya aspir yagi 1.000 0 

Kaynak: DTM, 2008 
ikili Anlasmalar Kapsaminda Serbest Ticaret Anlasmalan (STA) ve 1/98 Sayih Ortakhk 

Konseyi Karan uyannca yagh tohumlar ve ham yagda alinan tavizler Tablo 2.36'da 
gdsterilmi§tir. 
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Tablo 2.36. Serbest Ticaret Anlasmalan Kapsaminda Bitkisel Yaglarda Alinan Tavizler 
ISRAIL 

Urun Kodu Uriin Tammi Kota (ton) Vergi Orani(%) 
151211,19 Aygigegi Yagi 500 9 
151521,29 Misir Yagi 500 9 
151620 Aygigegi ve Misir Yagi Kansimlan 200 9 

SURIYE 
Orun Kodu iiriin Tammi Kota (ton) Vergi Orani(%) 
151219 Aygigegi tohumu yagi ya da aspir yagi, diger 5,000 0 
151590 Diger kati ve sivi bitkisel yag kansimlan, diger 250 0 
151620 Bitkisel kati ve sivi yaglar ve bunlann fraksiyonlan 500 0 
151710 Margarin 5,000 

0 
151790 Margarin, diger 

5,000 
0 

MISIR 
Uriin Kodu iiriin Tammi Kota (ton) Vergi Orani(%) 
15079091 Soya yagi, ambalajlarda yan rafine edilmis 10,000 0 
151211 Aygigegi yagi 20,000 0 
15121991 Aygigegi tohumu yagi, ambalajlarda yan rafine edilmis 

20,000 
0 

151521 Ham misir yagi ve bunlann fraksiyonlan 10,000 0 

1517 
Margarin; bu fasilda yer alan hayvansal veya bitkisel 
kati ve sivi yaglann veya farkh kati veya sivi yag 
fraksiyonlannin yenilen kansimlan veya miistahzarlan 

1000 0 

Kaynak: DTM, 2008 

3.6. Yagh Tohum ve Bitkisel Yaglarda Dahilde isleme Rejimi (DiR) Uygulamalan 
Ulkemiz yagh tohum ve bitkisel yag uretim miktannin ig piyasa ihtiyacini bile karsilayacak 

duzeyde olmamasi ve yiiksek maliyetler nedeniyle yerli iiriin yagh tohum ve bitkisel yaglann 
kullanilarak ihracat yapilamamasi nedeniyle, yagh tohum isleme ve bitkisel yag sanayinin 
kapasite kullanim oranlannin yukseltilmesi, sektorde istihdamin artinlmasi ve katma degerin 
ulkemizde kalmasimn saglanmasi amaciyla Dahilde Isleme Rejimi (DIR) gergevesinde ihrag 
edilecek rafine bitkisel yag, margarin ve islenmis gida uretiminde kullanilmak iizere Dahilde 
isjeme Izin Belgesi kapsaminda yagh tohum ve ham bitkisel yag ithalatina izin verilmektedir. 

Bu itibarla, mevcut uretim miktan ile ig ve dis piyasa fiyatlan dikkate ahndiginda, bitkisel 
yag ihracatimizin dniimiizdeki yillarda da tamamiyla Dahilde isleme Rejimi uygulamalanna 
bagh kalacagi gorulmektedir (DTM). 

4. DUNYADA ve TURKIYE'DE YAGLI TOHUM ve BiTKiSEL YAGLARA iLiSKiN 
FiYATLAR 

Dunya soya, aygigegi ve kolza tohumu 2005-2008 yih fiyatlan Tablo 2.37'de verilmistir. 
2005 ve 2006 yillannda yagh tohumlarin fiyatlan dunyada fazla degiskenlik gdstermemistir. 
2007 yih eyliil ayinda ise 2006 yih ayni donemine gore %100 oramnda artmistir. 2008 yih 
haziran ayinda fiyatlar aygigegi tohumunda 3 kat, soya ve kolza tohumunda 2 kat artmistir. 
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Tablo 2.37. Diinya Yagh Tohumlar Fiyat ($/ton) 
2005 2006 2007 2008 

Mayis Eylul Mayis Eylul Mayis Eylul Haziran 
• Aygigegi Tohumu CIF 319 298 314 301 395 645 960 
Amsterdam 
• Soya Tohumu CIF 283 263 266 258 334 426 636 
Rotterdam 
• Kolza Tohumu CIF 260 273 315 331 358 485 736 
Hamburg 

Kaynak: Oilworld, 2008 
Dunya soya, aygigegi, kolza ve palm yaginin 2005-2008 yillanndaki fiyatlan Tablo 2.38' de 

verilmistir. Yag fiyatlan, yagh tohumda oldugu gibi, 2005 ve 2006 yillannda onemli degisiklik 
gdstennemesine ragmen, 2007 yih eyliil ayinda artmi§tir. 2008 yih haziran ayinda ise aygigegi 
yagi 2040 $/ton, soya yagi 1555 $/ton, kolza yagi 1230 $/ton ve palm yagi ise 1600 $/ton olarak 
gergekle§mi§tir. Hem yagh tohum hem yag fiyatlannda beklenmeyen bu arti§larda en onemli 
nedenin, 2007 yihnda diinyada goriilen kurakliktan kaynaklandigi diisuniilmektedir. Aynca, 
ABD gibi geli§mi§ iilkelerde bitkisel yaglann biyodizel gibi alternatif kullamm alanlannin 
olusmasi da bitkisel yag fiyatlanm tahminlerin iizerinde yukseltmi§tir. 

Tablo 2.38. Dunya Bitkisel Yag Fiyatlan ($/ton) 
2005 2006 2007 2008 

Mayis Eylul Mayis Eylul Mayis Eylul Haziran 
• Aygigegi Yagi FOB 700 683 679 669 831 1.279 2.040 
Rotterdam 
• Soya Yagi FOB Rotterdam 538 545 588 602 788 959 1.555 

• Kolza Yagi FOB Rotterdam 395 396 420 449 770 798 1.230 

• RBD Palm Yagi FOB 637 675 638 784 825 1.051 1.600 
Rotterdam 

Kaynak: Oilworld, 2008 

Tiirkiye'de aygigegi tohumu ahm fiyatlan ve prim miktarlanna ait 2002-2007 yillan 
arasindaki degerler Tablo 2.39'da ve Sekil 2.5'te verilmistir. 2002 yihnda primlerle birlikte 
toplam aygigegi tohumu fiyati 545.000 TL iken, 2007 yihnda bu deger 1,075 YTL'ye 
yukselmistir. 2002 yilmdan 2006 yihna kadar fiyatlarda gok biiyuk artisjar gdriilmemesine 
ragmen, 2007 yihnda yasanan kurakhk nedeniyle iiretimdeki azalmalar iiriin fiyatlannm 
yukselmesine neden olmu§tur. Benzer §ekilde aygigegi yagi fiyatlan da Mart 2007'de 
2 YTL/Litre civannda olmasina ragmen Mart 2008' de en diistik aygigegi yagi fiyati 
3.65 YTL/Litre'ye yukselmistir (Sekil 2.5). 
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Tablo 2.39. Turkiye Aygigegi Fiyatlan (TL/Kg) 
Yillar Trakya Birlik Ahm Fiyati Verilen Prim Miktan Toplam 
2002 460.000 85.000 545.000 
2003 485.000 110.000 595.000 
2004 515.000 135.000 650.000 
2005 (YTL) 0,505 0,175 0,680 
2006 (YTL) 0,525 0,200 0,725 
2007 (YTL) 0,875 0,200 1,075 

Kaynak: Trakya Birlik, 2008 

Sekil 2.5. Turkiye'de Mart 2007-2008 doneminde Aygigegi yagi en yuksek ve en diisiik 
fiyatlan (YTL/Litre) 

Kaynak: BYSD 

Tablo 2.40. Aygigegi, Bugday Fiyatlan (TL/Kg) ve Parite 

YILLAR 
Eylul Ayi Aygigegi Ahm 

Fiyati 
Temmuz Ayi 2. Simf 
Bugday Alim Fiyati Parite 

2000 165.000 92.000 1J9 

2001 370.000 150.600 2,46 

2002 460.000 211.600 2,17 

2003 485.000 330.000 1,47 

2004 515.000 330.000 1,56 

2005 (YTL) 0,500 0,337 1,50 

2006 (YTL) 0,525 0,355 1,48 

2007 (YTL) 0,875 0,400 2,06 
Kaynak: Trakya Birlik fiyatlan, 2008 
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Tablo 2.40'da yillara gore aygigegi ve bugdayin hasat ddnemindeki ahm fiyatlan ve 
aygigegi/bugday paritesi gosterilmistir. 2001 yihnda aygigegi uretimindeki yakla§ik 200 bin ton 
civanndaki azalmayla aygigegi fiyatinin arttigi, dolayisiyla aygigegi/bugday paritesinin 
yukseldigi gorulmektedir. 2000-2007 yillan arasinda parite 2001, 2002 ve 2007 yillannda 2'nin 
uzerine gikmistir. 

Son gunlerde bitkisel yaglann biyodizelde de kullanimimn artmasi ile birlikte bitkisel 
yaglara olan talep de diinya genelinde artmaya baslamistir. Artan petrol fiyatlan biyodizel 
sektdriinii daha da on plana gikarmaktadir. Buna bagh olarak; yagh tohum ve bitkisel ham yag 
fiyatlan artmistir. Yagh tohum ihracatgisi iilkelerdeki kirma sanayinin kapasitesinin artinlmasi, 
ulkemizdeki yagh tohum kmcilannin atil kapasitede kalmasma neden olmaktadir. 
Sanayicilerimiz giderek di§ piyasalardan yagh tohum yerine bitkisel ham yag bulabilir hale 
gelmektedirler. Bu durumda kurulu kirma sanayinin atil kapasite kalmamasi igin yagh tohum 
uretimimizi artirmamiz gerekmektedir. 

Tablo 2.40 ve Tablo 2.41' in incelenmesinden anla§ilacagi gibi, 2003 yihnda 160 kg/da 
aygigegi tohumu ureten bir giftgi ancak maliyetini kar§darken, 2004 yihnda 180 kg/da, 2005 
yihnda 190 kg/da, 2006 yihnda 200 kg/da'mn uzerinde ve 2007 yihnda ise 145 kg/da civarinda 
iiretim yapmasi gerektigi gorulmektedir. 2007 yilinda fiyatlarda goriilen artiste, ya§anan siddetli 
kurakhgin biiyuk etkisi oldugu sdylenebilir. 

Tablo 2.41. Aygigeginde Dekara Verimlere Gore Uretici Maliyeti (Kg/TL) ve %30 Kar Payi 
Hesaplanmis Degeri 

Aygigeg inde D e k a r a V e r i m l e r (Kg /da ) 

Yil lar 140 150 160 170 180 190 200 

2003 Maliyet 541.571 505.467 473.875 446.000 421.222 399.053 379.100 
%30 kar 704.042 657.107 616.037 579.800 547.589 518.769 492.830 

2004 Maliyet 645.750 602.700 565.030 531.795 502.250 475.820 452.025 
%30 kar 839.475 783.510 734.539 691.333 652.925 618.566 587.632 

2005 Maliyet 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,48 
%30 kar 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,62 

2006 Maliyet 0,764 0,713 0,668 0,629 0,594 0,563 0,535 
%30 kar 0,993 0,927 0,868 0,818 0,772 0,732 0,696 

2007 Maliyet 0,860 0,803 0,753 0,708 0,669 0,634 0,602 
%30 kar 1,118 1,044 0,979 0,920 0,870 0,824 0,783 

Kaynak: Trakya Birlik, 2008 

5. Y A G L I T O H U M L A R D A U Y G U L A N A N D E S T E K L E M E P O L I T I K A L A R I 
Gegmiste destekleme ahmlan, devletin bir kurulu§u bu isle gdrevlendirmesi ve kendi adina 

ahm yapmasmt istemesi seklinde bir mudahaledir. Bu baglamda, destekleme ahm kapsamindaki 
urunlerin; uriinun biiyuk uretici kitlesini ilgilendirmesi, stratejik dneme sahip olmasi, uretimin 
fiyat dalgalanmalanndan etkilenmesi veya o uriinun piyasa fiyatlannda dalgalanma olmasi gibi 
ozellikleri ta§imasi gerekmektedir. 
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5 Nisan 1994 tarihinde yiirurliige giren "Ekonomik Onlemler Uygulama Plani" 
dogrultusunda, destekleme kapsammdaki iiriin sayisi ekonomik ve sosyal agidan onem tasiyan ve 
genis uretici kitlelerini ilgilendiren 3 iiriin grubuna indirilmistir. Bu urunler hububat, tiitiin ve 
seker pancandir. Ancak §eker ve tiitun yasasimn devreye girmesiyle birlikte bu iiriinlerde 
destekleme ahmlan bazi kosullara baglanmi§tir. 

Birlikler uzerinden devlet adina destekleme ahmi yapilmasi uygulamasina 1994 yilinda son 
verilmesi ile bu tarihten itibaren Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin yetkili organlannca 
belirlenen ahm fiyatlanna gore kendi nam ve hesaplanna ahm yapmalan hedeflenmistir. Bu 
tarihten sonra Birliklerin ahm donemlerindeki finansman sikintilannin giderilmesi igin 
Destekleme Fiyat istikrar Fonu (DFiF) kaynaklanndan diisuk faizli kredi kullandinlmasi 
uygulamasi baslatilmistir. 16/06/2000 tarihinde yiiriirliige giren 4572 sayih kanun ile baslatilan 
yeniden yapilandirma doneminde de tanm satis kooperatifleri birliklerine DFiF kaynaklanndan 
diisuk faizli kredi kullandinlmasi uygulamasina devam edilmistir. 

Ulkemizde yillar itibariyle bitkisel yag elde edilen iiriinlere yonelik olarak destekleme 
kapsaminda yer alan urunler Tablo 2.42'de gdsterilmistir. Ozellikle bitkisel yag sektorunde 
agirhkh olarak kullamlan yagh tohumlardan pamuk ve aygigegi uzun yillar destekleme 
kapsaminda yer almistir. 
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Tablo 2.42. Turkiye'de Yillar itibariyle Devlet Destekleme Kapsamina Alman Urunler 

1970 1980 1990 2000 Toplam Y i l 

U r u n l e r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Toplam Y i l 

Misir X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24 

Pamuk X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29 

Aycicegi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 

Yerfistigi X X X X X X X X X 9 

Soya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 

Kolza X X X X X X X X X X 10 

Hashas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21 

Aspir X X 2 

Kaynak: T K B 
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Yagh tohumlarda destekleme politikalan son donemde; prim odemesi, dogrudan gelir 
destegi, mazot ve gubre gibi destekler seklinde uygulanmaktadir. Yagh tohumlu bitkilerden; 
yaghk aygigegi, kutlii pamuk, soya fasulyesi, kolza ve dane misir iireticilerine ddnemsel olarak 
degismekle birlikte "destekleme primi" adi altinda dogrudan kg ba§ina gelir destegi odemesi 
yapilmaktadir. Desteklerin tutarlan belirlenirken, ig ve dis piyasa fiyatlan, iiretim maliyetleri, 
biitge imkanlan ve ithal maliyetleri de goz onunde bulundurulmaktadir. Bu gergevede, yillar 
itibariyle uriin bazinda verilen primler Tablo 2.43'te dzetlenmistir. 

Tablo 2.43. Yillara Gore Prim Miktarlan 

U R U N 
2000 
C e n t / K g 

2001 
C e n t / K g 
T L / K g 

2002 
C e n t / K g 
T L / K g 

2003 
C e n t / K g 
T L / K g 

2004 
C e n t / K g 
T L / K g 

2005 
Y k r / K g 

2006 
Y k r / K g 

2007 
Y k r / K g 

P a m u k 
Ser t i f ikah 
P a m u k 

9 
4.3 
70.000 
77.000 

5.2 
85.000 
93.500 

6.56 
90.000 
99.000 

13.10 
190.000 
228.000 

26.7 
32 

29 
34.8 

29 
34.8 

Ayg igeg i 
6 

4.7 
75.000 

5.2 
85.000 

8 
110.000 

9.65 
135.000 17.5 20 20 

S o y a F. 
Sert i f ikah 
S o y a 

8 
5.6 
90.000 
99.000 

6.1 
100.000 
110.000 

8.38 
115.000 
126.500 

10 
140.000 
168.000 

20 
24 

22 
26.4 

22 
26.4 

K o l z a 8 
4.3 
70.000 

5.5 
90.000 

8.75 
120.000 

9.2 
130.000 20 22 22 

A s p i r - - - - - - 22 22 

D a n e M is i r - - - - 1.7 
25.000 5 6.7 2 

Kaynak:TKB 
Gergeklesen prim ddemelerinin yillara gore dagilimi Tablo 2.44'te gdsterilmi§tir. 
Tablo 2.44. Prim Odemelerinin Yillara Gore Dagilimi 

U R U N L E R Y I L L A R U R U N L E R 

1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

P A M U K Milyon YTL 159,1 241,0 141.3 184,6 176,2 436,0 560,4 821,8 P A M U K 

Milyon $ 248,0 165,1 88,3 111,9 121,5 323,0 415,1 632,2 
A Y C i C E G i Milyon YTL 20,3 47,1 39,8 71,6 67,6 105,8 164,1 202,1 A Y C i C E G i 

Milyon $ 33,0 38,8 24,9 43,4 46,6 78,4 121,6 155,5 
S O Y A Milyon YTL 2,0 3,0 3,0 9,9 4,8 2,0 3,5 8,3 S O Y A 

Milyon $ 3,1 2,0 1,9 6,0 3,3 1,5 2,6 6,4 
K A N O L A Milyon YTL 0,009 0,04 0,146 0,024 0,374 0,85 1,20 K A N O L A 

Milyon $ 0,008 0,025 0,088 0,017 0,3 0,63 0,92 
D A N E 
M I S I R 

Milyon YTL 57,0 190,0 208,3 D A N E 
M I S I R Milyon $ 42,2 140,7 160,2 
A S P I R Milyon YTL 0,05 A S P I R 

Milyon $ 0,04 
G. T O P L A M (Tri lyon T L ) 181 .4 3 3 9 , 6 185,9 2 8 3 , 3 2 5 4 , 9 6 0 1 , 2 9 2 2 , 5 1 ,241 

G . T O P L A M ( M i l y o n $ ) 2 8 4 . 1 2 3 8 , 1 1 1 6 , 2 1 7 1 , 7 1 7 5 , 8 4 4 5 , 3 6 8 3 , 2 9 5 5 , 2 

Kaynak:TKB 
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29/07/2007 tarih ve 26597 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige konulan 
2007/13010 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile 2007-2011 yillan uriinii kutlu pamuk, yaghk 
aygigegi, soya fasulyesi, kolza (kanola), aspir, dane misir, gerektiginde zeytinyagi ve sofralik 
zeytine destekleme primi odemesi yapilacaktir. 

Diger taraftan, genel bir destekleme sistemi olan Dogrudan Gelir Destegi kapsaminda da 
yagh tohumlu bitki ureticilerine gelir destegi odemesi, mazot ve giibre destegi de yapilmaktadir. 

Tablo 2.45'te gbriilecegi iizere, 2000 yihnda pilot olarak uygulanan ve dekara 5 dolar olarak 
odenen dogrudan gelir destegi 2001 yihnda 10 milyon TL/da, 2002 yihnda 13,5 milyon TL/da, 
2003 yihnda 16 milyon TL/da ve 2004 yihnda 16 milyon TL/da olarak odenmistir. 2001 yihnda 
uretici basina en fazla 200 dekara kadar olan arazi igin yapilan odeme 2002 yilindan itibaren 500 
dekara kadar yukseltilmistir. Dogrudan Gelir Destegi kapsaminda atfedilen ve 2003 yihnda 
dogrudan gelir destegi almak igin giftgi kayit sistemine dahil olan ureticilere dekara 3,9 milyon 
TL/ mazot destegi, 2004 yihnda ise 3 YTL giibre destegi adi altinda odeme yapilmistir. 

Tablo 2.45. Yillara Gore Dogrudan Gelir - Mazot - Giibre Destegi 

Yillar Dogrudan Gelir Destegi TL/da 
Mazot Destegi 
(TL/da) 

Giibre Destegi 
(TL/da) 

2001 
10.000.000 TL/da 
200 da'a kadar - -

2002 
13.500.000 TL/da 
500 da'a kadar - -

2003 
16.000.000 TL/da 
500 da'a kadar - -

2004 
16.000.000 TL/da 
500 da'a kadar - 3 YTL/da 

2005 
10 YTL/da 
500 da'a kadar 

4,5 YTL/da 3 YTL/da 

2006 
10 YTL/da 
500 da'a kadar - -

2007 
7 YTL/da 
500 da'a kadar 

5,4 YTL/da 3 YTL/da 

Kaynak: TKB 

Bu kapsamda, yagh tohumlu bitki ureticilerine prim destegi yaninda 2000 yilindan itibaren 
Dogrudan Gelir Destegi odemesi ve 2003 yilindan itibaren de mazot ve giibre destegi 
saglanmaktadir. 

Alternatif iiriin destegi kapsaminda ise §eker pancan uretim kotasi sonucu, daha once pancar 
uretimi yapilan araziye misir, aygigegi, soya ve yem bitkisi eken ureticilere bir defaya mahsus 
olmak iizere alternatif iiriin destegi odemesi yapilmasi kararlastinlmi§tir. 

6. BITKISEL YAGLAR VE BITKISEL YAG SANAYI 
Bitkisel yag sanayi, gida sanayi igerisinde yer alan 9 alt sektdrden biri olup, bitkisel yag asil 

iiriin olan bitkisel yaglar ile insan beslenmesine, gerekse yan urunleri olan hayvan yemi ile 
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hayvan beslenmesine ve gesjtli kimyasal ve temizlik maddelerinin uretimine dogrudan ve dolayi 1 
olarak onemli katkdar saglamaktadir. 

6.1. Bitkisel Y a g l a r 

Insanlann ya§amlarim surdurebilmesi igin, tiim besin ogelerini yeterli miktarda, dengeli bir 
kan§imda ve surekli olarak almasi gerekmektedir. Yaglann insan beslenmesinde onemi buyuktiir. 
Nufusun artmasi ve beslenme aliskanliklanmn saghkli beslenme yonune kaymasindan dolayi 
bitkisel yaglann onemi giderek artmaktadir. 

insan, gida maddeleri ile duzenli sekilde yag tiiketmek zorundadir. Dunya Saghk 
Orgiitii'niin tavsiyesine gore giinliik toplam enerji ihtiyacinin %25-30'unun yaglardan ahnmasi 
gerekmektedir. Diinyada ki§i ba§ina tuketimi 15 kg/yd, ulkemizde ise bu deger 20 kg/yil'dir. 
Ulkemizde kisj ba§ina yag tuketimi dunya ortalamasindan yiiksek olmasina ragmen, geli§mi§ 
iilkelerdeki tuketim degerlerine heniiz ula§ilamamistir. Bu durum iilkelerin ozellikle ekonomileri 
ile ilgilidir. 

Dunyada yag ozellikleri incelenen 4.500 farkh tiiriin 100 adeti ticari agidan uygun yag 
igerigine sahiptir. Bunlardan sadece 22 tanesinin ticari anlamda iiretimi yapilmaktadir. Diinyada 
uretimi yapilan bazi yagh tohum ve bitkilerin yag igerikleri Tablo 2.46'da gosterilmistir. 

Tablo 2.46. Bazi Bitkisel Yagh Tohumlann Yag jgerikleri (%) 
Y a g h T o h u m l a r Y a g iger ik ler i (%) 
Aygigegi tohumu 35-45 
Pamuk tohumu (gigit) 18-20 
Kolza tohumu 40-45 
Aspir tohumu 30-35 
Soya 18-20 
Yerfistigi 45-50 
Susam 50-55 
Zeytin 25-30 
Palm gekirdegi 45-50 
Palm meyvesi 45-50 

Kaynak:Ta§an, 2006 
Tablo 2.46'da gosterilen yagh tohumlu bitkiler igerisinde en du§uk yag oranlanna sahip olan 

bitkilerin pamuk ve soya oldugu gorulmektedir. En yiiksek yag orani ise susam tohumunda 
bulunmaktadir. 

6.2. D u n y a d a Bitkisel Y a g Ure t im i 
Tablo 2.47'de goriildugii gibi, diinyada 2002 yihnda yaklasjk 95 milyon ton olan dunya 

bitkisel yag iiretimi %36 oraninda artarak 2007 sezonunda yaklasik 130 milyon ton olarak 
gergeklesmistir. 

2007 yihnda gergeklesen 130 milyon tonluk bitkisel yag iiretimin %32,3'iinii palm yagi, 
%30,4'iinii soya yagi, %14,6'sini kolza yagi, %7,5'ini aygigegi yagi olusturmaktadir. 
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Tablo 2.47. Diinya Bitkisel Yag Uretimi (milyon ton) 

Uriin 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uri in Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % 

Palm yagi 27,7 28,9 29,6 29,1 33,9 30,4 35,9 30,5 39,0 31,4 42,0 32,3 
Soya yagi 30,5 31,8 30,0 29,5 32,4 29,1 34,3 29,1 35,7 28,8 39,6 30,4 
Kolza yagi 12,2 12,7 14,1 13,9 15,7 14,1 17,2 14,6 18,0 14,5 19,0 14,6 
Aycicek yagi 8,1 8,5 9,1 8,9 8,9 8,0 10,3 8,7 10,8 8,7 9,8 7,5 
Pamuk yagi 3,5 3,7 3,8 3,7 4,7 4,2 4,6 3,9 4,7 3,8 5,1 3,9 
Digerleri 13,8 14,4 15,2 14,9 15,8 14,2 15,6 13,2 15,9 12,8 14,7 11,3 

Toplam 95,8 100 101,8 100 111,4 100 117,9 100 124,1 100 130,2 100 

Kaynak: BYSD, wvAV.bysd.org.tr 

6.3. T u r k i y e ' d e U re t im i Y a p i l a n Bashca Bitkisel Y a g l a r 
Ulkemizde yag uretiminin biiyiik bir kismini bitkisel yaglar olusturmakta (%88,4), 90k az bir 

kismi ise hayvansal yaglardan (%11,6) karsilanmaktadir. 1980'li yillarda tanmsal sanayi 
sektdriinde goriilen geli§melere paralel olarak, gerek teknoloji, gerekse uretim miktan agisindan 
bitkisel yag sanayinde de onemli gelismeler ya§anmi§tir. Ancak, arz-talep veya iklim ko§ullanna 
bagh olarak, uretilen toplam bitkisel yag iiretimi yillara gore dalgalanma gostennektedir. 

Ulkemizde 2007 yihna ait bitkisel yag iiretim rakamlari, yerli tohumdan elde edilen yag, 
ithal tohumdan elde edilen yag, ithal edilen ham yag dikkate alinarak Tablo 2.48'de goruldugii 
sekilde hesaplanmistir. Buna gore ulkemizde toplam bitkisel yag arzi 1.776 bin ton olarak 
bulunmustur. ihrag ve diger kullanim alanlan diisiildukten sonra toplam yag olarak kullanim 
miktan 1.425 bin ton olarak hesaplanmistir. 
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Ayg igek y a g i : Ulkemiz aygigek yagi arzi Tablo 2.48'de gosterilmistir. 2007 sezonunda 
yurtigi aygigegi uretimi TUIK tahminlerinde gore 770 bin ton olarak belirlenmi§tir. Aygigegi 
tohumu ithalati da 2007 yihnda 596 bin ton olmu§tur. Buna gore yerli ve ithal tohum kar§ihgi 
ham aygigegi yagi iiretimi 713 bin ton olarak gergeklemi§tir. 713 bin tonluk aygigegi yagi arzi 
300 bin tonluk kismi yerli tohum uretiminden karsilanirken, ithal tohum ve ithal yagdan 
karsilanan miktar 413 bin ton olmustur. Sonugta iiretilen aygigegi yaginin %42'si yerli iiretimden 
kar§ilanabilmi§tir. 

Tablo 2.49'da 2000-2007 yillan arasinda yemeklik sivi yag tuketim degerleri gorulmektedir. 
Aygigegi yagi degerlerine incelendiginde, 2000 yihnda 525 bin ton olan tuketim, 2007 yihnda 
%27 oraninda artarak 661 bin ton oldugu gdriilmektedir. Aynca, margarin tuketimi de 2004 
yilmdan itibaren artis. gdstererek 2007 yihnda 554 bin ton'a ulasmistir (Sekil 2.6). 

Tablo 2.49. Turkiye yemeklik sivi yag tuketimi (bin ton) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aygigegi yagi 525 412 452 537 579 658 705 661 
Soya yagi 16 79 57 35 81 80 70 20 
Pamuk yagi 82 85 80 84 83 47 46 30 
Misir yagi 84 90 108 71 102 134 133 120 
Kolza yagi 7 5 8 4 5 10 13 20 
TOPLAM 714 671 705 731 850 929 967 851 

Kaynak: BYSD, www.bysd.org.tr 

Sekil 2.6. Yillara gore Tiirkiye Toplam Yag Tuketimi (bin ton) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

• Likit Tuketim •Margarin Tuketimi 

Kaynak: www.bysd.org.tr 
P a m u k y a g i : Ulkemiz pamuk yagi arzi Tablo 2.48'de gosterilmistir. 2007 sezonunda 1.3 

milyon ton gigitten 197 bin ton yag elde edilmistir. Elde edilen bu yagin tamami yurtigi uretilen 
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pamuktan saglanmis olup, pamuk yagi ithal edilmemistir. Uretilen pamuk yaginin tamami ic 
tuketimde ve ihracatta kullamlmi§, gelecek sezona stok devredilmemistir. 

Ileriki yillarda da GAP bolgesinde pamuk ekim alanlannin artmasina bagh olarak pamuk 
tohumu uretimi artacaktir. Tohum uretiminin arti§ina paralel olarak pamuk yagi uretiminde de 
artislar beklenmektedir. 

S o y a y a g i : 2007 yihnda Turkiye yag arzi ve kullanimi Tablo 2.48'de gdsterilmistir. 2003 
yihnda 200 bin ton olan soya yagi arzi %32 oramnda azalarak 135 bin tona dusmii§tur. Bu yil 
ithal edilen 1.23 milyon ton soya tohumunun 830 bin tonu yem sanayinde degerlendirilmistir. 

6.4. Bitkisel Y a g Sanay ide Mevcu t D u r u m 
Bitkisel yag sanayinde yer alan isletmeleri faaliyetlerine gore iic boltime ayinnak 

mumkundur. 
A. Bitkisel Ham Yag Ureten Tesisler: Presyon Uniteleri, Solvent Ekstraksiyon Uniteleri, 

Prepresyon-Ekstraksiyon Uniteleri, 
B. Bitkisel Rafine Likit Yag Ureten Tesisler: Kimyasal Rafinasyon Uniteleri, Fiziksel 

Rafinasyon Uniteleri, 
C. Bitkisel Kati Yag Ureten Tesisler: Hidrojenasyon, fraksiyonel-kristalizasyon ve 

interesterifikasyon tekniklerden birini veya birkacini kullanarak kahvaltihk, yemeklik 
margarin, endustriyel margarin, kizartma yaglan vb. urunleri iireten uniteleri 
icermektedir. 

Bu tesisler sadece ham yag, sadece rafine yag isleyen tesisler olabildigi gibi, Ham Yag + 
Rafine Yag, Rafine Yag + Margarin gibi ikili uretim yapan tesisler veya Ham Yag + Rafine Yag 
+ Margarin iiretimini bir arada gergeklestiren tesisler de olabilmektedir. 

Tanm ve Koyisleri Bakanligi Yem ve Gida Bilgi Sisteminde (YEGBIS) 27/05/2008 tarihi 
itibari ile kayitli bitkisel yag ureten isyeri sayisi ve bu isyerlerine duzenlenmi§ olan uretim izni 
sayilan Tablo 2.50'de ozetlenmistir. 

Tablo 2.50. Bitkisel Sivi Yag ve Margarin Ureten isyerlerinin Alt Sektdrlere Gore Acihmi 
i i r i in A d i is letme Sayis i U re t im i z n i Say is i 

Aygigek Yagi 208 521 
Misir Ozii Yagi 111 280 
Pamuk Yagi 58 80 
Findik Yagi 38 60 
Soya Yagi 55 90 
Kanola Yagi 66 104 
Pirina Yagi 16 40 
Kansim Yag 86 145 
Margarin 35 453 
Diger 118 665 

Kaynak: TKB, KKGM 
6.5. Bitkisel Y a g Tekno lo j i s i 
Bitkisel Yag Sanayi, gida sanayi igerisinde yer alan 9 alt sektorden biri olup, bitkisel yag asil 

iiriin olan bitkisel yaglar ile insan beslenmesine, gerekse yan urunleri olan hayvan yemi ile 
hayvan beslenmesine ve gesitli kimyasal ve temizlik maddelerinin iiretimine dogrudan ve dolayh 
olarak onemli katkilar saglamaktadir. 
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Ulkemizin iklim ve toprak kosullan pek 90k yag hammaddesi tanmina elverislidir. 
Ulkemizde ekonomik degerleri ve uretilmelerindeki temel ama? farkh da olsa ay9i9egi, 

pamuk tohumu (9igit), susam, ha§ha§, kolza, keten, soya, findik ve misir ruseymi (embriyo) 
gibi pek 90k yag hammaddesinin uretimi yapilmaktadir. Bitkisel yag sanayinde, 9ogu kez 
isjenen hammaddeye gore isimlendirme yapilabilmektedir. Sektorii ham yag, rafine likit yag 
ve margarin olarak gruplamak miimkundur. 

Bitkisel yaglar ister sivi isterse margarin sanayinde kullanilsin oncelikle ham yag elde 
edilmesi gerekmektedir. 

Ham Yag Rafinasyonu: Rafinerizasyon, aritma veya saflastirma olarak tanimlanabilir. 
Rafinerizasyon kapsaminda kolza yaginda gliikozinolat ya da pamuk yaglanndaki gossipol 
gibi saghk a9isindan risk olu§turan tiim maddeler uzakla§tinhrken yagin tat, koku, ve 
g6runu§iinii bozan maddelerle, oksidatif bozulmalara karsi direnci diisjiiren bile§enlerin de 
uzaklastirilmasi gerekmektedir. Rafinerizasyonda genel anlamda yapiskan maddelerin 
alinmasi (degumming), serbest asitligin giderilmesi (notralizasyon), renk a9ina 

(dekolorizasyon) olmak iizere U9 temel asama soz konusudur. 
Margarinler cesitli bitkisel yaglara uygulanan bazi teknikler neticesinde sertle§tirilmis 

(erime noktalan yiikseltilmi§) rafine yaglardan veya bu yaglara 9e§itli rafine bitkisel yaglann 
kanstinlmasindan elde edilen ve i9erisinde emiilsiyon halinde su ve/veya pastdrize fermente 
yagsiz siit, pastdrize yagsiz siit, yagsiz siittozu ile katki maddeleri bulunabilen bir iiriindiir. 
Uretimlerinde bashca aramalan kati yaglann elde edilmesi, su ve yag fazlannm hazirlanmasi, 
fazlann kanstinp emiilgiye ve kristalize edilmesi ve kristallerin yogrulup olgunlastinlmasi 
seklindedir. 
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Ham Yag Akis Semasi 

Y a g Hammaddes i 

Depo lama 

v 

T e m i z l e m e 

E leme 
T r i y o r l e m e 

Pnomat ik A y i r m a 
Miknatisla A y i n n a 

Linter leme 
Z a r Fircalama 

Ekstraks iyon Q o z g e n 

T e m i z Harnmadde 

Kabuk K i rma ve A y i r m a 

— r — 
Kabul jsuz ic 

Boyu t Ki ici i l tme 

* 
K a v u r m a v e Kuru tma 

K a v r u l m u s Madde 
• 

Presleme v e / v e y a Ekst raks iyon 

Kabuk 

Ki ispe 

Misel la Pulplu H a m Y a g 

C o z g e n Misel la Dest i lasyon K o l o n u 

Pulp 

Pulp Tu tucu 

HAM YAG 
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Hatn Yagin Rafinerizasyonu Akis Semasi 

Ham Yag 

Fosfat Cozeltisi Yapi$kan Maddelerin Alinmasi Musilaj maddeleri 

Sudkostik Cozeltisi 
Yikama Suyu 

Agartma Topragi 

Yapiskan Maddeleri Alinmis Ham Yag 

I 
Serbest Asitlik Giderme 

Notralizasyon Su buhan Distilasyonu 

NotrY ag 

Renk Acma 

Toprak Filtrelen 

Rengi Acilmis. Yag Inw 

Koku Alma 

, Sabun ve Su 
Serbest Yag Asitleri 

Yagh loprak Ekstraksiyon 

Koku maddeleri Kondensanti 

Rafine Yag 

Vinterizasyon 

Bulatuk Yag 

L _ 
Parlatma Filtreleri 

i 
Kristalize Gliserid ve Mumlar 

RAFINE-VINTERIZE YAG 
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7. Y A G L I T O H U M L A R V E B I T K I S E L Y A G L A R D A G I D A G U V E N L I G I V E 
K O N T R O L U Y G U L A M A L A R I 
7.1. M e v z u a t 
Gida guvenligi kontrollerinde, Tiirk Gida Mevzuatina uygun giivenilir gida uretiminin 

saglanmasi yaninda gida isleme tesislerinin teknik ve hijyenik normlannin geli§tirilmesi baslica 
hedefleri olusturmaktadir. Ulkemiz genelinde toplam yaklasik 28.000 gida maddesi ureten isyeri 
ile yakla§ik 400.000 gida maddesi satis ve toplu tuketim yeri bulunmaktadir. Sular harig olmak 
iizere gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin iiretildigi, satisa ve toplu tuketime 
sunuldugu i§ yerlerinin denetim ve kontrolu ile ithalat ve ihracat kontrolleri 5179 sayih Gidalarin 
Uretimi, Tuketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hukmunde Kararnamenin Degistirilerek 
Kabulii Hakkindaki Kanun ile Tanm ve Kbyisjeri Bakanliginin yetki ve sorumlugunda 
toplanmi§tir. 

Gida ve gida ile temas eden madde ve malzemeleri ureten i§yerlerinin Tanm ve Koyisleri 
Bakanligmdan gahsma izni, gida sicili ve iirettikleri urunler igin uretim izni almak, teknik, saghk 
ve hijyenik §artlanm mevzuata uygun hale getirmek zorunlulugu bulunmaktadir. 

5179 sayih Gida Kanunu ile tuketici haklannin korunmasina iliskin hukumlerin yam sira 
izlenebilirlik, tiiketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, risk degerlendirilmesi ve 
risk yonetim sistemi, ihtiyati tedbirler, bilimsel komiteler, erken uyan sistemi, acil durumlar, kriz 
yonetimi, gidaya ili§kin gida isletmecilerinin sorumluluklan, saghgin korunmasi, gida ticareti, 
reklam ve tanitim konulannda sorumluluklar ve yaptirimlar bulunmaktadir. 

5179 sayih Gida Kanunu ile gida maddesi ureten, satan ve toplu tuketim yerlerinin 
denetimlerinde risk analizine dayah kontrol sistemi uygulamasi uygulanmaktadir. 

Gidamn kalite ve guvenligini saglamaya yonelik, tuketiciyi korumak ve gida endustrisini 
gelistirmek igin dis ticareti arttirmaya yonelik etkili ve yeterli gida denetimi saglayan kontrol 
sistemlerinin gelistirilmesi, var olanlann iyilestirilmesi gahsmalan siireklilik halinde 
yuriitulmekte, mevcut ulusal gida kontrol sistemi, daha etkin uluslararasi kabul goren 
yakla§imlarla uyumlu hale getirilmektedir. 

Gida guvenliginin saglanmasinda ana hedef, AB ile uyumlu olarak hazirlanan mevzuatlar 
gergevesinde, ulke genelinde etkin gida kontrolu uygulamalannm gergekle§tirilmesidir. 5179 
sayih Gida Kanunu kapsaminda bugune kadar asagidaki ydnetmelikler yaymilanmi§tir. 

1.23/06/2005 tarihli ve 25854 sayih Kontrol Laboratuvarlanmn Kurulus, ve Gorevleri 
Hakkinda Yonetmelik, 

2. 09/12/2007 tarih ve 26725 sayih Gida Guvenligi ve Kalitesinin Denetimi ve Kontroliine 
Dair Yonetmelik, 

3. 27/08/2004 tarihli ve 25566 sayih Gida ve Gida lie Temas Eden Madde ve Malzemeleri 
Ureten i§yerlerinin Cahsma izni ve Gida Sicili ve Uretim izni islemleri ile Sorumlu 

Yonetici istihdami Hakkindaki Yonetmelik, 
Uretici ve tuketici menfaatleri ile halk sagligini korumak, gida maddelerinin teknigine uygun 

ve hijyenik §ekilde uretim, hazirlama, isjeme, muhafaza, depolama, tasima ve pazarlanmasim 
saglamak iizere gida maddelerinin dzelliklerini belirleyen Tiirk Gida Kodeksi Yonetmeligi 
16 Kasim 1997 tarih ve 23172 sayih Miikener Resmi Gazete'de yayunlanmi§tir. Tiirk Gida 
Kodeksi Yonetmeligi tiim gida maddeleri igin katki maddeleri, aroma maddeleri, pestisit 
kahntilan, veteriner ilag kahntilan, gida bula§anlan, ambalaj-etiketleme ve i§aretleme, depolama 
ve tasima ile ilgili hiikiimleri igeren yatay bir mevzuatrir. Yonetmeliginin bdlumleri AB uyum 
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cercevesinde bagimsiz tebligler haline getirilerek ilgili AB mevzuati ile uyumu 
gerceklestirilmekte olup, pestisit kahntilan, veteriner ilac kahntilan, bulasanlar, katki maddeleri, 
etiketleme ile ilgili hukiimlerini iceren yatay tebligler halinde yayimlanmistir. 

Bu Tebligler; 
Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullamlan Renklendiriciler ve Tatlandincilar Di§indaki Gida 

Katki Maddeleri Tebligi, Teblig No: 2003/44 (22 Arahk 2003 - 25324) (Yiiriirliikten kalkti) 
Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullamlan Renklendiriciler ve Tatlandincilar 

Di§mdaki Gida Katki Maddeleri Tebliginde Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, 
Teblig No:2004/15 (28 Mart 2004 - 25416) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullamlan Renklendiriciler ve Tatlandincilar 
Dismdaki Gida Katki Maddeleri Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, 
Teblig No:2004/49 (13 Ocak 2005 - 25699) 

Tiirk Gida Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandincilar Dismdaki Gida Katki 
Maddeleri Tebligi, Teblig No: 2008/22 (Yeni) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinde Belirli Bulasanlann Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkinda Teblig, Teblig No: 2002/63 (Yiiriirliikten kalkti) 

DUZELTME: Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinde Belirli Bulasanlann Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkinda 2002/63 sayih Teblig'de "ppb" diizeltme 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerindeki Bulasanlann Maksimum Limitleri 
Hakkinda Teblig, Teblig No: 2008/26 (Yeni) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullamlan Renklendiriciler Tebligi, Teblig No: 
2002/55 (25 Agustos 2002 - 24857) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Kullamlan Renklendiriciler Tebliginde Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 2007/49 (01 Kasim 2007 - 26687) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Ydniinden 
Etiketleme Kurallan Tebligi, Teblig No: 2002/58 (25 Agustos 2002 - 24857) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 
Ydniinden Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, 
Teblig No: 2004/5 (29 Ocak 2004 - 25361) 

Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yonunden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2006/3 (22 Ocak 2006-26057) 

Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yonunden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2006/34 (07 Temmuz 2006 - 26221) 

Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Ydniinden 
Etiketleme Kurallan Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Teblig No: 
2007/40 (23 Agustos 2007 - 26622) 

Tiirk Gida Kodeksi - Gidalarda Maksimum Bitki Koruma Urunleri Kahnti Limitleri 
Tebligi, Teblig No: 2004/42 (13 Ocak 2005 - 25699) 

Aynca Tiirk Gida Kodeksi Ydnetmeligine bagh olarak iiriin tebligleri yayimlanmis ve 
yayimlanmaya devam etmektedir. 
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Bu gergevede; 
Turk Gida Kodeksi - Bitki Adi ile Amlan Yemeklik Yaglar Tebligi 13 Ekim 2001 tarih 

ve 24552 saydi Resmi Gazete'de yayimlanarak yuriirliige ginnisdr. Soz konusu Teblig, bitki 
adiyla amlan aygigegi, pamuk, misir, aspir, soya, palm, kanola, susam, hindistan cevizi findik vb. 
yemeklik yaglann teknige uygun ve hijyenik §ekilde uretim, hazirlama, isjeme, muhafaza, 
depolama, tasima ve pazarlamasim saglamak iizere hazirlanmistir. Tebligde yenilebilir bitkisel 
yaglar, sizma yaglar, soguk preslenmis yaglar ve rafine yaglann tanimlan, uriin ozellikleri ve 
kalite kriterleri yer almaktadir. 

Tiirk Gida Kodeksi - Siirulebilir Yaglar/Margarin ve Yogun Yaglar Tebligi (2008/21) 
17.05.2008 tarih ve 26879 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge girmi§tir. 

7.2. Standartlar 
Ulkemizde de kaliteye yonelik kriterleri ve simflan belirlemek iizere TSE tarafindan Tiirk 

Standartlan yayinlanmaktadir. Standartlar mevzuat anlayisi igersinde ihtiyari uygulamada olmasi 
gereken normlardir. Tiirk Standartlar Enstitiisii tarafindan yayimlanan yagh tohumlar, ham yaglar 
ve bitkisel yaglara iliskin standartlar : 

Aygigegi Tohumu TS 309 
Yemeklik Aygigegi yagi TS 886 

Di§ Ticaret Mustesarhgi, Di§ Ticarette Teknik Duzenlemeler ve Standardizasyon 
Yonetmeligi ile bazi standartlan zorunlu uygulamaya koymaktadir. Bu standartlar; TS/890 
Yemeklik Soya Yagi Standardi, TS/891 Yemeklik Yer Fistigi Yagi Standardi, TS/886 Yemeklik 
Aygigek Yag Standardi, TS/887 Yemeklik Pamuk Yag Standardi, TS/892 Yemeklik Rapiska Yag 
Standardi, TS/888 Yemeklik Misirdzii Yag Standardi, TS/893 Bitkisel Yemeklik Yaglar 
Standardi (Ozel Standardi Olmayan), TS/889 Yemeklik Susam Yag Standardidir. 

Kontrol Laboratuvarlari: Tanm ve Koyisleri Bakanligina bagh 39 11 Kontrol Laboratuvar 
Mudurlugu ve Bursa Gida Kontrol ve Merkez Ara§tirma Enstitiisii Miidiirliigunde ithalat, ihracat, 
denetim, ozel istek yem gida ve temas eden madde ve malzemelerinin Tiirk Gida Mevzuatina 
gore gida guvenligi ve kalite analizleri yapilmaktadir. 

Ham Aygigegi Yagi 
Pamuk Tohumu 
Yemeklik Pamuk Yagi 
Soya Tohumu 
Ham Soya Yagi 
Yemeklik Soya Yagi 
Kolza Tohumu 
Yemeklik Rapiska Yagi 
Mi sir Tohumu 
Yemeklik Misirdzu yagi 
Yerfistigi (kabuklu ve ig)Tohumu 
Yemeklik Yer Fistigi Yagi 
Susam Tohumu 
Yemeklik Susam Yagi 
Ha§ha§ Tohumu 
Yemeklik Kan§im Yag Standardi 

TS 12302 
TS 1191 
TS 887 
TS 11625 
TS 12301 
TS 890 
TS 4670 
TS 892 
TS 3415 
TS 888 
TS310 
TS 891 
TS311 
TS 889 
TS312 
TS 12550 
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Bu laboratuvarlardan 16 adedi (Ankara, istanbul, izmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Ordu, 
Giresun, Kocaeli, Tekirdag, Antalya, Gaziantep, Konya, Canakkale, Denizli il Kontrol 
Laboratuvar Miidurliikleri ile Bursa Gida Kontrol ve Merkez Arastirma Enstitusu Muduriugu) 
belirli iiriin ve analizlerde TS 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanmn Yeterliligi icin 
Genel Sartlar) geregi TURKAK ve Uluslararasi akreditasyon kurumlanndan akredite olmu§tur. 

Diger taraftan Kontrol Laboratuvarlanmn Kurulu? ve Gorevleri Hakkinda Yonetmelik 
hukumleri kapsaminda 40 adet ozel Gida Kontrol Laboratuvanna cahsrna izni verilmistir. Bu 
laboratuvarlardan 16 adedi belirli iiriin ve analizlerde akredite olmustur. 

AB ile Tanm ve Kdyisjeri Bakanligi tarafindan ortakla§a yurutulen "Turkiye'de Denetim 
Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsaminda Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, 
istanbul, izmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdag, Trabzon ve Van il Kontrol 
Laboratuvar Muduriugu ile Bursa Gida Kontrol ve Merkez Arastirma Enstitusu alet ve ekipman 
ydniinden guclendirilmis, personel egitimleri yapilmistir. Yine AB ile ortaklasa yurutulen 
"Ulusal Gida Referans Laboratuvan Projesi" kapsaminda Ankara'da kurulacak olan referans 
laboratuvan tiim laboratuvar personelinin egitimi, analiz metodu cahsmalari ve laboratuvarlar 
arasinda metot birlikteligi konulannda onemli bir gorev yiiklenecektir. in§aat cahsmasi devam 
eden laboratuvann bu yil sonunda faaliyete gecmesi planlanmaktadir. 

7 . 3 . Denet imler 
Gida denetimleri 5179 sayih Kanun geregi Tanm ve Koyisleri Bakanligi tarafindan 

yurutiilmektedir. Denetimler 81 Tanm il Muduriugu ve yetki verilen ilge mudurluklerinde 5066 
adet gida kontroldrii tarafindan gerceklestirilmektedir. 2007 yihnda 81 il Miidurliigunce il 
genelinde uygulanan rutin gida denetim programlanna ilave olarak, Bakanlikca yapilan 
programlar ile iiriin ve risk bazinda ve gida maddesinin tasidigi riskle orantih olarak hazirlanan 
yilhk denetim ve izleme programlan geregi de gida zincirinin her asamasinda denetimler 
yurutiilmektedir. 

Tablo 2.51. Tanm ve Koyisleri Bakanligi tarafindan 2002-2008 yillanna ait genel gida 
denetim sonuclan 

g i d a O r e t i m y e r i G I D A S A T I S YERI T O P L U T U K E T i M 

YERI 

T O P L A M 

Y I L D e n e t i m 

Say is i 

I P C Savc i l i k D e n e t i m 

Say is i 

I P C Savc i l i k D e n e t i m 

Sayts i 

I P C Savc i l i k D e n e t i m 

Say is i 

I P C Savc i l i k 

2002 39646 1544 551 39646 1544 551 

2003 40558 1192 503 40558 1192 503 

2004 48257 1259 524 105561 116 8 37011 15 4 190829 1390 536 

2005 72487 3630 251 173729 1062 63 80246 202 74 326462 4894 388 

2006 66597 3593 347 148536 1699 137 63650 469 99 278783 5761 583 

2007 91780 4221 393 165604 1475 80 76905 354 113 334289 6050 586 

2008-

(1-

3ay) 

17395 905 122 36139 255 25 14466 61 38 68000 1221 185 

Kaynak: TKB, KKGM 

N O T : 2004 y i h G i d a Satis y e r i v e T o p l u T u k e t i m D e n e t i m r a p o r l a n ik inc i alti a y h k d o n e m icin gecer l id i r . 

(05.06.2004 ta r i h inde y i i r i i r l i i ge g i r e n 5179 say ih K a n u n g e r e g i ) 

I P C : i d a r i p a r a cezasi 
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Tanm ve Koyisleri Bakanligi gida denetim sonuglan sektorel bazda bitkisel yag ve margarin 
olarak siniflandinlmistir. 2002-2007 yillanna ait denetim sonuglannda zeytinyagi sektorii de bu 
grupta yer almaktadir. 

Tablo 2.52. Bitkisel Yag sanayinin Sektorel Bazda Denetim Sayisi 

Y I L L A R Denet im I P C * Savcdik 

2002 752 12 7 
2003 995 22 5 
2004 708 12 1 
2005 1173 87 2 
2006 892 70 0 
2007 1111 31 2 

Kaynak: TKB, KKGM, *: idari para cezasi 
2007 yilinda; bitkisel yag ve margarin iiretim yerlerinde 1111 denetim yapilmi§ olup, 31 

idari para cezasi uygulanmis ve 2 isyeri hakkinda savcihga sug duyunisunda bulunulmustur. 
2008 yih igerisinde uriin bazinda yapilan denetim programi geregi zeytinyaginda tagsisin 

belirlenmesine Misir yaginda 24 numune ahnmi§, 22 numune sonucu olumlu, 2 numunede 
sonucu oiumsuz gikmistir. Aygigegi yaginda 24 numune ahnmis, 24 numune sonucu da olumlu 
gikmisUr. 

8. Y A G L I T O H U M L U B I T K I L E R D E O R G A N I K T A R I M U Y G U L A M A L A R I 
Organik tanm, ekolojik sistemde hatah uygulamalar sonucu kaybolan dogal dengeyi yeniden 

kurmaya yonelik, insana ve gevreye dost uretim sistemlerini igermektedir. Esas olarak sentetik 
kimyasal tanm ilaglan, hormonlar ve mineral giibrelerin kullanimini yasaklamasi yaninda, 
organik ve yesil gubreleme, munavebe, topragin muhafazasi, bitkinin direncini artirma, dogal 
dii§manlardan faydalanmayi tavsiye etmektedir. Butiin bu imkanlarin kapah bir sistemde 
olusjurulmasini dneren, uretimde sadece miktar arti§inin degil ayni zamanda uriin kalitesinin de 
yiikselmesini amaglayan alternatif bir iiretim seklidir. 

Ulkemizde organik tanm 1985-1986 yillannda dunyada organik tarimin gelisimine ve 
yurtdisindan gelen organik iiriin talebine bagh olarak ba§lami§ ve saghkli gidalann tiiketimine 
yonelik dunyadaki degisjnelere paralel olarak gelismistir. 1994 yihnda Tanm ve K6yi§leri 
Bakanhgi tarafindan hazirlanan "Organik Tanm Metotlan ile Uretilen Bitkisel Hayvansal 
Uriinlerin Uretimi, i§lenmesi ve Pazarlanmasina" ili§kin Yonetmelik 18 Aralik 1994 tarihinde 
Resmi Gazete'de yayimlanarak uygulamaya girmistir. 

2002 yihnda "Organik Tarimin Esaslan ve Uygulanmasina iliskin Yonetmelik" 11 Temmuz 
2002 tarih ve 24812 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yuriirliige girmi§ olup, ulkemizde 
organik tanm gahsmalan bu yonetmelik gergevesinde yapilmistir. 

Ote yandan, 5262 sayih "Organik Tanm Kanunu" 03/12/2004 tarih ve 25659 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanarak yururluge girmistir. 

"Organik Tarimin Esaslan ve Uygulanmasina iliskin Yonetmelik" 10/06/2005 tarih ve 
25841 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge girmistir. Turkiye'deki Organik Tanm 
faaliyetleri bu mevzuatlar gergevesinde yuriitulmektedir. 

Organik tanm; uretimin her a§amasinm kontrol edildigi ve nihai uriinun sertifikalandinldigi 
bir iiretim sekli oldugundan, kontrol ve sertifikasyon kuruluslarinin denetiminde ve sozlesmesi 
dahilinde yapilmaktadir. Turkiye'de ECOCERT, IMO, SKAL, BCS, ETKO, EKOTAR, ICEA, 
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CERES, ORSER, SKAL isimli kontrol ve sertifikasyon kuruluslan faaliyet gostennektedir. 
Bunlardan ETK.O, EKOTAR ve ORSER yerli, digerleri ise yabanci kontrol ve sertifikasyon 
kuruluslandir. 

Ulkemizde organik tanm yapilan alanlar 2003 yili bolgeler bazinda incelendiginde; Ege 
Bolgesi basta olmak uzere sirasiyla, Giineydogu Anadolu ve Akdeniz bolgesi ilk uc sirada yer 
almaktadir. ic Karadeniz seridi, ic Anadolu, Dogu Anadolu Bolgesi gibi bolgeler organik tanmda 
avantajli bolgeler olarak degerlendirilmektedir. 

Tablo 2.53. Turkiye'de Yagli Tohumlu Bitkilerde Organik Tanmsal Uretim Alani ve 
Miktan 

Uriin 
Adi 

2003 2004 2005 
Uriin 
Adi 

Uretim 
Alani 
(ha) 

Uretim 
(ton) 

Uretim 
Alani 
(ha) 

Uretim (ton) 
Uretim 
Alani 
(ha) 

Uretim (ton) 

Aycicegi 79,30 177,62 61,65 120,57 82,35 332,25 
Hasha§ 666,15 1.052,10 314,30 605,65 395,40 522,08 
Misir 85,25 397,90 419,47 4.154,98 520,79 9.237,89 
Pamuk 9.756,92 34.876.90 7.838,21 30.268,65 8.366,85 35.354,00 
Soya 29,50 65,00 8,50 25,50 21,03 62,50 
Susam 257,45 204,66 310,20 457,70 157,73 151,45 
Aspir - - - • - 1,60 1,70 
Yerfistigi - - - - 0,40 1,20 
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9. URETICI ORGANIZASYONLARI, TARIM SATIS KOOPERATIFLERI ve 
BIRLiKLERINiN YENIDEN YAPILANDIRILMASI 
Ulkemizde uretici organizasyonlannin orgiitlenmesi; 

• 4572 Sayili Tanm Satis Kooperatif ve Birlikleri (TSKB) Hakkinda Kanunu, 
• 1163 Sayili Kooperatifler Kanunu, 
• 5200 Sayili Tanmsal Uretici Birlikleri Kanunu, ornek ana sozlesmeler kapsaminda 

yapilmaktadir. 
Yagli tohumlu bitki iireticileri, 4572 sayih Tanm Satis Kooperatif ve Birlikleri Hakkinda 

Kanun, 1163 sayih Kooperatifler Kanunu ile 5200 sayih Uretici Birlikleri Kanununa gore 
orgiitlenme imkamna sahip olmakla birlikte buyiik boliimu TSKB catisi altinda 
orgiitlenmislerdir. 

Yillar itibari ile degismekle birlikte son be§ yilhk ahm sezonu ortalamasina gore; 
• Ulkemiz yaghk aygigegi rekoltesi 1 milyon ton olup, yaklasik %50'si Trakyabirlik, 

Karadenizbirlik ve Cukobirlik tarafindan, 
• Soya rekoltesi ise ortalama 48 bin ton olup, %25'i Cukobirlik ve Karadenizbirlik 

tarafindan ahnmaktadir. 
Bu gergevede Tanm Satis Kooperatifleri ve Birlikleri ulkemizde uretilen yagh tohumun 

onemli bir kismini alarak, yagh tohum iireticisine destek olmaktadirlar. Yagh tohum uretiminde 
giiglii birer alici olduklanndan, ulkemiz yagh tohum uretimi de agirhkh olarak, TSKB'lerin ahm 
bolgelerinde gergekle§tirilmektedir. Yagh tohum agigimiz dikkate ahndiginda bu kuruluslann 
etkin gahsmasi ulkemiz agisindan biiyiik oneme sahiptir. 

Tablo 2.54'te goruldugii iizere ulkemizde yagh tohumlarda faaliyet gosteren birliklerin bagh 
156 kooperatif ve 229 bin ortagi bulunmaktadir. 

Tablo 2.54. Turkiye'de Yagh Tohumlu Bitkilerde Faaliyet Gosteren Birlikler 
Birlik Adi Faaliyet Konusu Kooperatif Sayisi Ortak Sayisi 
Trakyabirlik Aygigegi tohumu 48 65.602 
Cukobirlik Pamuk gigidi, Aygigek tohumu, 34 34.000 

Soya fasulyesi 
Karadenizbirlik Aygigek tohumu, Soya fasulyesi, Kolza 21 64.554 
Tari? Pamuk Pamuk gigidi, yagh tohum 44 42.192 
Birligi 
Antbirlik Pamuk gigidi 6 22,379 
GAPBiRLIK Pamuk gigidi 3 220 
Toplam 156 228.947 

Kaynak: STB 
9.1. Yagh Tohumlu Bitkiler Konusunda Faaliyet Gosteren Tarim Satis Kooperatifleri 

ve Birlikleri 
Yagh tohum ve bitkisel yag sektdriinde faaliyet gosteren tanm satis kooperatifi birlikleri 

Trakyabirlik, Karadenizbirlik ve Cukobirlik dogrudan yagh tohum ahmi yaparak sektoriin iginde 
yer almaktadirlar. 2005 yihnda Taris Pamuk Birligi ahm konusuna yagh tohumlan dahil ederek 
sektordeki konumunu guglendirmistir. Diger taraftan yine Cukobirlik, Antbirlik ve Taris Pamuk 
Birligi kutlu pamuk ahmi yaptiklanndan kiitlii pamuktan elde edilen gigiti islemek suretiyle, 
onemli bir pamuk ham yagi tedarikgisidirler. 
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Birlikler kimyevi gubre, hibrit tohum, zirai ilag gibi ana uretim girdilerinde ortaklanna ayni 
kredi verdikleri gibi, mali yapilannin uygun oldugu donemlerde nakdi kredi de 
verebilmektedirler. 

9.1.1.Trakyabirlik 
1966 yihnda kurulmus olup, 48 kooperatifi ile Marmara, Ege ve ig Anadolu Bolgelerinde 

toplam 65 bin ortaga hizmet gdtiirmektedir. Aldigi uriinii kapasitesi oraninda i§leyerek mamul 
uriin ve fenni yem olarak satmaktadir. Birlik, aygigegi ekim ve iiretimini tesvik etmek amaciyla; 
bir pazarlama kooperatifi huviyeti ile, ulkemiz tanm sektoriiniin en onemli sorunu olan 
pazarlamayi kendi ortaklan agisindan gdziime kavusturmu§tur. Trakya Birlik Turkiye'de iiretilen 
yaghk aygigeginin %45-60'ini satin almaktadir. 

Ulkemizde etkin bir kooperatifgilik hizmeti veren Trakyabirlik, ureticilerin tanmsal girdi 
ihtiyaglanmn karsilanmasi amaciyla her yd ortalama 120-140 bin ton kimyevi gubre, 600-700 
ton hibrit tohum, 120-150 bin litre zirai ilag, fenni yem, nakit kredi ve Birlik mamulii olmak 
iizere ortalama 100 milyon dolarlik kredi dagitimi gergeklestirmektedir. 

Birligin kinna kapasitesi 270 bin ton yaghk aygigegi olup, aldigi uriiniin onemli bir 
bolumunu isleyerek arti katma deger yaratmakta, kalan kismim da arz-talep dengesini bozmadan 
zamana yayarak en uygun fiyattan degerlendirmektedir. Birligin 2002-2007 yillan arasinda 
almi§ oldugu iiriin miktan, ahm fiyatlan ve tesislerinin isjeme kapasitelerine ili§kin bilgiler Tablo 
2.55 ve Tablo 2.56'da verilmisrir. 

Tablo 2. 55. Trakyabirlik'in Ahm Miktarlan ve Ahm Fiyatlan 
Mubayaa Miktan (ton) Alim Fiyati (TL) 

2002/03 342.313 460.000 
2003/04 385.465 485.000 
2004/05 426.398 515.000 
2005/06 476.947 0,505 YTL 
2006/07 441.088 0,525 YTL 
2007/08 150.163 0,875 YTL 

Kaynak: STB 

Tablo 2.56. Trakyabirlik Tesis Kapasiteleri (ton) 
Entegre Tesisler Karacabey Fabrika Toplam 

Gunluk Yilhk Gunluk Yilhk Gunluk Yilhk 
Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 

Aygigegi isjeme 600 180.000 300 90.000 600 270.000 
Rafine Yag 200 60.000 90 27.000 290 87.000 
Uretim 
Margarin Uretim 100 30.000 — — 100 30.000 
Yem Uretim 480 144.000 360 108.000 840 252.000 

Kaynak: Trakyabirlik 
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9.1.2. Karadenizbirlik 
Karadeniz Yagh Tohumlar Tanm Satis Kooperatifleri Birligi, 1978'de kurulmustur. Birlik, 

21 tanm satis kooperatifi ile; Karadeniz, ic Anadolu, Dogu Anadolu, Guneydogu Anadolu ve 
Gukurova bolgelerindeki; Samsun, Amasya, C°rum, Tokat, Kinkkale, Ankara, Yozgat, Kir§ehir, 
Aksaray, Nevsehir, Konya, Kastamonu, Diyarbakir, Agn, Mus, Elazig, Malatya, Erzurum, 
Adana, Mersin, Kahramanmaras ve Osmaniye il ve ilcelerindeki 64.000 uretici ortaga hizmet 
gdturmektedir. Birlik, aygigegi, soya ve kanola ahmi ile istigal etmektedir. Birlik aldigi yagh 
tohumu isleyerek, mamul yag ve kiispe olarak satisa sunmaktadir. 

Birligin 2002-2007 yillan arasinda almis oldugu uriinlerin miktan, ahm fiyatlan ve 
tesislerinin isleme kapasitelerine iliskin bilgiler Tablo 2.57'de verilmistir. 

Tablo 2.57. Karadeniz Birlik Yagh Tohum Ahm Miktan ve Fiyatlan 

is 
YILI 

AYGICEGi SOYA KANOLA 
is 
YILI 

Birlik Uriin 
Ahm Miktan 
(ton) 

Ahm 
Fiyati 
(YTL/kg) 

Birlik iiriin 
Alim Miktan 
(ton) 

Alun 
Fiyati 
(YTL/kg) 

Birlik iiriin 
alim miktan 
(ton) 

Ahm 
fiyati 
(YTL/kg) 

2002/03 69.331 0,460 4.453 0,330 85 0,300 
2003/04 41.692 0,485 753 0,400 15 0,300 
2004/05 41.656 0,515 1.661 0,450 49 0,435 
2005/06 46.843 0,505 1.889 0,400 3 0,435 
2006/07 46.997 0,525 1.587 0,400 - -
2007/08 21.687 0,800 1.306 0,575 463 0,550 

Kaynak: STB 
Birligin Elazig'da bulunan Dogan Erdil Yag Fabrikasi zarar etmesi nedeni ile Birlik 

tarafindan kapatilmistir. 

Tablo 2.58. Birligin istiraki Olan Meray A.$'nin Kapasitesi* Ton/Yd 

Aygigegi Kirma 60.000 

Rafine Vinterize 23.400 

Dolum Unitesi 23.400 

Kaynak: Karadenizbirlik 
*(Birligin faaliyet bolgesinin merkezinde olmasi nedeniyle mamul iiretiminde onemli bir yer 

teskil eden istirakin %77 hissesi Birlige aittir) 

9.1.3. Gukobirlik 
Gukurova bolgesinde pamuk ureticilerinin iiriinlerini degerlendirmek ve ureticiye destek 

saglamak amaci ile 1940 yihnda kurulmustur. 1989'da Yerfistigi Tanm Satis Kooperatifleri 
Birligi (Yerfiskobirlik) ile birleserek ahm konusuna yer fistigini dahil etmistir. Ayni donemlerde 
Birlik ahm konusuna soya fasulyesi uriinii de dahil edilerek, Birlik "Gukurova Pamuk, Yerfistigi 
ve Yagh Tohumlar Tanm Satis Kooperatifleri Birligi" unvani altinda faaliyet gdstermeye devam 
etmistir. Birlik son yillarda yaghk aygigegi alimina da ba§lamistir. 
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Birlik yag fabrikasinda pamuk gigidi, soya fasulyesi ve yaghk aygigegi isleyerek, yagh 
tohum ve bitkisel yag sektorunde faaliyet gostennektedir. Birlik, Dogu Akdeniz ve Guneydogu 
Anadolu Bolgelerinde 12 ili kapsayan bir alanda 34 kooperatifi ile 34 bin ortaga hizmet 
vermektedir. 

Birligin 2002-2007 yillan arasinda almis oldugu urunlerin miktan ve tesislerinin isjeme 
kapasitelerine ili§kin bilgiler Tablo 2. 59'da verilmektedir. 

Tablo 2.59. Cukobirlik Yagh Tohum Ahm Miktarlan 

Is Y i l i 
Kiitiii Pamuk Ahm 

Miktan (ton) 
Soya Fasulyesi Ahm 

Miktan (ton) 
Yaghk Aygigegi Ahm 

Miktan (ton) 
2002/03 123.028 36.868 -
2003/04 64.972 16.770 -
2004/05 117.248 7.167 -
2005/06 83.640 6.842 -
2006/07 86.989 13.774 3.042 
2007/08 82.707 6.619 1.419 

Kaynak: STB 

Tablo 2.60. Turkiye'de Kiitiii Pamuk isletme Tesisleri ve Kapasiteleri 
Kapasite (Ton) 

Adana Antrepo Sawgin Fab. 20.475 
Adana Sawgin Fab. 61.425 
Ceyhan Sawgin Fab. 30.709 
Reyhanli Sawgin Fab. 20.475 
Misis Sawgin Fab. 30.709 
Mihmandar Sawgin Fab. 61.425 
Tarsus Sawgin Fab. 30.709 
Yenice Sawgin Fab. 30.709 
K.Mara§ Rollergin Fab. 20.062 
Kinkhan Rollergin Fab. 11.466 

Soya Fasulyesi, Yaghk C îgit, Aygigegi ve Kanola isletme Kapasiteleri (ton/Yil) 
SOYA YAGLI K YAGLIK YAGLIK 

FABRJKA ADI FASULYESJ CJGJT AYCJCEGJ KANOLA 
Merkez Yag 70.000 120.000 70.000 70.000 
Fab. 
Ceyhan Yag + 30.000 ± ± ± 
San. 
Toplam 100.000 120.000 70.000 70.000 

NOT: Soya Kurutma Tesisi ise 100 bin ton/yil kapasitelidir. 

9.1.4. Taris Pamuk ve Yagh Tohumlar Birligi 
Birlik 1949 yihnda kiitiii pamuk ahmi ile istigal etmek iizere kurulmu§, Ege Bolgesinde 44 

kooperatifi ile yakla§ik 42 bin ortaga hizmet gdtiirmektedir. Birlik, bolgesinde onemli bir alici 
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konumunda bulundugundan piyasa fiyatlannin belirlenmesinde ve ureticiler lehine 
duzenlenmesinde onemli fonksiyonlan bulunmaktadir. Birl ik 2005 y ihnda ahm konusuna yagh 
tohumlu bitkileri de dahil ederek, Tar is Pamuk v e Y a g h Tohumla r T a n m Satis Kooperatif leri 
Bir l igi unvani almistir. 

Bir l igin 2002-2007 y i l lan arasinda almis oldugu urunlerin miktan, tesislerinin i§leme 
kapasitelerine v e depolanna iliskin bilgiler a§agidaki Tab lo 2.61 v e Tab lo 2.62'de verilmektedir. 

Tab lo 2.61 . Tar is Pamuk v e Y a g h T o h u m A h m Miktarlan 

Y i l l a r Ki i t i i i P a m u k A h m M i k t a n (Ton) Y a g h k Ayc iceg i A h m M i k t a n (Ton) 

2002/03 306.514 -
2003/04 249.320 -
2004/05 . 272.508 -
2005/06 161.177 6.264 
2006/07 160.111 -
2007/08 117.475 -

Kaynak: Tari§ Pamuk Bir l igi 

T a b l o 2.62. Pamukyagi Kombinas i 

Is le tme A d i 
K u r u l u s 

Y i h Yeri 
Kapas i tes i 

( ton/yi l ) U r e t i m Cinsi 
- H a m yag isletmeleri 1955/56 Izmir 100.000 Pamuk Cekirdegi 

-1 . Rafine Unitesi 1963/64 Izmir 97.500 Ndt r Y a g 

- I I . Rafine Unitesi 2004/05 Izmir 42.000 Rafine Liki t , Hidrojene Y a g 

- Hidrojene Unitesi 1963/64 Izmir 27.000 Hidrojene Y a g 

- Margarin Unitesi 1963/64 Izmi r 45.000 Yemek l i k , Kahval t ihk 
Margarin Likit Y a g 

Cigi t Deposu 1970/71 Izmir 21.000 

Margarin Soguk Hava Deposu 1974/75 Izmir 750 

Margarin Soguk Hava Deposu 1991/92 Izmir 150 

Ambalaj l i Likit Y a g Deposu 2001/02 Izmir 100 

H a m Y a g Tank lan 1966/67 Izmir 5.000 

H a m Y a g Tank lan 1971/72 Izmir 2.000 

Ham Y a g Tank lan 1975/76 Izmir 18.000 

A y d i n H a m Y a g Depolari (3 
Adet) 

2000/01 A y d i n 2.782 

Kaynak: Taris Pamuk v e Y a g h Tohumla r Birl igi 
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9.1.5. Antbirlik 
Birlik; Serik Kooperatifi, Manavgat Kooperatifi, Antalya Kooperatifi, Yenikoy Kooperatifi, 

Kinik Kooperatifi ve Alanya Kooperatifi olmak iizere 6 adet kooperatif ile yaklasik 22 bin 
ortaga hizmet gdturmektedir. Ana faaliyet konulan Pamuk ve Narenciyedir. Yalnizca Antalya 
ilinde faaliyet gdstennektedirler. 

Birligin 2002-2007 yillan arasinda almis oldugu iiriin miktan ve tesislerinin isleme 
kapasitelerine ilisjcin bilgiler Tablo 2.63'de verilmektedir. 

Tablo 2.63. Antbirlik Pamuk Alim Miktan 

Yillar Kutlii Pamuk Alim Miktan (ton) 

2002/2003 31.500 

2003/2004 27.960 

2004/2005 29.334 

2005/2006 11.919 

2006/2007 11.306 

2007/2008 10.101 
Kaynak: STB 

9.1.6. Gapbirlik 
Birlik, 2000 yilinda kurulmu§ olup 3 kooperatifi ve 220 ortagi mevcuttur. 

9.2. Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapilandirdmasi 
Ulkemizde Tanm Refonnu Uygulama Projesi (TRUP) adi altinda tarimda yapisal ddnu§iim 

programi 2000 yilmdan itibaren uygulamaya konulmustur. TSKB'lerin yeniden yapilandirdmasi; 
Tanm ve Koyisleri Bakanligi'nca yiiriitulen dogmdan gelir destegi ve alternatif urun 
programlanyla birlikte, amlan projenin onemli birpargasini olustunnu§tur. 

Kooperatif ve birliklerin yeniden yapilandinlmasma yonelik 7. Bes Yilhk Kalkinma 
Plamnda "TSKB'lerin yonetimlerinin dzerklestirilecegi, tesis ve isletmelerinin 
sirketlestirilecegi, kooperatifcilik islevlerinin giiclendirilecegi ve iiriin borsalari ile ilgili 
yasal altyapimn olusturulacagi" gibi temel hedefler ongorulmustur. 

Bu temel hedefler gdzetilerek hazirlanan 4572 Sayih Tanm Satis Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkinda Kanun'la bu kuruluslar yeniden duzenlenmis ve ozerk bir yapiya kavu§turulmu§lardir. 

Kooperatif ve birliklerin 4572 Sayih Kanuna intibaklarmi saglayacak ve 6zerkle§tirilmesini 
peki§tirecek olan ornek ana sdzle§meler, 24/12/2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlanmi§tir. 

9.3. Tanm Reformu Uygulama Projesi (TRUP) ve Bu Proje Kapsaminda Yer Alan 
Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapilandirdmasi Bileseni 

Tanm reformu faaliyetlerine destek olmak ve tanm sektoriinu guclendirmek uzere 
uygulamaya konan bu proje, ii? ana bile§enden tesekkul etmekte olup bunlardan birisi Tanm 
Satis kooperatifleri Birliklerinin yeniden yapilandirilmasidir (TRUP-C Bile§eni). 

Yeniden Yapilandirma Programi ile; 
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Donem DFiF Faiz Oram 

1995 -30.06.2000 %50 
01.07.2000-30.06.2001 %25 
01.07.2001 -01.09.2003 % 37,5 
01.09.2003-04.06.2005 % 25 
04.06.2005 - 07.04.2006 % 15 
07.04.2006 - %13,125 

Kaynak: Yeniden Yapilandinna Kurulu Yuriitme Birimi (20.4.2006) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

• Kooperatif ve Birliklerin kurumsal yapilannm iyilestirilmesi ve bu amagla gerekli 
destegin saglanmasi, 

• Kooperatifgilik ilkelerinin hakim kihnmasi, 
• Ortaklarda sahiplik bilincinin gelistirilmesi ve ig denetimin etkinlestirilmesi, 
• Kooperatif ve Birliklerin piyasa kosullannda faaliyet gosteren kuruluslar haline 

getirilmesi, 
• Faaliyetlerinde ekonomik etkinlik ve verimliligin hakim kihnmasi, 
• A§in istihdam ve mali yiik getiren unsurlann giderilmesi, 
• Atil veya surekli zarar eden varliklarinm oz sermaye yapilanni guglendirecek sekilde 

degerlendirilmesi, 
hedeflenmistir. 
6 t e yandan, yeniden yapilandirma konulannda gahsma, inceleme ve dnerilerde bulunmak 

uzere, 2000/1773 No.lu Bakanlar Kurulu Karan'mn 06.01.2001 tarih ve 24279 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanmasi ile Yeniden Yapilandirma Kurulu (YYK) teskil edilmistir. 

9.4. Yeniden Yapilandirma Faaliyetleri ile Birliklere Saglanan imkanlar 
Yeniden yapilandirma surecinde, TSKB Mere: 

• Birliklerin mali yapilanni guglendirmeye yonelik olarak 1.5.2000 tarihi itibariyle 
mevcut borglannin Hazine tarafindan iistlenilerek tasfiye edilmesi, 

• Birliklerin mali yapilanni olumsuz yonde etkileyen ve bu kurulu§lara a§in yiik getiren 
personel kadrolannda yapilacak duzenlemeler igin gerekli tazminat tutarlannin 
hazinece karsilanmasi, 

• Uriin ahmi igin ihtiyag duyacaklan finansman ihtiyacinin, 2000 yih butgesinden tahsis 
edilen ddeneklerle (250 trilyon TL) olusturulan "doner fon"dan karsilanmasi, 

• Yeniden yapilandirma igin gerekli uzmanhk ve danismanlik hizmetinin verilmesi, 
• Yeniden yapilandirma hizmet giderlerinin Hazinece ustlenilmesi, 
• Kooperatif yonetici ve ortaklannin egitimi ve bu kuruluslann kapasite olusturmalanna 

teknik destek saglanmasi imkanlan getirilmistir (Sanayi ve Ticaret Bakanligi). 
9.4.1. DFiF Kredileri Destegi ve 1.5.2000 Oncesi Destekleme Fiyat istikrar Fonu 

(DFiF) Borglannin Durumu 
Birliklerin yeniden yapilandinlmasi amacina paralel olarak, mali yapi guglendirme surecine 

katki saglamak amaciyla, gegis doneminde birliklerin ihtiyaci olan iiriin ahm ve isjetme 
kredileri Yeniden Yapilandirma Kurulunun onerileri dikkate alinarak Destekleme ve Fiyat 
istikrar Fonu (DFiF) gider hesabmdan karsilanmaktadir. 

1995 yilindan itibaren DFiF kaynakh kredilerin yillik faiz oranlan Tablo 2.64'de belirtilmistir. 
Tablo 2.64. DFiF Faiz Oranlan 
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04.06.2005 tarih ve 25835 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan 23.05.2005 tarih ve 
2005/8839 sayih Bakanlar Kurulu Karan'na istinaden, DFIF'den kullandinlan kredilere tanmsal 
kredi faiz oranimn %75'i oramnda degisken yilhk basit faiz uygulanmaktadir.Yukanda yer alan 
tabloda da belirtildigi iizere, DFIF kredilerinin bugiin itibariyle faiz orani %13,125'tir. (Kaynak: 
Yeniden Yapilandirma Kurulu Yiirtitme Birimi) 

Bu gergevede, birliklerin silinen ve silinme sureci devam eden borglan ile 2000 yih 
sonrasinda kullandinlan DFIF kredileri Tablo 2. 65'te gbsterilmishr. 

Tablo 2.65. Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerine 2000 Yih Sonrasinda Kullandinlan 
DFiF Kredileri ve 1.5.2000 Oncesi Borglannin Mevcut Durumu 

2000 Oncesi DFIF Borcu (1) 2000 Sonrasi DFIF Borcu (3) 

Toplam 06.03.2008 
30.07.2004'de Silme Sureci Kullamlan tarihi itibariyle 

BIRLIK ADI Silinen Devam Eden Kredi Kredi Bakiyesi 
Antbirlik 103.691 28.100 5.600 
Cukobirlik 299.736 28.500 138.800 
Fiskobirlik 94.483 - 162.000 -
Giilbirlik 1.800 0 500 -
Giineydogubirlik 21.050 30.500 33.800 
Karadenizbirlik 39.383 92.460 20.600 
Kayisibirlik (2) - 17.930 8.151 9.600 
Marmarabirlik 159.619 - 203.820 65.000 
Taris incir 40.395 - 52.811 14.700 
Taris iiziim 105.812 162.000 85.600 
Tari§ pamuk 234.744 171.800 121.000 
Taris zeytin 74.682 157.500 88.400 
Taskobirlik (2) 4.660 2.660 1.400 
Trakyabirlik 179.002 167.100 47.500 
Kozabirlik 3.977 - -
Tiftikbirlik 3.931 - -
TOPLAM 1.362.306 22.590 1.467.900 632.500 

(1) 4572 Sayih Kanunun Gegici 1/E Maddesi Hiikmii uyannca Yeniden Yapilandinna 
Kurulu'nun onerileri dogrultusunda Hazine tarafindan ustlenilerek silinmesi gereken 1.5.2000 
oncesi ozel biinye borglan. 
(2) Vadelerinde tahsil edilemeyen Kayisibirlik ve Taskobirligin 01.05.2000 sonrasi DFiF 
kredileri, 6183 sayih Amme Alacaklannm Tahsil Usulii Hakkinda Kanun hukumleri uyannca 
tahsil edilmektedir. 
(3)4572 Sayih Kanunun yiiriirliige girmesinden sonra kullamlan DFiF borglan 
Kaynak. Sanayi ve Ticaret Bakanligi- 06.03.2008) 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-277-

9.4.2. Kidem ve ihbar Tazminati Destegi 
Tanm satis kooperatiflerine ve birliklerine, 4572 sayih Kanun'un yiirurliige girmesiyle 

baslayan yeniden yapilandirma doneminde saglanan desteklerin basinda, istihdam fazlasi 
personelin isten cikartilmasi neticesi personele odenen kidem ve ihbar tazminatlannin Tanm 
Reformu Uygulama Projesi ikraz kaynaklanndan karsilanmasi gelmektedir. Kooperatif ve 
birliklerdeki istihdam seviyesinin ve personel masraflannin rekabetgi ve surdiiriilebilir bir yapiya 
uygun hale getirilmesi amaciyla, daimi personel sayisi 12.491'den 6.124'e dusiiriilmu§tur. 
Uygulama 2004 yih sonuna kadar surduriilmiis olup, toplam 12.122 isten cikartilan birlik ve 
kooperatif personeline odenen 155.837.361 YTL tazminat bedeli devletce karsilanmi§tir. 
Saglanan bu onemli imkan ile kooperatif ve birliklerin personel masraflannda ortalamada 
yaklasik % 30-35 tasarruf saglanmistir. (Kaynak: Yeniden Yapilandinna Kurulu Yiiriitme 
Birimi) 

Tanm Refonnu Uygulama Projesi kapsaminda, Hazine tarafindan karsilanan kidem ve ihbar 
tazminati odemelerinin birlikler bazinda dagilimi Tablo 2.66'daki gibidir; 
Tablo 2.66. Birliklerin Hazinece Karsilanan Kidem ve ihbar Tazminati Odemeleri 
Birlikler Milyon YTL 

Antbirlik 14 
Cukobirlik 48,7 
Fiskobirlik 18,4 
Giilbirlik 0,3 
Giineydogubirlik 1,2 
Karadenizbirlik 4,6 
Kayisibirlik 0,3 
Kozabirlik 0,4 
Marmarabirlik 3,2 

Taris Birlikleri* 43,7 

Taskobirlik 0,7 
Tiftikbirlik 0,1 
Trakyabirlik 20,2 

Toplam 155,8 
Kaynak: Yeniden Yapilandirma Kunilu Yiirutme Birimi 
Taris Pamuk, Uziim, incir Birligi ve Taris Zeytin ve Zeytinyagi Birligi 

9.5. Yeniden Yapilandirma Cahsmalannda Gelinen Son Durum 
Yeniden yapilandirma uygulamalan sonucunda; 

• Fiyat ve ahm uygulamalannda kismen iyilesmeye gidilmis, 
• Personel sayismda ve giderlerinde ciddi tasarruf saglanmis, 
• Birlik-kooperatif hesaplan aynstinlmis, 
• Onemli bazi atil varhklar satilmis, 
• Zarar eden birgok isletme kapatilmis, 
• Kurumsal yapilann iyilestirilmesi igin bazi adimlar atilmistir. 
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Ancak yine de; 
• bu kuruluslann yuksek stoklarla gahsrnak durumunda kalmalan, 
• gergek anlamda "avans+fiyat farki" uygulamasina gegememeleri, 
• kooperatiflerin mali yonden birliklere bagimhhgimn devam etmesi, 
• bazi birliklerin mali yapilanni oiumsuz etkileyen yeni yatinmlara girismis olmasi 

faaliyetlerindeki karliliklanni azaltmi§ ve kullanmis. olduklan DFIF kredilerini geri 
odemekte zorlanmalanna neden olmu§tur. 

Biitiin bu nedenlerle; TRUP ikraz Anlasmasi'nm siiresinin Aralik 2008'de bitmesi de 
gozetilerek tanm satis kooperatifleri ve birlikleri (TSKB) ile ilgili yeni tedbirlerin alinmasi 
gundeme gelmistir. Bu gergevede, 2008 Yili Hukumet Programma "TSKB Hakkinda Kanunda 
Degisiklik Yapilmasi" faaliyeti ongdriilmiistur. Cahsma, Sanayi ve Ticaret Bakanligi 
koordinatorliigunde, Tanm ve Kdyisjeri Bakanligi, DPT ve Hazine Mustesarhgi'nin katihmi ile 
yuriitulmektedir. 

Birliklerin siirdurulebilir mali ve idari yapilara sahip olmasi yonunde diizenlemelerin 
yapilmasi ve 4572 sayih Kanunda yeniden yapilandirma donemi ile ilgili olarak yer alan gegici 
maddelerin kaidinimasi amaciyla yiiriitiilen soz konusu faaliyetin Arahk 2008 tarihi itibariyle 
tamamlanmasi ongoriilmektedir. 

Diger taraftan, yine 2008 Yih Hukumet Programi gergevesinde; Hazine Miistesarhgi 
koordinatdrlugiinde yiiriitiilen "TSKB'lere saglanan kredi desteklerinin rasyonel hale getirilmesi" 
faaliyeti ile Birliklere DFIF'ten kredi verilmesi yerine bankacilik sistemi iizerine kurulacak bir 
faiz gelir kaybi modeli ile destek saglanmasi amaglanmaktadir. 

Bu konudaki galismalar siirdiiriilmektedir. 
9.6. Yagh Tohumlu Bitkiler Konusunda Faaliyet Gosteren Uretici Birlikleri 
5200 sayih Uretici Birlikleri Kanunu'na uygun olarak 3 adet yagh tohumlu bitkiler uretici 

birligi, 10 adet kanola ureticileri birligi, 2 adet hasha§ ureticileri birligi, 2 adet aygigegi ureticileri 
birligi olmak iizere 17 adet uretici birligi kurulmustur. Ankara, Aksaray, C o r u m > Eskisehir 
Merkez, Eskisehir Seyitgazi, Manisa, Konya C'eltik, Kinkkale Sulakyurt, Edime Uzunkdprii, 
Karabuk, Aydin, Kayseri illerinde kurulan uretici birlikleri bir araya gelerek 16.04.2007 tarihinde 
Tiirkiye Yagh Tohumlar Ureticileri Merkez Birligi'ni kurmu§lardir. Merkez Birligi'ne kayith 
olan giftgi sayisi 27 000'dir. Aynca Sinop, Bolu ve G^nkin illerinde de yagh tohumlu bitkiler 
uretici birlikleri kurulma a§amasindadir. 

10. URUN IHTISAS BORSALARI ve LiSANSLI DEPOCULUK 
10.1. Dunyada ve Turkiye'de Uriin Borsacihgi ve Lisansli Depoculuk 
ABD'deki iiriin borsalan onceleri spot islemler yapan borsalardan olusmakta iken, bugiin 

gelinen noktada geliserek vadeli i§lem yapan borsalara ddnii§mii§lerdir. Bu borsalarda baste 
pamuk, kahve, misir, portakal suyu, soya fasulyesi, bugday ve diger birgok iiriin kontrati alimp 
satilmaktadir. 

Bu borsalar, lisansli depolarla entegre gah§makta, teslim sjartli vadeli kontratlarda iiriin 
teslimi lisansli depolardan yapilmaktadir. 

Ba§ta ABD olmak iizere gelismis. iilkelerde etkin ve yaygin bir lisansli depoculuk 
(Warehouse Receipt System) ile iiriin ticareti sistemi bulunmaktadir. 

Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi eski Dogu Blogu iilkelerinde de lisansli 
depoculuk sistemi kurulmu§tur. ABD'de federal diizeyde 863, eyalet duzeyinde 6937 lisansli 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-279-

depo faaliyet gostennektedir. ABD hukiimeti de stratejik ihtiyaclan karsihginda aldigi urunleri, 
ozel lisansh depolarda muhafaza ederek sisteme destek vermektedir. ABD'de lisansh depoculuk 
ve iiriin borsacihgi tamamen ozel sektor eliyle yurutiilmektedir. 

Borsalar, yapilan i§lemlere gore Spot Borsalar ve Vadeli islem Borsalan olarak 
siniflandinlmaktadir. 

Ulkemizde, kurulu? gahsmalan devam eden Uriin Ihtisas Borsalan da Ticaret Borsalan ve 
IMKB gibi spot borsalar arasinda yer almaktadir. 

Ulkemizde, iiriin ticaretini gelistirmek ve pazarlama alt yapisini giiglendirmek igin; 
Uriin ihtisas borsalannin kurulmasi, 
Lisansh depoculuk ve yetkili siniflandiricihk sisteminin hayata gegirilmesi, 
Tanm Satis Kooperatifleri ve Birlikleri, Tanm Kredi Kooperatifleri ve iist kuruluslan, TMO, 

Tekel gibi kurum ve kuruluslann yeniden yapilandinlmasi, 
Birlikler ve TMO'nun lisansh depoculuk sistemine entegre edilmesi gibi galismJar 

baslatilmistir. Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluslarla 
isbirligi iginde, iig onemli proje uygulamaya konulmustur. 

• Uriin Borsalanm Gelistirme Projesi (UBGP), 
• Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) Yeniden Yapilandinlmasi Programi 

(YYP), 

• TSKB'lerin Lisansh Depoculuk Kapasitelerinin Gelistirilmesi Projesi (BLGP). 

10.2. L isansh Depocu luk ve Y a g h T o h u m l a r ile Bitkisel Y a g l a r 

5300 sayih Tanm Urunleri Lisansh Depoculuk Kanunu yiiriirliige konulmus olup, Kanunun 
uygulanmasma iliskin gerekli ydnetmelikler hazirlanarak Resmi Gazete'de yayimlanmistir. 
Cikanlan ydnetmelikler igerisinde Yagh Tohumlar Lisansh Depo Yonetmeligi ve Pamuk Lisansh 
Depo Yonetmeligi de yer almaktadir. 

6te yandan, bitkisel yaglara iliskin lisansh depo yonetmelikleri hazirlanmasi gahsmalan 
devam etmektedir. 

Lisansh depolann temel nitelikleri ve kurulus §artlan: 
• Anonim sirket, 
• Bakanhktan kurulus ve faaliyet izni, 
• Depolama kapasitesine gore en az 1 milyon YTL ddenmis sermaye, 
• Depo kapasitesinin iiriin rayig bedelinin %15'inden az olmamak uzere 

teminat, 
• isletme tesislerinin ve depolanan urunlerin sigorta zorunlulugu, 
• ilgili borsa ile sozlesme yiikumliilugii, 
• Yonetmelikte gosterilen diger sartlar ile teknik gereklilikler 

olarak siralanabilmektedir. 
H u b u b a t , Baklagi l ler ve Y a g h T o h u m l a r L i sansh D e p o Ydne tme l ig ine gore d e p o l a n n 

ve i i r i inun asgari ozel l ik ler i ; 
• Depolanacak urunler: Bugday, arpa, gavdar, yulaf, misir, geltik, piring, 

siipiirge dansi, mercimek, nohut, fasulye, bakla, bezelye, aygigegi, susam, keten 
tohumu, soya fasulyesi, kolza, hashas tohumu gibi urunler. 

• Depolama kapasitesi: Merkez ve subelerde asgari toplam 20 bin ton; her bir 
unite veya sube bazinda 2 bin ton. 
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• Faaliyet bolgesi: Sinirlama bulunmamaktadir. 
• Asgari sermaye: En dusuk 1 milyon YTL, 20 bin ton uzerindeki kapasite igin 

ilave sermaye artisi. 
• Uriinun azami depolama suresi: Hasattan itibaren 12 ay, 

olarak belirlenmistir. 
Pamuk Lisansli Depo Yonetmeligine gore depolann ve uriiniin asgari ozellikleri; 

• Depolanacak urunler: Preselenmis pamuk, 
• Depolama kapasitesi: Merkez ve §ubelerde asgari toplam 10 bin ton; her bir 

unite veya sube bazinda bin ton, 
• Faaliyet bolgesi: Sinirlama bulunmamaktadir, 
• Asgari sermaye: En dusuk 1 milyon YTL, 20 bin ton uzerindeki kapasite igin 

ilave sermaye artisi, 
• Uriinun azami depolama suresi: Hasattan itibaren 24 ay, 

olarak belirlenmistir. 

Yagh tohumlar ve bitkisel yaglar agisindan sistemden beklenen giktilar; 
• Urunlerin, saghkli kosullarda depolaniuasi ve objektif olarak analiz ve 

siniflandinlmasi, 
• Ddnemsel arz yogunlugunun ve buna bagh olarak ortaya gikan uretici 

magduriyetinin giderilmesi, 
• Uriin piyasalannda mali derinligin saglanmasi ve sinirh sayidaki aktoriin 

fiyat belirleme imkanimn ortadan kaidinimasi, 
• Sanayiciye uygun ve zamamnda harnmadde temini, 
• Uriin ticaretinin kayit altina ahnmasi, 
• Desteklerin hedef kitlelere kolayca yonlendirilmesi ve bu alanda etkinligin 

artinlmasi, 
Alternatif ve diisuk maliyetli finansman olanaklannin devreye sokulmasi seklinde 

siralanabilir. 

10.2.1.Birliklerin Lisansli Depoculuk Kapasitelerinin Gelistirilmesi Projesi(BLGP) 
Birliklerin Lisansli Depoculuk Kapasitelerinin Gelistirilmesi Projesi ile Birliklerin mevcut 

kapasitelerinin modernize edilerek lisansli depoculuk sistemine entegre edilmesi hedeflenmistir. 
Bu kapsamda; birliklerin ek ve yeni yatinm ihtiyaglan belirlenmis, lisansli depoculuk 

mevzuati gergevesinde yatinm fizibiliteleri ve projeleri olu§turulmu§tur. 
Proje kapsaminda verilecek desteklerden yararlanan Birlikler ile yeniden yapilandinna 

kurulu arasinda bir protokol imzalanmi§tir. 
Proje kapsaminda; 

• Mevcut depolann modernizasyonu veya yeni depo insasi, 
• Laboratuar imkanlannin gelistirilmesine yonelik yeni ve/veya ek yatirimlar, 
• -Depolarda kullamlacak yukleme, bosaltma, tartma, numune alma ve 

simflandirma alt yapisinin olusturulmasi, 
• -Urunlerin "iiriin senedi" yoluyla ahm satimim temin etmek amaciyla, ilgili 

borsalarla lisansli depolar arasinda bilgi iletisim sisteminin kurulmasi, 
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• -Lisansli depo ve laboratuarlarda gahstinlacak personel ile kamu adina denetim, 
gdzetim ve proje uygulama hizmetlerinde gdrevlendirileceklerin egitimi, saglanmaktadir. 

Proje, Tanm Reformu Uygulama Projesi (TRUP)'nin C bile§eninin bir alt bileseni (C/3) 
olarak yuriitulmekte olup, Proje kapsaminda yapilacak yatinmlann %50'si Dunya Bankasi 
kredileri ile Hazine tarafindan hibe olarak karsilanacaktir. Projeye basvuran Trakyabirligin yagh 
tohumlar ve bitkisel ham yaglar konusunda projeden yararlanmasina iliskin cahsmalara devam 
edilmektedir. 

10.3. Uriin ihtisas Borsalari 
Dunya Bankasi finansmani ile Sanayi ve Ticaret Bakanhgi koordinasyonunda baslatilan 

"Uriin Borsalanm Gelistirme Projesi" 2003 yihnda tamamlamistir. 
Bu Proje sonunda; urunlerin ulusal veya uluslararasi diizeyde pazarlanmasi imkanim 

saglayacak, sermayesi, altyapisi; mevcut 112 ticaret borsalanmizdan 90k daha giiglii anonim 
Sirket seklinde uriin ihtisas borsalannm kurulmasina imkan saglayacak mevzuat altyapisi 
tamamlanmistir. 

Ulkemizde faaliyet gosteren toplam 112 ticaret borsasi igerisinde kotasyonunda yagh 
tohumlu bitki olan 96, bitkisel yaglar olan ise 75 ticaret borsasi bulunmaktadir. 

5174 sayih Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53'uncu 
maddesinde iiriin ihtisas borsalannm kurulusu duzenlenmistir. Uriin Ihtisas Borsalanna iliskin; 

1. Uriin ihtisas Borsalan Genel Yonetmeligi, 
2. Ticaret Borsalannda ve Uriin ihtisas Borsalannda Alivre islernlere iliskin Yonetmelik, 
5174 sayih Kanunun yururluge girmesini takiben Sanayi ve Ticaret Bakanliginca 

hazirlanarak ve Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge girmistir. 
Bu proje gergevesinde, ticaret borsalannm egitilmesi amaciyla borsacihgin gelistigi ulkelere 

egitim amagh geziler diizenlemistir. Aynca yurt iginde de borsalann talepleri gergevesinde 
olusturulmaya gahsilan Uriin ihtisas Borsacihgi ve Lisansli Depoculuk Sistemi konusunda 
Sanayi ve Ticaret Bakanliginca egitim ve bilgilendirme toplantilan diizenlenmektedir. 

Bir diger gelisme ise, gelecek vadelerde iiriin fiyatlannm olusumunu saglayarak, uretici ile 
sanayicilerimizi fiyat risklerinden korumayi amaglayan vadeli islem ve opsiyon borsasinin 
faaliyete baslamasidir. Vadeli borsalarda vade sonundaki iiriin fiyatinin, spot borsa fiyatiyla esit 
olmasi gerekeceginden, vadeli borsalann iyi isleyebilmesi igin iyi isleyen spot piyasalara yani 
Uriin ihtisas Borsalanna ihtiyag bulunmaktadir. 

5174 sayih Kanunun 53'uncii maddesiyle iiriin ihtisas borsalannm kurulmasina imkan 
saglanrnistir. 

Ticaret Borsalan, kurulmus veya kurulacak Uriin ihtisas Borsalanna ortak olabilecek veya 
acentesi olarak gahsabilecektir. Uriin senedi ve alivre sozlesmelerin ahm satimimn Uriin ihtisas 
Borsalannda tescili zorunlulugu bulunmaktadir. Uriin ihtisas Borsalari ve Ticaret Borsalan 
lisansli depoculuk sirketleri kurabilecektir. 

H.BiYODiZEL 
Giiniimiizde komiir, petrol, dogal gaz gibi fosil kokenli, birincil enerji kaynaklannin yam 

sira, yeni-yenilenebilir enerji kaynaklannin (giines, riizgar, hidrolik, jeotermal, biyokiitle vb.) 
enerji sektdriinde degerlendirilmesi buyiik ilgi gonnektedir. Bunun nedenleri arasinda; dunyadaki 
petrol rezervlerinin tiikeniyor olmasi, bu suregte fiyatlann hizla artmasi, fosil yakitlann gevreye 
verdigi zararlar, klasik enerji kaynaklannin gelisen teknolojinin ihtiyaglanni karsilamada yetersiz 
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kalmasi, ozellikle de belirli bir enerji kaynagina olan bagimhhgin azaltilmasinin gerekliligi 
sayilabilir. Yeni-yenilenebilir enerji kaynaklan igerisinde son yillarda hizla gelisim gosteren ve 
ye§il dizel olarak da adlandinlan biyodizel, kolza, soya, pamuk, palm, aspir ve aygigek gibi yagh 
tohumlu bitkilerden elde edilen yaglann bir katalizor esliginde alkol ile reaksiyonu sonucunda 
agiga gikan yakittir. 

Biyodizel; yenilenebilir enerji kokenli, tanmsal iiriinlerden elde edilen dizel yakitlarla 
kansim halinde veya B100 olarak kullamlan sivi formdaki yakittir. Biyodizel bir petrol urunu 
degil, tanmsal bir iiriin turevidir. Bu tanim igerisinde, tanmsal urunler ve yenilenebilir ifadeleri 
yer almaktadir. Biyodizel uretimi AB ulkelerinde Almanya ve Fransa basta olmak iizere artan bir 
egilim gostennektedir. 

Sekil 2.7. Avrupa Birligi'nde Biyodizel Uretimi 

B i Y O D i Z E L U R E T . M . 
1 9 9 8 - 2 0 0 4 

• A l m a n y a 
1 F ransa 

I t a l ya 
D ige r AB-25 
A B T o p l a m i 

1998 2000 2002 2003 2004 2005 

Kaynak: Albiyobir 
Biyodizel { 
Traktdrler ve bigerddverlerde, 
Deniz araglannda, 
Kalorifer kazanlannda, toplu tasim araglan ve jJeneratdrlerde kullanilabilen bir yakit 

tiirudur. 
Biyodizel Maliyet Yapisi: (%) 
Hammadde (Yagh Tohumlar) 84 
Kimyasallar 7 
Su / Elektrik 4 
Sabit giderler 5 
Toplam 1 0 0 
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Tiirkiye'de Biyodizel 
Ulkemizde biyodizel ile ilgili cahsmalar son dort yddan bu yana, enerji sektoriiniin son 

ydlarda alternatif arayislar iginde olmasi, ozellikle de AB'nin gevresel zorunluluklannm ve 
tanmsal yaklasimlannin biiyiik etkisi ile gelisnie trendine girmistir. 

Giinumiizde ekonomik ve stratejik agidan giderek deger kazanan yenilenebilir enerji 
kaynaklannin farkli ulkelerde enerji tarimina ddnusUiriilmesi gahsmalannin surmesinin nedeni de 
budur. Ulkeler kendi ekolojik §artlan ve potansiyeline bagh olarak farkh yagh tohumlu bitkileri 
iiretmektedirler. ABD soyayi, Avrupa kolzayi, Malezya palmi biyodizelde harnmadde olarak 
kullanmaktadir. 

Turkiye'de 215 tane biyodizel tesisi olup, toplam kapasiteleri 2.230.000 ton/yildir (Albiyo-der). 
Sekil 2.8. Turkiye Biyodizel Uretim Tesisleri 

Kaynak: TOBB 
Tiirkiye'de yagh tohumlu bitkiler ve bitkisel yaglarda her gegen yil giderek artan uretim 

agigi soz konusu iken, biyodizel uretimi ile birlikte, mevcut uretimin biyodizele yonlendirilmesi 
endi?esi mevcuttur. Bunun igin biyodizel uretiminde kolza ve aspir gibi urunlerin uretiminin 
arttinlmasinin saglanmasi gerekmektedir. Ozellikle bu uriinlerin biyodizel iiretimi gergevesinde 
uygulanacak sozlesmeli tanm modeli igerisinde degerlendirilmesi de onemli olacaktir. 

§u anda gidada kullanilmayan ve ulkemizde yetistirilmeyen bu iki bitki biyodizel iiretiminin 
hedefi olabilir. Tiirkiye'de bu model gergevesinde biyodizel uretimine temel olarak kullamlacak 
yagh tohumlu bitkiler oncelikli olarak kolza ve aspirdir. 

Ayrica; yag isletmeleri kirma ve depolamada belirli kapasiteye ulastiginda, biyodizel ve yan 
iiriinlerin isjeme teknolojisi de geli§ecektir. Burada esas konu ulkemizde sadece biyodizel igin 
ham yag uretilmesi degil, yagh tohumlu bitkiler ve yag uretilmesi ile yag bitkileri uretim 
potansiyelinin yiikseltebilmesi olacaktir. (2005-2006 sezonunda gogu deneme amagh 5.400 bin 
dekar sozle§meli tanm uygulamasi baslatilmistir) 

Diger yandan AB enerji arzini garanti altina almak ve petrole bagimhhgi azaltmak amaciyla 
2010 yih igin 7,5 milyon ton biyodizel ihtiyaci oldugunu dngormektedir. Bu baglamda 
Turkiye'nin iirettigi biyodizelin AB normlanna uygun olmasi sonunda ihracat imkanlan da 
bulunacaktir. 2005 yilinda Tiirkiye'de 90 bin ton iiretilen biyodizel, 2007 yihnda 20 bin ton 
olarak gergekle?mi§tir(Albiyo-der). 

C T0B8 
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12. YAGLI TOHUMLU BITKILER ve BITKISEL YAG SANAYINDEKI 
SORUNLAR ve COZUM ONERILERI 

Ulkemizde yagh tohumlu bitkilerde goriilen en biiyiik sorun uretim yetersizligidir. Uretimin 
yetersiz olmasimn en onemli nedenieri ise yagh tohum ekim alanlannin artinlamamasi ve yagh 
tohumlu bitkilerin rekabet ettikleri iiriinlere gore veriminin diisiik olmasi gelmektedir. Yagh 
tohumlu bitkilerde verim diisukliigunun en onemli nedeni; yetersiz yagi§ alan bolgelerde 
sulamanin yapilamamasi ve iiretim yapilan topraklarda organik madde miktannin diisuk 
olmasidir. 

Bununla birlikte, ulkemizde bitkisel yag uretimi, biiyiik oranda aycicegi ve asil uretim amaci 
tekstil sanayine hammadde saglamak olan pamuga baghdir. Dolayisiyla bu iki uriinde goriilen 
dalgalanmalar veya yasanan olumsuzluklar yag uretimini etkilemektedir. Bu bakimdan yag 
bitkileri uretimini gesjtlendirmek amaciyla ulkemizin degisjk bdlgelerine adapte olabilecek yag 
bitkiler ekimi te§vik edilmelidir. 

Komisyonumuz arastirmalan sonucunda yagh tohumlu bitkilerde belirlenen sorunlar ve 
goziim onerileri maddeler halinde asagida ozetlenmishr. 

12.1. Uretim Planlamasinin Olmamasi 
Sorun 
Ulkemizde tiim tanmsal uriinlerde oldugu gibi (§ekerpancan harig) yagh tohumlu bitkilerde 

de uretim bir plan dahilinde yiiriitiilememektedir. Bu nedenle uretim biiyiik olgiide bir onceki 
yilin iiriin fiyatlanna bagh olarak §ekillenmektedir. Uriiniin fiyati onceki yil yuksek gergeklesmi? 
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ise o yil ekim alani ve uretimi artmaktadir. Ekim alani ve uretimdeki bu dalgalanmalan onlemek 
icin, 

Coziim onerileri 
• Ulkemizin hangi yag bitkisine ne kadar ihtiyaci oldugu belirlenmeli, 
• Bdlgelere gore en yuksek verim elde edilen yag bitkileri tespit edilmeli, 

yapilan arastirmalara bdlgelere gore iiriin dnerisinde bulunulmah, 
• Gereken yagh tohum uretimini kar§ilayacak §ekilde ekim yaptinlmah, 
• Yapilan ara§tirma sonuglanna gore, her bolge igin ustun performans gosteren 

yag bitkilerinin yetistiriciligine prim verilmeli, 
• Yagh tohum uretiminin yaygin olmadigi bolgelerde ahm garantisi ve 

depolama garantisi verilerek ulke gapinda yayginlastinlmasi saglanmah, 
• Uretici birliklerinin sozlesmeli iiretim yaptmnalan te§vik edilmeli ve uretici 

birlikleri uretici adina sdzle§me yapabilmelidir. 
12.2. Ekim Alanlannin Genisletilememesi 
Ulkemizde yagh tohumlu bitkilerin uretimi tuketimimizi kar§ilayamamaktadir. Oysa, birgok 

yagh tohumlu bitkilerin ulkemizdeki birim alan verimleri diinya ortalamasinin uzerindedir. 
Ancak, Avrupa Birligi iilkelerinin ortalamasindan ve rekabet ettikleri urunlerin verimlerinden 
daha dusukttir. Bu nedenle ekim alanlannin artinlamamasi nedeniyle uretime 
yansiyamamaktadir. 

Sorun 
Bugiin dunyada yetistirilen yagh tohumlu bitkiler arasinda ilk sirayi soya almasina ragmen, 

ulkemizde Cukurova ve Karadeniz bdlgelerimizde yetistirilen soyanin ekim alani artinlamadigi 
gibi, yildan yila giderek azalmaktadir. Ulkemizde gerek damak tadi gerekse ekolojik kosullar 
nedeniyle aygigegi agirhkh yagh tohum uretimi yapilmaktadir. Gegmi§ yillarda denenmi? 
olmasina ragmen soya fasulyesi tanmi ulkemizde bir tiirlii yayginlastirilamami§tir. Tanm ve 
Koyisleri Bakanhginin hem yag sanayini hem de yem sanayini yakindan ilgilendiren soya 
fasulyesi tanmina iliskin yeni bir politika olu§turmasina ihtiyag vardir. ABD yagh tohum uretimi 
olarak soyaya agirhk verirken, AB kolzaya yonelmistir. Buna karsin ulkemizin aygigeginin yam 
sira kolza ve soya uretme potansiyeli bulunmaktadir. 

Coziim onerisi 
Turkiye'de bitkisel yag agiginin kapatilabilmesi igin yagh tohumlu bitkilerin uretiminin 

artinlmasi gerekmektedir. Bu da yagh tohumlu bitkilerin ekim alanlannin genisjetilerek, bu 
alanlarda alternatif yag bitkileri tanminin benimsetilmesi ve yayginlastinlmasi ile 
saglanabilecektir. 

• Yagi§in yeterli oldugu bolgelerde ki§hk kolza, aygigegi, nispeten kurak ve 
verimsiz topraklarda aspir ekimi yapilabilir. Gerek birinci gerekse ikinci iiriin olarak 
sulanir alanlarda soya kolayhkla ekilebilir. Soz konusu yagh tohumlu bitkiler, 
yetistirme tekniklerine uyularak ulkemiz ekolojisinde sorunsuz olarak uretilebilirler. 
Ege, Akdeniz ve Guneydogu Anadolu bolgelerinde sulanabilen alanlarda, kolzadan 
sonra ikinci iiriin pamuk ve soya, Karadeniz bolgesinde kolzadan sonra soya ve ayrica 
ilave diger yagh tohumlu bitkilerin uretimi devreye girmelidir. Aspir, kuraga dayanikh 
olmasi nedeniyle yagisi yetersiz ve sulanamayan Orta Anadolu ve Gegit bolgelerinde 
hububatla munavebeye girebilecek en uygun bitkidir. Yapilan bir ara§tirmada, Orta 
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Anadolu ve Gegit bolgelerinde 100 kg/da ve uzerinde aspir verim potansiyeline sahip 
5,5 milyon hektarhk bir alamn bulundugu ve bu alanlann aspir ekilmesiyle 1 milyon 
ton uretim yapilabilecegi bildirilmektedir (Bayramin ve Bayramin, 2007). Hububat-
Aspir-Yem Bitkisi-Nadas miinavebesi soz konusu alanlar igin onerilebilir. Akdeniz ve 
Ege Bolgelerinde birinci iiriin olarak ve aynca bugday-arpa hasadim takiben soya 
tanminin daha geni§ olarak yer almasi toplam ekili alanlar igerisinde yag bitkileri 
iiretim artisini saglayacaktir. 

• Ulkemizde yeni bir soya fasulyesi politikasi ile oncelikli olarak soya 
fasulyesinin halen tanminin yapildigi Cukurova Bolgesinde II. Uriin, Karadeniz 
Bolgesinde ana iiriin ve GAP Bolgesinin sulanabilir alanlarinda ana iiriin veya II. uriin 
olarak iiriin deseninde yer almasi saglanarak ekim alanlan arttinlabilir. 

• Bu geli§melerin yasanabilmesi igin potansiyel bolgelerde yogun egitim 
gahsrnalanmn yam sira destekleme de yapilrnalidir. 

12.2.1. G A P Potansiyel in in Deger lend i r i lememes i 
Sorun 
Tiirkiye'de 8,5 milyon hektar olan sulanabilir arazi varhginin %20'si GAP'ta 

bulunmaktadir. Yagh tohumlardan ozellikle aygigegi, soya, susam ve diger yagh tohumlarin GAP 
bolgesi uretim deseninde yeterince yer almamaktadir. Bolge giftgisi geleneksel uretim tarzindan 
sulama avantajina ragmen vazgegmemektedir. Kolza, yerfistigi ve aspir gibi yagh tohumlu 
bitkilerin iiretimi hemen hig yapilmamaktadir. Bolgedeki yagh tohum uretiminin biiyiik 
gogunlukla, ashnda lif bitkisi olan pamugun tohumundan (gigit) kar§ilandigini, asil yagh tohumlu 
bitkiler olan uriinlerin ekim alanlannin ise dar oldugu gorulmektedir. Aygigegi ve soya ekilisinin 
dagilimi ise simrhdir. Susam, bolgenin dokuz ilinin sekizinde iiretilmekte ise de, ekim alanlan 
dardir. Ozetle, GAP bolgesi yag bitkileri iiretim ve gesitlilik agisindan mevcut potansiyelinin 
altindadir. 

GAP Bolgesinde sulamaya agilan tanm alanlari dikkate alindiginda, yag agigimizi 
kapatmada onemli bir potansiyel olarak gdriilmesine ve yagh tohumlu bitkilere verilen 
desteklemelere ragmen, yagh tohumlu bitkilerde onemli bir artis. gozlenmemektedir. 

Coziim onerisi 
• GAP bolgesinde aygigegi, soya, pamuk, yerfistigi, susam, aspir ve kolzanin 1. 

veya 2. iiriin olarak ekim ndbetinde yer almasi ya da sulu-kuru kosullarda 
iiretilebilmesi miimkundiir. Sulu tanma agilmis. olan GAP bolgesinde soz konusu 
bitkilerin planh ve programh olarak yayginlastinlmasi yagh tohumlarda disa 
bagimhhgimizin azalmasinda onemli bir etken olacaktir. Aynca, bolgede 1. ve 2. iiriin 
olarak biiyiik potansiyeli olan Misir iiretim projeksiyonunda 2005 yihnda 411 bin ton 
olan iiretimin 2010 yihnda 750 bin tona gikacagi ve sulamaya agilan alanlardaki artisja 
birlikte misir ve soya ekim alanlannin da artacagi beklenmektedir. 

• Bolgede bulunan arastirma enstitiileri ile aspir, kolza ve aygigegi ile ilgili 
demonstrasyon gahsmalan etkin bir §ekilde yapilmah, yapilacak demonstrasyon 
galismalannda konuyia alakah birlikler (Karadenizbirlik, Cukobirlik, GAP Birlik, 
Uretici Birlikleri vb.), dernekler (Giineydogu Anadolu Yag Sanayicileri Dernegi vb.), 
tanm te§kilatlan ile isbirligi igerisinde yapilmah, 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-288-

• Ciftcilere gorsel ve yazili basinda yag bitkileri hakkinda bilgi verilmelidir. 
• Bilindigi gibi aygigegi hasadi Ciikurova Bolgesinde temmuz ayinda 

yapilmakta ve satilmaktadir. Trakya Bolgesinde ise hasat agustos ayinda baslayip eyliil 
ayinda satisa sunulmakta ve bu urunler birbirinin pazanna zarar vermemektedir. GAP 
Bolgesinde de aygigegi ekimi yapildiginda hasat temmuz sonu baslayacagmdan agustos 
ayi itibanyla sanayici tarafindan ahnabilecektir. Boylece diger bdlgelerle sati§ 
asamasinda zamanlama yonunden bir avantaja sahip olacak, sanayicinin bdlgeden iiriin 
almasi cazip hale gelecektir. 

12.2.2. Nadas Alanlannin Degerlendirilememesi 
Sorun 
Ozellikle ulkemizin Orta Anadolu ve gegit bolgelerinde uygulanan nadas-bugday ekim 

ndbeti sisteminde surekli ayni besin maddeleri tiiketildigi igin, topragin besin maddeleri 
arasindaki denge bozulmaktadir. Bu durum topragin fiziksel ve kimyasal yapismin bozulmasina 
sebep olmaktadir. Kurak ve yan kurak alanlarda uzun yillardir geleneksel nadas-bugday uretim 
yontemi disinda farkh ekim sistemleri uygulanmamistir. Ancak nufusun artmasi nedeniyle 
tanmsal iiriinlerde artis saglanmasi zorunlulugu ortaya gikmistir. Tanmsal uretimde saglanacak 
artiste, verim arti§inin yani sira yeni ekim alanlannin olusbirulmasi zorunludur. Bu anlamda 
nadas alanlannin degerlendirilmesi onemlidir. 

Coziim onerisi 
• Bu bolgelerde nadas-bugday ekiminin uygulanmasinin en onemli nedeni 

yagis yetersizligidir. Aspir bitkisi kuraga dayanikh olmasi ve kdklerinin derine inerek 
derinlerdeki sudan yararlanmasi nedeniyle, ozellikle Orta Anadolu'da uygulanan 
nadas-bugday sisteminin uygulandigi yerlerde aspir-bugday ekim nobeti uygulanabilir. 

• Aynca, sulanabilir pancar ekim alanlannda kishk kolza ve aygigegi ekim 
ndbetine girebilecek diger yag bitkileridir. 

• Nadas alanlannda yeti§tirilebilecek uygun yag bitkileri belirlenmesine 
yonelik ara§tinnalara onem verilmelidir. 

Sorun 
Aygigegi tanmi Trakya Bolgesindeki alanlar dismda (Orta Anadolu'da) daha gok gerezlik 

aygigegi uretimi yapilmaktadir. Ulkemizde aygigegi yetistiriciligi igin uygun ekolojik ko§ullar 
bulundugu halde, aygigegi ekim alani artinlainamaktadir. 

Coziim Onerisi 
• Potansiyel olarak Karadeniz Bolgesinde ig kisimlarda yer alan Corum, 

Amasya ve Tokat illerinde, Orta Anadolu' da Konya, Aksaray, Karaman illerinin 
sulanabilen alanlannda, Afyon, Kutahya, Usak ve Isparta illerinde aygigegi tanmi 
yapilabilir ve bu illerde ekimi te§vik edilebilir. Aygigeginin ozellikle Orta Anadolu 
Bolgesinde sekerpancan ile ekim ndbetine girmesi veya sekerpancan ekiminin 
simrlandinldigi alanlarda bu bitkinin yerine ekilmesi ulkemiz aygigegi uretiminin 
artmasina onemli katkida bulunacaktir. Ege Bolgesinde bugday-arpa hasadini takiben 
aygigeginin daha genis olarak yer almasi da ekim alani artisina katki saglayacaktir. 
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12.2.3. Ekim Ndbetine Onem Veriimemesi 
Sorun 
Ekim nobeti, giderek verimsizlesen toprak yapisinin iyilestirilmesi agisindan buyiik onem 

tasimaktadir. Ulkemizde yagh tohumlu bitkilere ekim nobetinde yeterince yer verilmemektedir. 
Ayni bitkinin iist iiste ekimi sonucunda, topraklann organik madde miktan giderek azalmakta ve 
hastalik ve zararhlar artmaktadir. Bu durum sonucunda hem ulkemizdeki iiriin gesitliligi ve ekim 
alam azalmakta hem de birim alan veriminde diisusler gdriilmektedir. 

Coziim onerisi 
• Oncelikle farkh ekolojik ko§ullarda uygulanabilecek ekim nobeti 

sistemlerinin arastinlarak ureticilerin bu konuda egitilmesi gerekmektedir. 
• Uygun bolgelerde belirlenen yag bitkilerinin munavebede yer almasinin 

tesvik edilmesi yag bitkileri ekim alaninda arti§i ve gesitliligi saglayacaktir. 
• Aygigegi ve soya gibi yag bitkilerinin yaninda kolza ve aspir gibi kaliteli ve 

yuksek oranda yag igeren yagh tohumlu bitkilere uygun bolgelerde ekim nobeti 
deseninde yer verilmelidir. 

• Ozellikle Orta Anadolu ve gegit bolgeleri ile GAP ve ikinci iiriin tanmi 
yapilan Akdeniz ve Ege Bolgelerinde ekim nobetinde yag bitkilerinin yer almasini 
saglayacak destekler saglanmahdir. 

Sorun 
Trakya Bolgesinde Bugday-Aygigegi ekim nobeti uygulanmaktadir. Fakat bazi yillarda 

aygigegi fiyatlannm sadece maliyeti kar§ilar durumda olmasi nedeniyle, bolgede giftgiler 
aygigegi ekiminden vazgegerek ust uste bugday ekmektedirler. Bu durum hem aygigegi 
uretiminin azalmasina, hem de bugday ve aygigeginde hastalik ve zararhlann artmasina, 
topraklann organik maddece fakirleserek iiriin verimlerinde belirgin azahslara neden olmaktadir. 
Bolgede halen 600 bin hektar civannda bugday ekim alani ve 400 bin hektar civarinda aygigegi 
ekim alani mevcuttur. 

Coziim onerisi 
• Bolgede aygigeginin birim alan briit kannin te§viklerle yukseltilmesi, ekim 

ndbetinin dogru olarak uygulanmasi saglanirsa, aygigegi ekim alani artinlabilir. 
• Aygigegine verilecek destek ve te§vikler rakibi olan bugdayin ekiminin 

yapildigi, Ekim-Kasim ayindan once agiklanmahdir. 

12.3. Verimin Artirilamamasi 
12.3.1. £esit ve Tohumluk Sorunu 
Sorun 
Kullanilan tohumlugun kalitesi yiiksek verim igin onemli bir faktdrdiir. Bu nedenle yuksek 

verim igin mutlaka sertifikah tohumluk kullanmak gerekmektedir. Aygigegi ve pamuk disjnda 
diger yagh tohumlu bitkilerin yeni cesit sayilan ve bunlann temini yeterli diizeyde degildir. 

Coziim onerisi 
• Yagh tohumlarda verimli, yag oranlan yiiksek, hastalik ve zararhlara 

dayamkh gesjtler gelistirmek igin arastirma ve geli§tinneye (AR-GE) yonelik 
gahsmalara destek verilemelidir. 
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• Tanm ve Koyisleri Bakanligi butgesinden gesit gelistinne ve iyile§tirme 
gah§malan igin kaynak aynlmahdir. 

Sorun 
Ulkemizde aygigeginde hibrit tohum kullanim orani hemen hemen %100 seviyesinde 

olmasina ragmen, ekimi yapilan hibrit gesitlerin yag oranlan diisuktur. Oysa Rusya ve 
Ukrayna'da aygigeginde hibrit tohum kullanim orani yaklasik %60'lar oramnda olmasina 
ragmen, kullamlan gesitlerin yag oranlannin gevre kosullarinin da etkisi ile yuksek olmasi 
nedeniyle, bu ulkeler diinya ticaretinde onemli yere sahiplerdir. Aygigegi hibrit tohum kullanim 
dtizeyleri agisindan Rusya ve Ukrayna ile diger komsu ulkelerimiz Bulgaristan ve Romanya'yi 
izlemek zorundayiz. 

Coziim onerisi 
• Bu alanda devlet ve ozel sektor tohumculuk kuruluslan tarafindan yag orani, 

birim alan verimi yuksek gesitler gelistirme gahsjnalanna onem verilerek, yag orani 
yuksek hibrit gesjtler gelistirilmelidir. 

• Yag oranlan yuksek hibrit tohumlann kullanimi artinlmah ve ekolojik 
ko§ullara, bdlgelere uygun olarak iiretilmeleri saglanmahdir. 

• Yag orani yuksek gesitlere prim verilmelidir. 

Sorun 
Orobans (Orobanche cumana), ulkemizde ozellikle Trakya'nin bazi aygigegi ekilis 

alanlannda sorun olan bir kok parazitidir. Orobans. ile bulasjk tarlalarda bu parazite kar§i hassas 
tohumluk ekilmisse, aygigegi bitkilerinin kdklerinde orobans ekimden 4-5 hafta sonra goriilmeye 
ba§lar. Kdklerinde yogun olarak oroban? goriilen bitkilerde boy kisahr, yapraklar kiigiik kahr ve 
tablalar da gok kiiguk olur. Dekardan ahnan tane verimi ve yag verimi oldukga diiser. Ozellikle 
kurak yillarda orobansin aygigegi bitkisine zaran gok daha etkilidir. 

Coziim onerisi 
• Orobans ile bulasik tarlalarda aygigegi tanmi yapilacaksa, soz konusu bu 

parazite karsi dayanikh tohumlugun ekilmesi en kesin gdziimdiir. Gerek kamu sektorii 
ve gerekse ozel sektorde tohumculuk yapan kuruluslarda bu parazite kar§i dayanikh 
hibrit aygigegi gesjtleri vardir. 

• Bu parazite kar§i yapilacak kulturel mucadelede ise ust iiste aygigegi 
ekiminden kaginilarak bugday, kolza, arpa, misir, pancar, geltik, pamuk veya 
baklagiller gibi bitkilerle ekim ndbetine gidilmelidir. 

• Orobansin, ilagh olarak mucadelesi de kismen mumkun olabilmektedir. 
• Orobansa dayanikh gesjtlerin sertifikah tohumluguna destek verilmelidir. 

Sorun 
Aygigeginde yabanci otlar verimde %20-30 kayba neden olmaktadir. 
Coziim onerisi 

• Yabanci ot ve orobansin yogun olarak problem oldugu ydrelerde 
imidazolinone grubu herbisitlere dayanikh aygigegi gesitlerinin ekimine onem 
verilmeli, gerekirse bu gesitlere destek verilmelidir. 

Sorun 
Aygigegi yagi linoleik yag asidince yuksek bir yagdir. Son yillarda mid-oleik (orta-oleik) ve 

high-oleik (yuksek-oleik) yag asidi igeren ge?itler gelistirilmi§tir. Yuksek oleik yag asidi igeren 
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aygigegi gesitlerinden elde edilen yaglar yuksek stabilite gostermeleri, yiiksek kizartma 
sicakliklanna dayanmasi nedeniyle ozellikle yagin kizartmalik olarak kullanim siiresini uzatma 
bakimindan oldukga onemlidir. Bu sayede yagin kullanim siiresi uzatilacak ve yag tasarrufu 
saglanacaktir. Bu gesitlerin gelistirilerek ekim alanlannin arttinlmasi gerekmektedir. 

Coziim onerisi 
• Orta ve yuksek oleik yag asidi igeren aygigegi ge§itlerinin islah edilmesi, 

tohumlannin giftgilere dagitilmasi gerekmektedir. 
• Bu gesitlerin sertifikah tohumluguna destek verilmelidir. 
• Yuksek oleik asit igeren iiriine prim verilmelidir. 

Sorun 
Orobansa ve herbisite dayamkh gesitlerin tohumluk fiyatlan diger ge§itlere oranla daha 

yiiksektir. 
Coziim onerisi 

• Soya vc pamukta oldugu gibi dayamkh ge§it kullanan veya yiiksek oleik asitli 
gesitlerin tohumlugunu kullanan giftgilere destek verilmelidir. 

Sorun 
Ulkemizde genellikle pamuk tohumlugu olarak havh tohum kullammi yaygindir. Delinte 

tohum yani havsiz tohum kullammi diisiik orandadir. Ulkemizde delinte tesislerinin azhgi da 
delinte tohumluk kullammindaki yetersizligin nedenlerinden biridir. 

Coziim onerisi 
• Delinte tohumluk kullammi yayginlastinlmah ve desteklenmelidir. Ciinkii 

delinte tohumluk kullammi ile kullanilan tohumluk miktanndan tasarruf edilecek ve 
bunun sonucunda da daha fazla gigitin yag sanayinde kullanilmasi saglanmis olacaktir. 

• Delinte tohumluk kullammi, tohumluk ve gapalama masrafi gibi girdilerin 
azalmasina neden olacagi igin uretim maliyeti daha dii§iik olacaktir. Bunun igin 
delintasyon tesislerinin artinlmasi gerekmektedir. 

• Ureticilerin delinte tohum kullanimini saglamak igin yayim gahsmalan 
artinlmah, sertifikah ve delinte tohumlar igin verilen te§vik bu tohumlarin kullanimini 
artiracak miktarlarda ve zamamnda verilmelidir. 

Sorun 
Pamukta makineli hasada uygun, erkenci, az dallanan veya dallanmayan, dar sira 

arahklanyla ekilen ve birim alanda daha fazla sayida bitki bulunan, lif randimani yuksek yeni 
gesitler gelistirilmistir. Bu gesitlerin kullammi oldukga simrhdir. Klasik gesitlere gore 7-10 giin 
erkenci olan, daha yuksek verimli, tek seferde makine ile hasat edilebilen bu gesjtlerin 
adaptasyon gahsmalan yapilarak uygun bolgelerde ekilmelidir. 

Coziim onerisi 
• Uygulanan destek ve tesviklerde bu geshlere daha yuksek destek verilmeli, 
• Giftgilere bu gesitlerin tanmi hakkinda egitim ve yayim gah§masi 

yapilrnalidir. 
Sorun 
Pamuk tohumlanndan lif elde edilen bir bitkidir. Bunun yaninda lifleri ahndiktan sonra 

tohumlannda %17-24 oraninda yag bulunmaktadir. Ancak ulkemizde gigitteki yag orani % 13-14 
civanndadir. 1,3 miyon ton gigit uretimi dikkate alindiginda, yag oraninda saglanacak %2 
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oranindaki artis ile 26 bin ton yag, %4 oranmdaki artis ile de 52 bin ton yag saglanabilecektir. 
Dolayisiyla ekilen gesitlerin tohumundaki dii§iik yag orani onemli yag kaybina neden olmaktadir. 

Coziim onerisi 
• Pamuk lslah gahsmalannda, lif orani ve lif kalitesi yaninda gigitteki yag orani 

da dikkate ahnmahdir. 
Sorun 
Ulkemizde tescil edilmis yerfistigi gesitlerinin gogu gerezlik gesjtlerdir. Yerfistigi yag 

uretiminde kullanilmadigi igin, yaghk yerfistigi gesjt sayisi gok azdir. 
Coziim onerisi 

• Yuksek verimli ve kaliteli yaghk gesitlerin gelistirilmesi onemlidir. Bu 
konuda yapilan ara§tirmalarm sayisi artmlarak desteklenmelidir. 

Sorun 
Susam uretiminde tohumluk ihtiyacinin yerel gesjtlerden karsilanmasi ve hastahklann 

problem oldugu ydreler igin dayanikh gesitlerin bulunmayisi en onemli sorundur. 
Coziim onerisi 

• Bu durum susamda verim artisinin saglanmasmda ilk dikkate alinmasi 
gereken husustur. Farkh bdlgelere adapte olabilen, yuksek verimli, hastahklara 
dayanikh gesitlerin gelistirilmesi ve agronomik gahsjnalara yonelik ara§tinnalann 
yogunlastinlmasi gerekmektedir. 

12.3.2. Uretim Girdilerinin Pahah Olmasi 
Sorun 
Yag bitkileri uretiminde basjica uretim masraflan tohumluk, giibre, zirai ilag, mazot, isgilik 

ve yapihyorsa sulama olarak sayilabilir. Crime gore bu masraflann miktarinda degisiklik 
olabilecegi gibi, ozellikle isgilik aile bireylerinin kendisinin arazide gahsmasi ile 
karsilanmaktadir. Uretim girdilerinden giibre ve mazot devlet tarafindan desteklenmektedir. 

Coziim onerisi 
• Mazot ve giibrede destek miktarlan yagh tohumlu bitkiler igin artinlmah, 
• Giibrede uygulanan KDV orani %1 'e indirilmeli, 
• Sertifikah tohumluk destekleri soya ve pamuk disinda, aygigegi, kolza ve 

aspire de verilmelidir. 
• Sulama amaciyla kullamlan elektrikten alinan KDV orani %1 'e indirilmeli, 
• Sulama tesisini isleten orgiitler, uretimi tesvik amaciyla, yagh tohumlu 

bitkilerin sulama suyu ucretlerinde indirim yapilmali, 
• Asm sulama yapilmamasi igin giftgiler egitilmelidir. 

12.3.3. Sulanan Alanlann Artinlamamasi 
Sorun 
Ulkemizde ekonomik olarak sulanabilecek alan 8.5 milyon hektar'dir. 2005 yih itibanyla 

briit 5 milyon hektar arazi sulamaya agilmistir. Bu durum 3.5 milyon hektarhk bir alanin 
potansiyel sulanabilir alan olarak bekledigini gostennektedir. Yag bitkileri igerisinde yer alan 
soya, susam ve yerfistigi sulanarak yetistirilmektedir. Aynca onemli miktarda yag elde ettigimiz 
pamuk da sulanmaktadir. 

Ulkemizde kuru tanm olarak ziraati yapilan aygigegi bitkisi genelde sulanmadan 
yetistirilmektedir. Aygigeginin suya en gok ihtiyag duydugu ddnemler; gigeklenmeden onceki ve 
sonraki ddnemlerdir. Ozellikle, gigeklenmenin ve dollenmenin oldugu 10 giinluk donemde, bitki 
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su stresine maruz kalirsa verim dusmektedir. Sulama aygigeginde verimi artiran en onemli 
faktdrlerden biridir. Aygigegi sulandiginda verimde 2 kat artis saglanabilmektedir. 

Coziim onerisi 
• Aygigegini sulamaya yonelik yatinm tesvikler artinlmah ve bu tur 

uygulamalar desteklenmelidir. 
• Aygigegi tanminda sulama ile saglanan verim artislannin egitim ve yayim 

gahsmalan ile giftgilere beriimsettirilmesi ve imkam olup ta sulama yapmayanlan 
egitici, bilgilendirici uygulamalara agirhk verilmelidir. 

12.3.4. Tanmsal Mekanizasyon Sorunu 
Sorun 
Pamuk yogun bakim gerektiren bir endiistri bitkisidir. Hasat disinda pamuk tanmi mekanize 

olmustur. Pamuk hasadinda sorunlar yasanmaktadir. Hasadin elle, 2-3 defada yapiliyor olmasi 
maliyeti artirmaktadir. Aynca, son yillarda Guneydogu Anadolu Bolgesinde pamuk tarimimn 
artmasi nedeniyle pamuk hasadinda isgi bulma sorunu yasanmaktadir. Elle pamuk toplamada 
yasanilan diger bir sorun da, kirli toplama sonucunda pamuk kalitesinde olusan olumsuzluklardir. 

Cogu ureticinin ekonomik giicii son derece pahah olan pamuk hasat makinesi ahmina yeterli 
olmamaktadir. Bu durum pamukta makineli hasadin uygulanabilirligini ve yayginlastinlmasini 
engellemektedir. Pamukta hasat maliyetinin azaltilmasi ve elle toplama esnasmda meydana gelen 
kirlenmenin onlenmesi igin makineli hasada gegilmesi gerekmektedir. 

Yagh tohumlarda da giinun degisen teknolojik kosullanna uygun yeni tanm makineleri 
gelistirilmektedir. Ancak pargah ve kiiguk olgekli arazi yapisi nedeniyle ureticilerin tek basjanna 
bunlan satin almalari mumkun bulunmadigindan, kullanmalan ve uretim maliyetlerini 
du§iirmeleri soz konusu olamamaktadir. 

Coziim onerisi 
• Basta pamuk hasat makineleri olmak iizere, tanm makinelerinin ortak 

kullanimmin yayginlastinlmasi ve makine parklannin olusturulmasi igin Uretici 
Birlikleri, Tanm Satis Kooperatifleri ve Birlikleri, Tanm Kredi Kooperatifleri gibi 
uretici organizasyonlan desteklenmelidir. Makine parklannin ureticilerin ortak 
kullanimma sunulmasi saglanabilirse, uretim maliyeti daha da diisecektir. Tanmsal 
iiriin ahmi yapan kooperatiflerde (tanm satis kooperatiflerinde) ureticilerin kooperatife 
odeyecegi mekanizasyon bedeli, kooperatife sattigi iiriin bedelinden mahsup 
edileceginden iireticiye ayrica bir kolayhk da saglanmis olacaktir. Makine parklannin 
olusturulmasina yonelik olarak bu kuruluslann bu amagla yapacaklan ithalatlaia da 
vergi muafiyeti (Gumruk Vergisi, KDV, OTV vb.) tanmarak, destek verilmesi 
mumkundiir. 

• Pamukta makineli hasada uygun gesitlere destek verilmeli, makineli hasada 
uygun gesitlerin tanmi hakkinda giftgiler bilgilendirilmelidir. 

Sorun 
Yerfistigi tanmi ulkemizde genellikle kiigiik isletmeler tarafindan yapilmaktadir. Bu durum 

uretim maliyetini arttirmaktadir. Ulkemizde dekara maliyeti en yuksek olan yag bitkisi 
yerfistigidir. Turkiye'de yerfistigi ekonomik anlamda yaghk olarak kullanilmadigi ve gerezlik 
yerfistiginin ahm fiyati daha yuksek oldugu igin, gerezlik uretim yapilmaktadir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-294-

Cozum onerisi 
• Yaghk yerfistigi uretiminin daha cazip kihnabilmesi igin uretim 

maliyetlerinin diisjiiriilmesi ve yerfistiginin destekleme kapsamina ahnmasi 
gerekmektir. 

• Hasat makinelerinin ortak kullanimimn saglanmasi ile hasatta mekanizasyon 
kullammi artinlabilir. 

• Artan mekanizasyonla maliyetler dusjiriilebilirse, yag sanayinde kullanimimn 
artmasiyla daha gok yerfistigi talebi ortaya gikacaktir. 

Sorun 
Ozellikle son yillarda ekilis ve uretiminde onemli artis saglanan kolzanin ekim ve hasadinda 

yanlis veya hatah uygulamalar yapilmaktadir. Hasat doneminde ozellikle hava nispi neminin 
dusuk oldugu ydrelerde ve bolgelerde kolza kapsulleri gatlayarak onemli olgiide verim kaybina 
neden olmaktadir. 

Coziim onerisi 
• Kolzanin ekimi hakkinda giftgilere teknik bilgi saglanmah, 
• Kolza hasadi hakkinda bigerdover operatorlerine kurslar duzenlenmelidir. 

12.4. Fiyat ve Pazarlama Sorunu 
12.4.1. Yagh Tohumlar / Hububat Paritesi 
Sorun 
Ozellikle Trakya Bolgesinde yogun olarak bugday-aygigegi ekim nobeti uygulanmaktadir. 

Fakat aygigegi ile bugday arasindaki paritenin 2'den dusuk olmasi durumunda, uretici aygigegi 
ekiminden vazgegmektedir. 1995-2005 yillan arasinda aygigegi bugday paritesi 1.89-2.68 
arasinda degisim gostermistir. Ozellikle paritenin 2,5'in uzerinde oldugu yillarda bir sonraki yihn 
aygigegi ekim alanlarinda onemli artis kaydedilmis, paritenin 2'nin altina du§tiigii donemlerde ise 
ekim alaninda du§ii§ tespit edilmistir. Aym sorunlar Cukurova Bolgesinde misir ve soya arasinda 
da gorulmektedir. Cukurova Bolgesinde paritenin misir lehine olmasi, misir ve soya arasindaki 
ekim alani dengesini yildan yila soya aleyhine gelismekte ve ekim alanini azaltmaktadir. 

Prim destekleme politikasi gerek bugday-aygigegi ve gerekse misir-soya paritesinin yagh 
tohumlar lehinde olmasini onemli olgiide belirleyebilecektir. 

Coziim onerisi 
• Trakya Bolgesinde aygigegi-bugday ve Cukurova Bolgesinde soya-misir 

arasindaki paritelerin, yagh tohumlu bitkileri lehine ve karh hale getirilmesi igin en az 
2 veya uzerinde tutulmahdir. 

• Hububat ve dane misir TMO tarafindan destekleme alimina tabi 
tutulmaktadir. Ancak yagh tohumlarda destekleme ahmi olmadigi igin fiyatlara 
mudahale edilememektedir. Bu durumda fiyat paritesinin tutturulabilmesi igin yagh 
tohumlara verilen primler ve diger destekler artinlmahdir. 

12.4.2. Primler ve Destekler 
1960'h yillardan sonra yagh tohumlarda hukumetlerin kooperatif ve birlikler aracihgiyla 

yapmis oldugu Devlet Destekleme Alunlan olarak bilinen uygulamaya 1994 yihnda son 
verilmistir. Ote yandan, devlet destekleme ahmlarinin sonlandmlmasim miiteakip, ilk olarak 
1993 yihnda pamukla ba§layan prim sistemine daha sonraki yillarda yaghk aygigegi, kolza, soya 
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ve dane misir dahil olmus ve bu uriinlerde ureticilerin diger tanmsal desteklerin yam sira prim ile 
desteklenmesi saglanrnistir. 

Sorun 
Yagh tohumlu bitkilerden yaghk aygigegi, kutlii pamuk, soya fasulyesi, kolza ve dane misir 

iireticilerine, donemsel olarak degi§mekle birlikte "destekleme primi" adi altinda tutarlan 
bel iri en irken, ig ve dis piyasa fiyatlan, iiretim maliyetleri, biitge imkanlan ve ithal maliyetleri de 
goz dniinde bulundurulmaktadir. 

Destekleme primleri, 
• Sanayici ve ihracatginm rekabet edebilecekleri diinya fiyatlanndan 

harnmadde teminini saglamis, 
• Uriin satislannda kayit disihgi dnlemis, 
• Ureticilere tatminkar bir gelir saglanmasina imkan vermistir. 

02/04/2008 tarihli ve 26835 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge konulan 
2008/14 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile 2007 yih iiriinii kutlii pamuk, yaghk aygigegi, soya 
fasulyesi, kanola, aspir, dane misir, destekleme primi odemesi yapilmasi kararlastinlmistir. 
Ancak belirlenen destek ve primler ile odeme sisteminde aksakhklar ve eksiklikler 
bulunmaktadir. 

Coziim onerisi 
• Aygigegi uretim alanlanni artirmak ve uretimi karh hale getirebilmek igin, 

bugdaya verilecek prim desteginin; aygigegi iireticisinin eline gegen satis, fiyati + prim 
dikkate alinarak aygigegi/bugday paritesinin 2'nin altina dusuriilmeyecek sekilde 
belirlemelidir. 

Ote yandan, prim ddemelerinde; 
• Prim odemesi yapilacak yagh tohumlu uriinlerin prim miktarlannin rekabet 

ettikleri tahillann ekim ddneminden once belirlenerek agiklanmah, 
• Primler hesaplanirken ayni ekim alaninda birbirleriyle rakip olan urunlerin 

dekar basina verimi ile uretim maliyetinin dikkate ahnmah, 
• Aygigegi gibi yagh tohumlarin yogun olarak iiretildigi bolgelerde yagh 

tohumlara verilecek primlerin tahillara verilen primlere gore gok daha yuksek 
tutulmah, 

• Yiiksek yag orani igeren gesitlerin sertifikah tohumluk kullanimina destek 
verilerek yuksek yag orani igeren gesitlerin yayginlastinlmah, 

• Prim desteklemelerinin son yillarda oldugu gibi devamhhk arz etmeli, 
• Prim verilen yagh tohumlu bitkilerin sayisinin artinlarak, yerfistigi ve 

susamin da prim sistemine dahil edilmeli ve 
• Yagh tohum ithalatinda alinan vergilerin ureticilere verilen destekleme primi 

biitgesine ilave edilmesi konusunda galismalar yapilmasimn uygun olacagi tespit 
edilmi§tir. 

12.4.3. ihtiyag Nedeniyle Uriiniin Erken Pazara indirilmesi 
Sorun 
Genel olarak, yagh tohumlu bitki ureticileri, uygun kosullarda depolama imkanina sahip 

olamayislari ve iiriin fiyatlannm mevsimselligi gibi nedenlerden dolayi uretim maliyetlerinin 
karsilanmasi amaciyla uriinlerini hasattan hemen sonra satmak zorunda kalmaktadir. 
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Coziim onerisi 
• Basta aygigegi ve pamuk gibi yagli tohumlu bitkiler olmak iizere, tanmsal 

iiriin ticaretine derinlik kazandiracak, iiriinlerin ulusal veya uluslararasi duzeyde 
pazarlanmasi imkanini saglayacak Uriin ihtisas Borsalannin ve lisansh depolann 
biran once hizla devreye girmesi tesvik edilerek sistem isler hale getirilmelidir. 

• Mevzuat alt yapisi tamamlanan lisansh depoculuk sistemi ve uriin ihtisas 
borsalannin islerlik kazandirilmasina yonelik olarak sektoriin beklentilerine ve 
sistemin yapisina uygun tesvik ve desteklere ilisjcin gerekli diizenlemelerin yapilmasi 
gerekmektedir. 

o Depolama ucreti cazip lisansh depolann olusturulmasi amaciyla, 
depo kiralannin belli bir boliimuniin devletge karsilanmasi, 

o Vergi tesviklerinin uygulamaya konulmasi, 
o Laboratuar - referans laboratuar organizasyonunun kurulmasi, 
o Borsalar - lisansh depolar - bankalar arasinda uygun bilgi islem 

aginin olusturulmasi, 
o KDV'den arindinlmis iiriin senedi ticaretinin saglanmasi, 
o Tanm urunlerinin ihrag ve ithalatina iliskin istikrarh bir dis ticaret 

rejiminin olu§turulmasi gibi. 
• Pazar fiyatlannin diisjik oldugu hasat doneminde, ureticilerin iiriinlerini 

depolamasina saglamak amaciyla uygun olan TMO depolannin yagh tohum 
ureticilerine ucretsiz olarak agilmasi ve sanayiciye sunumunun saglanmasi yolunda 
gahsmalar yapilmahdir. 

12.4.4. Taklit ve Tagsis 
5179 sayih Gida Kanununda taklit: gida maddesini ve gida ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerini; sekil, bilesjm ve nitelikleri itibariyle evsafinda olmayan ozellikleri haiz gibi 
gostermek; tagsis ise gida maddelerinin ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, 
mevzuata veya izin verilen ozelliklere aykin olarak iiretilmesi olarak tanimlanmistir. 

Sorun 
Bitki adi ile anilan aygigegi ve misir yagina daha ucuz olan pamuk, soya, kolza ve palm 

yaginin sivi gesitlerinin konularak aygigek yagi ve misir yagi olarak adlandinldigi ve boylece 
taklit ve tagsise neden olunmaktadir. 

Coziim onerisi 
• Yaglann kanstinlarak satisinin engellenmesi igin Tanm ve Koyisleri 

Bakanligi tarafindan denetimler artinlmahdir. 
• Yapilan denetimlerin etkin olmasi saglanmahdir. Yapilan denetimlerde 

mevzuatta yer alan taklit ve tag§i§i belirlemeyi amaglayan analizler mutlak surette 
talep edilmelidir. 

• il Miidurliikleri arasinda farkh uygulamalar var ise giderilmelidir. 
• Ozellikle taklit ve tagsisli iiriin ureten ve satan isyerlerine verilecek cezalar, 

5179 sayih Gida Kanununda aynca yer almah, uygulanacak olan cezai yaptinmin 
caydinci niteligi bulunmahdir. 

• . Taklit ve tagsisli iirun ureten ve satan isyerlerine verilecek cezalann yani 
sira bu firmalann tuketiciye ilan edilmesini saglayacak uygulamalann yapilmasi 
gerekmektedir. 
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12.4.5. Alim Garantisi ve Pazar imkanlarimn Bulunmayisi 
Sorun 
Soya uretimi ulkemizde yillara gore dalgalanmalar gostermekte ve istenilen uretim artisi 

saglanmamaktadir. Ulkemizde soya tanmi basanyla yapilmasina ragmen, ureticilerin soya igin 
surekli ve alternatifli pazar bulamamalari ureticileri ertesi yil baska urunlerin ekimine 
yoneltmistir. 

Bitkisel yag agigimizm kapatilmasinda alternatif urunler aspir ve kolzadir. Bu iiriinlerde 
alim garantisi ve fiyat belirsizliginden dolayi uretici uriinii ekmeden kaginmakta ve bu urunlerin 
ekim alanlan artinlamamaktadir. 

Cozum onerisi 
• Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin alternatif yagh tohumlarda (aspir, 

kolza ve soya) ahmi yapmalannin te§viki amaciyla bu kurulu§lann kullandigi iiriin 
ahm ve i§letme kredilerinde faiz destegi diger iiriinlerden farkli olarak artinlmahdir. 
Boylece uriinlerin ticareti canlanacak ve zamanla sanayicinin iiriin ahmi 
ozendirilecektir. 

• Diger taraftan, alternatif yag bitkilerinde, uretici birliklerinin ve tanm satis 
kooperatiflerinin yaygin olmadigi bolgelerde, giftgi ekim ah§kanhgi kazanana kadar, en 
az 5 yil siire ile TMO tarafindan ahm garantisi verilmelidir. 

12.4.6. Ulusal Yagh Tohumlar Konseyi Kurulamamasi 
Sorun 
Tanm Kanununda yer alan ulusal tanm politikalan gergevesinde gah§malar yapmak iizere 

iiriin bazinda ureticiier, tiiccarlar, sanayiciler ve/veya bunlarin olu§turduklari birlikler ile kamu ve 
arastirma kurumlari, meslek odalan ve dernekler bir araya gelerek tiizel kisiligi haiz iiriin 
konseylerinin kurulmasina imkan saglanrnistir. Bu gergevede, yagh tohumlu bitkilerin 
tiretimindeki sorunlann goziimiine katkisi olacagi diisiiniilen Ulusal Yagh Tohumlu Bitkiler 
Konseyi heniiz kurulamami§tir. 

Coziim onerisi 
• Konsey yagh tohumlar uretimi ve ilgili sanayi kollanni da kapsayan biitun 

birimleri igennelidir. 
• Uretici, ihracatgi, tiiccar, sanayici, universiteler, ara§tirma enstituleri, 

kooperatif ve birlikler ile sivil toplum kuruluslan temsilcilerinin yer alacagi "Ulusal 
Yagh Tohumlu Bitkiler Konseyi"nin kurulmasi, Konsey igerisinde yer alan kamu 
kuruluslarinin gdzetleyici ve denetleyici bir rol iistlenmesinin ve sektdrdeki tiim 
gruplann esit agirhkta temsil edilmesini saglayacak diizenlemelere yer verecek 
yonetmeligin en kisa siirede gikartilmasi uygun olacaktir. 

12.4.7. Tanm Satis Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) AB'ye Katilim Siirecinde 
Yeniden Yapilandirdmasinin Tamamlanmasi 

Sorun 
TSKB'lerin faaliyetlerinde devamhhgin saglanabilmesi igin finansman sorunlarinin 

giderilmesi gerekmektedir. 
Avrupa Birligi'nde Ortak Tanm Politikasi uygulanmasi amaciyla muhtelif gorevler uretici 

drgutlerine veya gruplanna ve bunlarin birliklerine verilmektedir. Ulkemizde de yagh tohum 
ureticilerinin kurdugu ve kuracagi uretici drgutlenmelerinin yayginlastinlmasma ve AB'nde 
ustlendikleri gorevleri yapabilmeleri igin yetkilendirilmelerine ihtiyag bulunmaktadir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 



-298-

Cozum onerisi 
• TSKB'lerin finansman sorunlarinin gdzumlenebilmesi icin finansman 

maliyetlerinin belirli bir oranimn devletge karsilanmasi gerekmektedir. 
• Diger taraftan, Avrupa Birligine (AB) uyum sureci ve bu birliklerin AB'deki 

muadil uretici organizasyonlannin AB Ortak Tanm Politikasi icerisindeki 
fonksiyonlan da dikkate alinarak, ulkemizdeki Tanm Satis Kooperatifleri ve 
Birliklerinin yetkilendirilmesi ve yapilandinlmasi saglanmahdir. 

• Bu birliklerin proje hazirlama ve AB fonlanndan yararlanabilme 
kabiliyetlerinin artinlmasi ve uretici ortaklannin da menfaatleri geregi mevcut 
durumlanni gelistirmeleri gerekmektedir. 

• Diger taraftan, tanm sati§ kooperatifi ve birliklerinin, yagh tohumlar ve diger 
i§tigal konusu tanmsal uriinlerde depolama kapasitelerinin gelistirilerek lisansh 
depoculuk sistemine dahil edilmelerine iliskin yurutulen gahsmalann tamamlanmasiyla 
ulkemizde stoklama konusunda saghkh bir alt yapi olusabilecektir. 

12.4.8. Tahillar ve Yagh Tohumlar Arasindaki Giimruk Vergisi Farkhhklari 
Sorun 
Komisyonumuzca yapilan cahsjnalar sonucunda tahillar, yagh tohumlar, ham yaglar ve 

kiispeler arasinda gumruk vergilerinde farklihklann bulunmasinin yagh tohumlu bitkilerin uretim 
artisini etkileyen faktdrlerden birisi oldugu yoniinde gorusler tespit edilmistir. Yagh tohumlarin 
ekimindeki rakip urunleri olan hububattaki yiiksek gumruk vergisi uygulamasi hububat fiyatlanni 
asm yiikseltmekte ve yagh tohum ekim alanlanna hububatin girmesine neden olmaktadir. 

Coziim onerisi 
• Yagh tohumlarda, kiispelerde ve ham yaglarda DTO taahhiitleri gergevesinde, 

ozellikle yerli iiriinun ig piyasada tiiketimine kadar, gumruk vergileri en iist diizeyde 
tutulmahdir. 

12.4.9. Bitkisel Yag Sanayinin Tam Kapasite ile Cahsamamasi 
Sorun 
Ulkemizde yagh tohum iiretiminin yeterince artinlamamasi ve diinya piyasalarmda da 

ihracatgi ulkelerin (Rusya ve Ukrayna gibi) yagh tohum yerine ham yag ihrag eder konuma 
gelmeleri nedeniyle yagh tohum kirma tesisleri tam kapasitede gahsmamaktadir. 

Coziim onerisi 
• Ulkemizdeki yag sanayinin rantabl kapasite ile gahsmasini saglamamiz igin 

yagh tohum uretimimizin artinlmasi gerekmektedir. Bu nedenle ulkemiz yagh tohum 
uretiminde yaghk aygigeginin yaninda, kolza gibi diger yagh tohumlu bitkilerin uretimi 
de artirilmahdir. 

• Kolza yagh tohumlu bitkiler igerisinde en erken hasat edilen yag bitkisidir. 
Diger yag bitkilerinden once hasat edilmesi nedeniyle, kinna sanayine ve ham yag 
sanayine atil ddnemlerinde hammadde saglayarak, sanayinin aktif duruma gegmesini 
saglayacaktir. Ayrica kiispesi de onemli bir yem hammaddesi oldugu igin, sikinti 
gekilen donemde yem sanayinin kiispe ihtiyacini da karsilayacaktir. Bu nedenle kolza 
uretiminin artinlmasina yonelik gahsmalann hizlandmlmasi ozel onem arz etmektedir. 

• hhalatta ham yag yerine yagh tohum ithalati saglanmah ve buna bagh olarak 
da ulkemizde atil durumda bulunan kirma ve rafinasyon sanayinin gahsarak katma 
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deger ve istihdam agisindan ulkemize daha fazla ekonomik getiri saglanmahdir. Bu 
gergevede zaman zaman tohum-kuspe-ham yag arasinda hammadde-mamul iirun 
randiman oranlan dikkate alinarak giimruk vergileri yeniden diizenlenebilmelidir. 

12.4.10. Soya Entegre Tesislerinin Kurulamamasi 
Sorun 
Turkiye'de soya sadece yag ve yem kaynagi olarak yetistirilmektedir. Oysa soya igerdigi 

yuksek orandaki protein ile dunyada beslenme dahil 300'den fazla mamiil maddenin yapiminda 
hammadde olarak kullanilmaktadir. Ulkemizde entegre sanayi tesisi olmadigi igin soya 
iiretiminin yayginlastinlmasi da olumsuz etkilenmektedir. 

Coziim onerisi 
• Soya entegre tesisleri yatinm tesviklerinden yararlandirilmahdir. 

12.5. Egitim ve Yayim Sorunu 
Sorun 
Ureticilerin egitimi, tanmda verimliligi arttinci en onemli unsurlardan biridir. Tanmda yeni 

teknolojilerin dogru ve etkin bir §ekilde kullamlmasi bilgi ve egitim gerektirir. Kirsal alanda 
teknik eleman istihdamimn yetersizligi ve tanmla ugrasan nufusun yash olmasi nedeniyle 
tanmsal iiriinlerin yetistiriciligi ve teknolojisi konusunda ureticiler ile ilgili kuruluslar arasinda 
iletisim yetersizligi bulunmaktadir. 

Coziim onerisi 
• Tanmsal uretimle ilgili olarak yapilan her tiirlii arastirma sonucunun, egitim 

ve yayim metotlannin gagdas iletisim araglarmdan yararlanilarak giincellestirilmesi ve 
ureticilere ulastinlmasi gerekmektedir. 

• Ciftgilere il ve ilge tanm miidurliikleri, tarim satis kooperatifleri ve ozel 
sektor tarafindan faaliyet alanlanndaki iiriin hakkindaki yenilikleri ve gelismeleri 
anlatmak amaciyla egitim gahsmalan yapilmahdir. 

• Bolgelerde duzenlenen tanm fuarlannin gifteiye duyurulmasi ve bu fuarlara 
giftgilerin katihminin saglanmasiyla giftginin yeni teknolojiler ve uretim teknikleri 
hakkinda bilgi edinmesi saglanmahdir. 

12.6. Yagh Tohumlarda Alternatif Kullanim Alanlannin Artmasi 
Sorun 
Ileriki yillarda yag uretim ve tiiketiminin en biiyiik rakibi biyodizeldir. Ciinkii uretilen yag, 

insan beslenmesi yerine yakit (biyodizel) elde edilmesinde kullanilacaktir. Bu nedenle yagh 
tohumlu bitkilerin uretiminde yapilacak projeksiyonlarda sadece yemeklik yag tiiketimini dikkate 
almak yanhs olacaktir. Bununla birlikte, fosil yakitlara bagimhhgi azaltacak biyodizel uretimi de 
dikkate ahnmahdir. Biyodizelin tiim dunyada oldugu gibi ulkemizde de gundeme gelmesiyle 
ureticiler kolzaya ilgi duymaya baslamislardir. Kolzanin bu kadar gundeme gelmesine ragmen, 
ulkemiz ekolojisine adapte olmus kolza gesitleri ve bu konuda yapilan arastirmalar yok denecek 
kadar azdir. Kolzanin bu kadar gundeme gelmesinin ve iilkemiz igin onemli olmasinin bir nedeni 
de kolzanin kislik ekime ekolojik olarak daha uygun olmasidir. Bu nedenle bugday ekim 
alanlannda yapilacak kolza ekimi ile milli ekonomiye daha fazla katkida bulunulabilir. 

Coziim onerisi 
• Kolzanin ekim potansiyeline sahip oldugu bolgelerde il ve ilge tanm 

miidurliikleri, tanm satis kooperatifleri ve ozel sektor tarafindan adaptasyon ve 
demonstrasyon gahsmalan yapilmahdir. 
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• Kolzanin tanm kiiltiiriiniin ureticilere ogretilmesi ve egitilmesi icin kamu ve 
ozel sektor kuruluslarinin egitim-yayim birimlerinin konuya gereken onemi vermelidir. 

• Ulkemiz ekolojisine adapte olabilecek kolza gesitleri konusundaki 
ara§tirmalara onem verilmelidir. Bu konuda Tanm ve Kdyisjeri Bakanligi biinyesindeki 
arastirma enstitiilerinin, universitelerin ara§tirma projelerine yogunluk verme'.eri 
saglanmalidir. 

• Yag bitkileri ekim alanlannin artinlmasinda Orta Anadolu ve gegit 
bolgelerinde potansiyel olarak goriilen aspir ve kolza hakkindaki ara?tirmalara oncelik 
verilmelidir. 

• Aspir ve kolzada tohumluk uretim programlan baslatilmalidir. 

Sorun 
Biyodizel uretiminin artmasi yonunde yapilacak galismalar yemeklik bitkisel yag agigimizin 

daha da artmasina yol agabilir. Bununla birlikte, biyodizel uretiminin ulkemizdeki yagh tohumlu 
bitkilerin uretimi ve ithalati uzerinde yaratacagi etki ve mali sonuglann degerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Biyodizel teknik olarak birgok yagdan uretilebilir olmasindan dolayi amlan uriiniin, teknik 
ve sinai amagh yag yerine insan gidasi olarak kullamlacak yaglardan da elde edilmesi miimkiin 
bulunmaktadir. 

Coziim onerisi 
Bu kapsamda, Gumriik Miiste§arliginca teknik ve sinai amagh bitkisel yaglar sinifina giren 

hammaddenin yerinde kullanimimn etkin bir ?ekilde denetlenmesi ve bu sekildeki ithal edilen 
yaglann, yemeklik yag olarak kullanimimn onlenmesi hususunda gerekli tedbirler ahnmahdir. 
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SONUC 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 296) 

Komisyonumuz, yaptigi galismalar sonucunda yukanda anlatilan sorunlan tespit etmis ve 
goziim yollanni dnennistir. En onemli husus AR-GE, egitim ve yayim faaliyetlerine her 
kademede ihtiyag duyuldugudur. 

Zeytin agacindan kaynaklanan var-yok yih, verim ve kalite diisukliigunde ciddi bir sorundur. 
Bunun yam sira gubreleme, ilaglama (ozellikle zeytin sinegine karsi toplu mucadele), sulama, 
budama, toprak isleme gibi eksik kulturel uygulamalar, hasatta yapilan yanhshklar nedeniyle 
verim ve kalite du§uklugu ya§anmaktadir. Bunlarla beraber pargah arazi yapisi birim uretim 
maliyetini artirmaktadir. Aynca giibre, ilag ve enerji gibi ithal bazh girdilerdeki fiyatlann 
yuksekligi ile iireticilerimizin AB iilkelerindeki kadar desteklenememesi, ozellikle dis pazarda 
rekabette sorunlara neden olmaktadir. 

Son yillarda baslayan fidan destegi sayesinde agag sayisi oldukga artmistir. Ancak ulkemiz 
zeytin gen kaynaklannin korunmasi ve gesitliligin saglanmasi agisindan lokal ge§itlere onem 
verilmesi ve bunlara ait fidanlann iiretilmesinin (genelde asili olmaktadir) mutlaka tesvik 
edilmesi gerekmektedir. Mevcut gesitlerimizde klonal seleksiyon, gen kaynaklanmizda toplu 
seleksiyon ile yerli ve yabanci gesjtlerde adaptasyon gahsmalan mutlaka yapilmah ve bolgesel il 
ve ilge bazinda gesitler tavsiye edilmelidir. 

Sofralik zeytini uygun teknik ve hijyenik kosullarda isleyen isletmelerin kapasitelerinin 
yetersizligi ve merdiven alti denilen kayit disi gayrisihhi isletmelerin varligi ig ve dis pazar 
talebine uygun standart uriin elde edilememesine neden olmaktadir. 

Zeytinyagi elde etme islemleri sirasinda verim ve kaliteyi etkileyen gok ciddi hatalar 
yapilmaktadir. Hasat edilen zeytinlerin uygun olmayan kosullarda fabrikaya getirilmesi, 
bekletilmesi sebebiyle kalitesiz harnmadde ile uretimine ba?lanan zeytinyagi, uretim asamasinda 
kaliteyi etkileyen oiumsuz kosullar nedeniyle kalite kayiplarma ugramaktadir. 

Hem sofrahk zeytinde, hem de zeytinyagi uretiminde tarladan sofraya kadar olan biitun 
safhalarda verim ve kaliteyi on plana gikaran bir iiretimin hedeflenmesi, kaliteli iiriin arzini 
saglayacaktir. Elde edilen uriinlerin Lisansli Depoculuk ve Uriin ihtisas Borsalan sayesinde 
kalitesinin korunmasi saglanmasi ile tiiccar ve ihracatginin surekli, kaliteli ve standart iiriin 
temini saglanmis. olacaktir. 

Ulkemizde AR-GE yapan kurumlardan Tanm ve Koyisleri Bakanligina bagh arastirma 
enstitiileri, universiteler, UZZK ve sektoriin diger paydaslan ile ortak bir gergevede soz konusu 
sorunlar ele alinarak, hedefler belirlenmeli, oncelikli ve giidiimlii projeler yapilarak uygulamaya 
konulmahdir. 

Uluslararasi Zeytin Konseyi (UZK)'ne iiyeligimizin en kisa zamanda gergeklestirilmesi, 
dunya zeytinciligini yakindan takip etmek ve alinan kararlarda soz sahibi olabilmek agisindan 
onemlidir. Uyelikle birlikte Konsey'in promosyon faaliyetleri ile AR-GE desteklerinden de 
faydalanma imkanlan olacaktir. 

Yagh tohumlu bitkilerde ulkemizde yasanan en onemli sorun uretimin yetersizligidir. Bu 
durum bitkisel yag sanayinin harnmadde ydniinden disa bagimh olmasina neden olmaktadir. 
Sanayinin ana ham maddesi olan ham yag ihtiyacimizin yaklasik %70'i ithal edilen yagh tohum 
veya ham yagdan karsilanmaktadir. Bu ithalat karsiliginda yagh tohum kiispeleri dahil 1,7 milyar 
dolar odenmektedir. ithalatin azaltilmasi veya tamamen kaidinimasi igin ulkemiz yagh tohum 
iiretim politikasi yeniden ele ahnmah ve yeni stratejiler belirlenmelidir. 



- 3 0 2 -

Bu nedenle, hazirlanan bu raporda iilke sartlannda yagh tohum uretiminde goriilen sorunlar 
ve cozum yollan aynntih olarak incelenmistir. 

Son iki yil igerisinde ozellikle dunyada ya§anan kuresel isinma nedeniyle ortaya gikan 
kurakhk ve petrol fiyatlanndaki anormal artislar alternatif yakit uretiminin (biyodizel) artmasina 
neden olmustur. Hem kurakhk hem de biyodizel uretimin artmasi, yagh tohum ve bitkisel yag 
fiyatlanni diinya gapinda arttirmistir. 2007 yihnda bir onceki yila gore ithal edilen yagh tohum ve 
ham yag miktan daha az olmasina ragmen odenen doviz miktan yukselmistir. Sartlar bu §ekilde 
devam ettigi siirece, yakin bir gelecekte ithal edilecek hammadde temininde sikinti yasanmasi 
beklenmektedir. Bu nedenle, yagh tohumlu bitkiler uretiminin arttinlmasi sarttir. 

Ulkemizde bitkisel yag uretimi, buyiik oranda aygigegi ve asil uretim amaci tekstil sanayine 
hammadde saglamak olan pamuga baghdir. Dolayisiyla bu iki iiriinde goriilen dalgalanmalar 
veya yasanan olumsuzluklar yag uretimini olumsuz etkilemektedir. Bu bakimdan yag bitkileri 
uretimini gesitlendirmek amaciyla ulkemizin degisik bdlgelerine adapte olabilecek yag 
bitkilerinin ekimi te§vik edilmelidir. Bu amagla GAP uretim deseninde agirhkh olarak yagh 
tohumlu bitkilere mutlaka yer verilmeli ve Orta Anadolu ve gegit bolgelerinde nadas alanlannda 
yagh tohumlu bitkilerin ekimi gergeklestirilmelidir. 

Yagh tohumlu bitkilerin ekim alanimn artirilmasi igin oncelikle giftgilerin bu bitkilerin 
tanmindan para kazanmasi gerekmektedir. Ciftgi ekonomik olmayan, para kazandirmayan ve 
pazan bulunmayan higbir bitkiyi yeti§tinnez. Bu nedenle uygulanacak fiyat, destekleme ve tesvik 
politikalan bu urunlerin uretiminin artinlmasi nda belirleyici ana unsur olacaktir. Ayrica, giibre 
ve mazot basta olmak iizere, uretim girdilerinin yiikselmesi, yagh tohum uretiminde verimliligi 
sinirlandirmaktadir. 

Yagh tohumlu bitkilerden basta aygigegi olmak uzere, kurak §artlarda aspir, sulu sartlarda 
kolza ve soya ekim alanlan artinlabilir. Bu bitkiler igin belirlenen potansiyel ekim alanlanndaki 
giftgilere bu bitkilerin tanmi hakkinda egitim ve yayim gahsmalannin yapilmasi, AR-GE 
gahsmalannin ve sulama olanaklarinin artinlmasi, yagh tohumlu bitkilerin dolayisiyla bitkisel 
yag uretimimiz artmasina onemli katkilar saglayacaktir. 

Diger taraftan Tanm ve Koyisleri Bakanligi tiim tanm urtinlerini bunyesinde bulunduran, bu 
iiriinlere iliskin turn politikalan belirleyen otorite konumuna getirilmelidir. 

Komisyonumuzun yaptigi gahsmanin uretici, tuccar ve sanayicinin sorunlanna goziim 
olmasini diler; biiyuk dzveri ile katkida bulunduklan rapor igin Komisyonumuzda gorev yapan 
degerli Komisyon uzmanlanna ve bu gahsmada emegi gegen herkese, Komisyonumuz adina 
tesekkiir ederiz. 

Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan 
Sorunlarin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis 
Arasbrmasi Komisyonunun yaptigi ara§tmnalar ve incelemeler sonucu diizenlemis oldugu is bu 
rapor Genel Kurula sunulmak iizere Yuce Baskanhga saygi ile arz olunur. 
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BASKAN 
Ahmet Edip UGUR 

Bahkesir Milletvekili 

BASKANVEKILI 
Ahmet ERTURK 
Aydin Milletvekili 

KATIP 
Ali UZUNIRMAK 
Aydin Milletvekili 

SOZCU 
Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

UYE 
Ergun AYDOGAN 

Bahkesir Milletvekili 

UYE 
ismail OZGUN 

Bahkesir Milletvekili 

UYE 
ismet BUYIIKATAMAN 

Bursa Milletvekili 

UYE 
Ali KOYUNCU 

Bursa Milletvekili 

UYE 
Mehmet Salih 
ERDOGAN 

Denizli Milletvekili 

UYE 
Abdulhadi KAHYA 
Hatay Milletvekili 

UYE 
Huseyin DEVECiOGLU 

Kilis Milletvekili 

UYE 
ismail BlLEN 

Manisa Milletvekili 

UYE 
Gurol ERGIN 

Mugla Milletvekili 

UYE 
Ibrahim Mete DOGRUER 

Osmaniye Milletvekili 

UYE 
ibrahim BiNiCi 

Sanliurfa Milletvekili 

UYE 
ilhan EVCIN 

Yalova Milletvekili 
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