KONU I: TOPRAK DOSYASI
BAÞLIK I: CARGILL SÜRECÝ

CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR!..
Bursa Orhangazi'de tarým arazisi üzerine kurduðu fabrikasýyla ilgili yargýnýn verdiði iptal
kararlarýný, hükümet nezdinde yürüttüðü lobi
faaliyetleri ile aþmaya çalýþan Cargill'e karþý,
meslek odalarý ve sivil toplum örgütleri etkin
biçimde mücadele veriyor.
TBMM'nin "kurtulmasý için" Anayasa'ya aykýrý yasalar
çýkardýðý, Bakanlar Kurulu kararlarýyla çeþitli ayrýcalýklarýn getirildiði, hatta ABD Baþkaný BUSH'un, Baþbakan
ERDOÐAN'ý telefonla arayarak "sorunlarýnýn çözülmesi"
için ricacý olduðu ABD'li Cargill þirketi, Türkiye'nin gündeminden hiç düþmüyor. Tarým arazileri üzerine tesis
kuran Cargill'e af getiren düzenleme, Cumhurbaþkaný
Ahmet Necdet SEZER, meslek odalarý ve sivil toplum
örgütlerinin tüm itirazlarýna karþýn, geçtiðimiz günlerde
TBMM
tarafýndan
yasallaþtýrýlýrken,
Cumhurbaþkaný SEZER Anayasa Mahkemesi'ne iptal
davasý açacaðýný bildirdi.
Türkiye'de 40 yýlý aþkýn süredir gýda, finans, hububat ve
yaðlý tohum ticareti ile çelik ticareti alanýnda faaliyet
gösteren Cargill, Bursa Orhangazi'de tarým arazisi
üzerine yasa dýþý biçimde kurduðu ve iþlettiði niþasta
fabrikasýna yönelik yargýnýn iptal kararlarýný etkisiz
kýlma çabasýný sürdürüyor.
Bilindiði üzere, 5403 sayýlý "Toprak Koruma ve Arazi
Kullanýmý Yasasý", 3 Temmuz 2005 tarihinde TBMM'de
kabul edilmiþti. Yasa ile Cargill þirketi de içinde olmak
üzere, 11.10.2004 tarihinden önce tarým arazilerini izin
almadan amaç dýþý kullanan yasa tanýmazlara,
metrekareye 5 YTL ödemeleri koþuluyla af getirildi. 5
Temmuz 2005 tarihinde, Cargill'in amaç dýþý kullandýðý
araziyi Özel Endüstri Bölgesi ilan eden 2005/8944
sayýlý Bakanlar Kurulu kararý çýkartýldý. Bu karar ile
Cargill amaçdýþý kullanarak betonlaþtýrdýðý tarým
arazisini kullanmaya devam etmek için ödemesi
gereken af bedelinden de kurtuldu. Böylece Amerika
Baþkaný'nýn ricasý da yerine getirildi.
Ancak bu karar üzerine açýlan dava sonucunda; "kurulduðu dönemde geçerli olan imar planlarý ifadesinin
idari yargý yerince hukuka aykýrýlýðý saptanarak iptal
edilmiþ planlarý kapsamadýðý, geçerli sayýlan planlarýn
hukuka uygun planlar olmadýðý ve esasen hukuka
aykýrýlýðý belirlenmiþ imar planlarýnýn geçerli sayýlmasý
yolunda yargý kararlarýný etkisiz kýlacak yasal düzenlemelerin de yapýlamayacaðý" gerekçeleriyle, Danýþtay
10. Dairesi tarafýndan 8.2.2006 tarihinde Cargill
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Firmasýnýn yatýrým yapmasýna olanak saðlayan
Bakanlar Kurulu Kararýnýn yürütmesi durduruldu. 19
Temmuz 2005 tarih ve 25880 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe giren 5403 sayýlý "Toprak
Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý'nýn öngördüðü af
süresi, 19 Ocak 2006 tarihinde sona ermiþti. Danýþtay
10. Dairesi iptal kararý verdiðinde, Toprak Koruma
Yasasý'ndaki 6 aylýk süre dolduðu için, Cargill Þirketi,
tesislerine yönelik af baþvurusu da yapamadý.
Bunun üzerine harekete geçen Baþbakanlýk tarafýndan,
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'na gönderilen
B.02.0.HUK.641.02S-2005-1666/3020 sayýlý Nisan
2006 tarihli yazýda, Cargill firmasý yetkilileri ile
Baþbakanlýk - Bakanlýk Müsteþarlarýnýn yaptýðý toplantýda alýnan kararlara atýf yapýlarak; "Toprak Kurullarýyla
ilgili maddesinde tanýmlanan yetkinin tarým ürünü
iþleyen sanayiler için kullanýlmamasý, sivil toplum
kuruluþlarýnýn yanlýþ uygulamalar karþýsýndaki hukuksal gücünün engellenmesi ve Geçici Madde 1 ile izinsiz
yatýrýmlar için getirilen af süresinin uzatýlmasý" istendi.

CARGÝLL'Ý SAVUNAN VEKÝL
Hemen ardýndan, ilk bakýþta Cargill ile ilgisi anlaþýlamayan Kanun deðiþikliði teklifi, Bursa Milletvekili Altan
KARAPAÞAOÐLU tarafýndan 22/02/2006 tarihinde
TBMM Baþkanlýðýna sunuldu. TBMM Tarým
Komisyonu'nda geniþletilerek kabul edilen teklif ile
Cargill ve onun durumundaki sanayi tesisleri ile kooperatiflere yasanýn yürürlüðe gireceði tarihten itibaren 1
yýl daha süre verildi.
Oysa ayný Milletvekili, TBMM'nin 9 Þubat 1999 tarihli
51. Birleþimde yaptýðý konuþmada, Cargill inþaatýnýn
devam ettiðini belirterek, "… fabrika yapýlmakta, sanki,
hukukî mercilerden, bu firmaya, siz merak etmeyen, siz
yatýrýmýnýzý yapýn, biz bu iþleri düzeltiriz dercesine,
büyük bir cesaretle yatýrýmlar yapýlmaya devam
edilmektedir… Bakýnýz, ülkemizde birtakým deðerler,
artýk, yozlaþmaya baþlamýþtýr; hukuka saygý
kalmamýþtýr, çevreye saygý kalmamýþtýr, topluma saygý
kalmamýþtýr. Evet, ülkemizin yatýrýma ihtiyacý vardýr,
yatýrýmlar yapýlmalýdýr; ama, çevre tahrip edilmeden,
insanlarýn özgürlüklerine set vurulmadan bu yatýrýmlar
yapýlmalýdýr" ifadelerini kullanmýþtý.
Ardýndan devir deðiþmiþ, iktidar partisi milletvekili
olan KARAPAÞAOÐLU muhalefetteyken söylediklerinin
tam tersini savunmuþ, Cargill için af süresinin uzatýlmasýný teklif etmiþtir. Bununla da kalmamýþ, TBMM

Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nda, meslek odasý baþkanlarýna "sataþma" cüretini de ortaya koymuþtur.
KARAPAÞAOÐLU'nun tutumu, siyaset yaþamýndaki Makyevalist yaklaþýmlarýn en açýk örneklerinden birini oluþturacak þekilde tarihe geçmiþtir !..
Öte yandan Baþbakan ERDOÐAN'ýn 2006 yýlý Ekim ayýnda gerçekleþtirdiði ABD gezisinde Cargill yetkilileriyle
görüþtükten sonra, "Sorunun çözülmesini" istediði ve ilgili Bakanlarýn Baþbakanlýkta bir toplantý yaptýðý iddiasý da
gazetelerde yer aldý.
Cargill'in üzerinde bulunduðu tarým arazisini Özel Endüstri Bölgesi ilan eden Bakanlar Kurulu kararýnýn
yürütmesini durduran Danýþtay 10. Dairesi'ne karþý, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na yapýlan itirazýn
da reddedilmesinin ardýndan, yargý kararlarý uygulanarak, 20 Ekim 2006 tarihinde Cargill tesisleri kapatýldý.
Ancak Cargill þirketine af getiren 5557 Sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun 23 Kasým 2006'da TBMM'de kabul edildi. Bursa 1. Ýdare Mahkemesi'nin, kapatma kararýna karþý
verdiði yürütmeyi durdurma kararýnýn ardýndan, Cargill þirketi (kapatýldýktan 47 gün sonra) 7 Aralýk 2006'da
yeniden faaliyete geçti. Ayný gün, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet SEZER, 5557 Sayýlý Toprak Koruma ve Arazi
Kullanýmý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun'un, Cargill'e af getiren maddesini Anayasa'ya aykýrý
bularak, düzenlemeyi bir kez daha görüþülmesi için TBMM'ye iade etti. Ancak, Cumhurbaþkaný'nýn gerekçeleri
dikkate alýnmamýþ, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nda meslek odalarý ve sivil toplum örgütlerine söz hakký
verilmemiþ ve Kanun, Anayasa'ya aykýrýlýklarýna karþýn 31.01.2007 tarihinde TBMM'de aynen kabul edilmiþtir.
Özetlenen bu süreç, hükümet tarafýndan açýkça Cargill yatýrýmýnýn kurtarýlmasýnýn amaçlandýðýný ortaya koymaktadýr.
Cargill ile ilgili yaþanan süreçte tarým topraklarýnýn korunmasý için büyük mücadele veren ODA'mýzýn, konuya
yönelik basýn açýklamalarýný ilerleyen sayfalarýmýzda bulabilirsiniz.

MECLÝS TUTANAKLARINDAN…
23.07.1998 TARÝHLÝ 127. BÝRLEÞÝM
BAÞKAN - Gündemdýþý ilk söz, Bursa Ýli Ýznik çevresindeki çevre kirlenmesi ve sanayileþme konusunda, Bursa Milletvekili
Altan Karapaþaoðlu'nun.
Buyurun Sayýn Karapaþaoðlu. (FP sýralarýndan alkýþlar)
MEHMET ALTAN KARAPAÞAOÐLU (Bursa) - Sayýn Baþkan, deðerli milletvekili arkadaþlarým; 9.12.1997 tarih 97/TY89 sayýlý
Yüksek Planlama Kurulu kararýyla, Ýznik Gölü kýyýsýnda, en verimli tarým arazileri içinde verilen yatýrým izniyle ilgili olarak
söz almýþ bulunuyorum.
… Amerikan Cargill Firmasýnýn, Anayasanýn ilgili maddeleri dýþýnda, 2683 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kanununa aykýrý hareket etmesi de ayrýca yatýrýmýn durdurulmasý için en önemli sebeplerdendir. Arsanýn bulunduðu bölge,
1/25.000 ölçekli Ýznik Gölü çevre düzeni imar planý içerisinde sulanabilen, tarýmsal niteliði korunacak alan kapsamýnda
kalmaktadýr. 1993 yýlýnda ihalesi yapýlan ve 1998 yýlý sonunda tamamlanmasý planlanan Ýznik Ýkinci Merhale Projesi, gölün,
güney ve batýsýnda kalan toplam 7 393 hektar arazinin sulu tarýma açýlmasý çalýþmalarýna bugüne kadar büyük paralar
harcanmýþtýr. Bu projenin uygulandýðý bu arazi içinde ve en önemli noktasýnda Cargill Firmasýna, Yüksek Planlama Kurulu
özel izniyle verilen yatýrým izninin derhal durdurulmasý gerekmektedir.
09.02.1999 TARÝHLÝ 51. BÝRLEÞÝM
MEHMET ALTAN KARAPAÞAOÐLU (Bursa) - Deðerli arkadaþlarým, Ýznik Gölü çevresi, hepinizin malumlarý olduðu üzere,
Türkiye'nin en verimli arazilerini barýndýrýyor. Ama, ne yazýk ki, 20 nci Dönem içerisinde ve bilhassa 55 inci hükümet döneminde bu göl etrafýna sanayi tesisleri kurma noktasýnda bir yarýþ baþlatýldý.
… Ýznik Gölü kenarýnda, çevre bilincine ve Bursa 2020 Planýna aykýrý bir þekilde, Cargill adýnda bir firmanýn, çevreyi kirletecek ve sulanabilir tarým alanlarý ve hatta Ýznik Sulama Projesinin baþladýðý ve bir kýsým yatýrýmýn da yapýldýðý alan
üzerinde büyük bir tesis kurmakta olduðunu, 23.7.1998 tarih ve 127 nci Birleþimde gündemdýþý bir konuþmayla Yüce
Heyetinize arz etmiþtik. Ayný anda, 8 Temmuz 1998 tarihinde, Bursa 2 nci Ýdare Mahkemesinin 98/508 sayýlý kararýyla da
yürütmenin durdurulduðunu öðrendik ve bunu deðerli heyetinize arz ettik. Ne yazýk ki, bu karara ve halen hukukî tartýþmalar devam etmiþ olmasýna raðmen, Cargill inþaatý devam etmekte, fabrika yapýlmakta, sanki, hukukî mercilerden, bu
firmaya, siz merak etmeyen, siz yatýrýmýnýzý yapýn, biz bu iþleri düzeltiriz dercesine, büyük bir cesaretle yatýrýmlar yapýlmaya devam edilmektedir.
… Bakýnýz, ülkemizde birtakým deðerler, artýk, yozlaþmaya baþlamýþtýr; hukuka saygý kalmamýþtýr, çevreye saygý
kalmamýþtýr, topluma saygý kalmamýþtýr. Evet, ülkemizin yatýrýma ihtiyacý vardýr, yatýrýmlar yapýlmalýdýr; ama, çevre tahrip
edilmeden, insanlarýn özgürlüklerine set vurulmadan bu yatýrýmlar yapýlmalýdýr.
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