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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve 
gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 24.06.2020 tarihinde sunulan 2/2985 Esas Numaralı 
“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ne imza 
sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

   24.06.2020

   Sena Nur Çelik

   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemelerin Yapılması Hakkında Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

   24.06.2020

   Süleyman Karaman

   Erzincan
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/2985) Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

   30.06.2020

   Abdullah Nejat Koçer

   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

   24.06.2020

   Kadir Aydın

   Giresun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2985 Esas Numaralı “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması” Hakkında 
Kanun Teklifine katılıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

   25.06.2020

   Emine Sare Aydın

   İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2985)

ESAS Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

TALİ Adalet Komisyonu
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GENEL GEREKÇE

Tarım Ülkemiz için öncelikli bir faaliyet alanıdır. Özellikle son yaşanan Covid-19 salgını da tekrar 
göstermiştir ki gıda güvenliği ve güvenilirliği, diğer ülkelerde olduğu gibi Ülkemiz için de hayati bir 
meseledir. Ülkemiz tarımı, uygulanan politikalar ve verilen desteklerle son 17 yılın 14’ünde büyümüş, 
2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise 
yüzde 3,3’tür. 2002 yılında 37 milyar TL olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 
milyar TL’ye yükselmiştir. 2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019 yılında 18 
milyar dolara yükselmiştir. Tarım alanında dış ticaret fazlası 5,3 milyar dolar olan Türkiye, 193 ülkeye, 
1.827 çeşit tarımsal ürün ihraç etmektedir.

Bununla birlikte, her ne kadar kendi kendine yeten bir tarım sektörümüz bulunmakta ise de gıda 
güvenliğini temin için yapılması gereken çalışmalar uzun vadeli planlamayı gerektirmektedir. Tarımsal 
üretimin kesintisiz olarak muhafazasını ve artan ihtiyaçlara cevap verecek ölçüde büyümesini teminen, 
tarım topraklarımızın daha sıkı korunması için yeni tedbirlerin alınması icap etmektedir. Bu doğrultuda, 
hazırlanan Teklif ile tarım topraklarının daha sıkı korunabilmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanununun ihlallerine yönelik daha sıkı denetim ve caydırıcı yaptırımların 
düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, toplum sağlığını korumak amacıyla; insan sağlığı için tehlike oluşturan gıda ve 
yem ürünleri ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesiyle alakalı olarak Teklifte 
öngörülen değişiklikle, bu ürünleri üreten, piyasaya arz eden gıda işletmecilerine yönelik yaptırımlar 
ağırlaştırılmaktadır. Aynı doğrultuda bilimsel dayanağı ve kanıtı olmayan, genellikle konu hakkında 
uzmanlığı bulunmayan kişiler tarafından, tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, yazılı 
ve görsel medya üzerinden hızla yayılan, gıdalar hakkında yanıltıcı, yanlı, yanlış yönlendirici bilgiler ile 
gıdada bilgi kirliliği oluşturan beyanlarla tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratılmakta olduğu 
görüldüğünden; Teklif ile tüketici haklarının etkin bir şekilde korunabilmesine yönelik düzenleme 
yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra hazırlanan Kanun Teklifi ile genel olarak;

-  Sahipli arazilerde ağaçlandırmanın teşvik edilmesi,

-  Bozuk orman alanlarında odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla 
tesis ve orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmasına 
izin verilebilmesi,

-  Şeker piyasasındaki denetleme faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması,

-  Tütün mamulü olmamakla birlikte tütün mamulü üretiminde kullanılan makaron, sigara filtresi 
ve yaprak sigara kâğıdının üretiminin ve piyasaya arzının Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri 
kapsamına alınması,

-  Tütün mamulü üreticilerine %30 yerli tütün kullanım zorunluluğunun getirilmesi, 

gibi hususlar düzenlenmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, 4250 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilerek 22:00 ila 06:00 saatleri 
arasındaki perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin idari para cezasının artırılması, beş yıl içinde 
üçüncü defa yasağı ihlal edenin satış belgesinin iptal edilmesi ve iki yıl faaliyetten men edilmesi 
öngörülmektedir. Yine, 18 yaş altına alkol satış yasağını beş yıl içinde üçüncü defa ihlal edenin satış 
belgesinin iptal edilmesi ve iki yıl faaliyetten men edilmesi hedeflenmektedir. Böylece, söz konusu 
yasakların uygulanabilirliğinin ve önleyiciliğinin arttırılarak toplum sağlığının daha iyi bir şekilde 
korunması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Tarım ve Orman Bakanlığı tarım kooperatifleriyle ilgili geniş bir alt yapıya sahip 
olduğundan, madde ile 6200 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılarak sulama 
kooperatifleriyle ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

Madde 3- Sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla oluşturulan ve yüzölçümü 3 hektarı aşan ağaçlık 
alanlar meri mevzuat kapsamında özel orman sayılması nedeni ile vatandaşların kendi arazilerine fidan 
dikme konusunda tereddüt yaşadığı ve ağaçlandırma yapmaktan kaçındığı gözlemlenmektedir. Bu 
nedenle, madde ile 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak sahipli arazilerde ekim 
ve dikim yoluyla ağaçlandırma yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile, 6831 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak; bozuk orman 
alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine ve 
orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla 
tesis kurulabilmesine izin verilebilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, saha tesliminden itibaren 
iki yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde verilen izinlerin iptal edileceği hüküm altına 
alınmaktadır.

Madde 5- Madde ile, 6831 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; bozuk 
orman alanlarında odun dışı ürünleri mamul ya da yarı mamul olarak işleyen tesisleri, ile orman 
bitkisi fidanlıklarını izin almadan kuranlara ve mantar-tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini izin almadan 
yapanlara yönelik yaptırımların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 6- Madde ile, 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinde değişiklik yapılarak; sahipli 
arazilerde ekim ve dikim yoluyla oluşturulan ve yüzölçümü 3 hektarı aşan alanlardaki ağaçların da 
izinsiz olarak kesilememesi hüküm altına alınmaktadır. Ayrıca sahipli arazilerde izinsiz olarak ağaç 
kesilmesine yönelik halihazırda uygulanan idari para cezası daha caydırıcı ve orantılı olacak şekilde 
yeniden belirlenmektedir.

Madde 7- Madde ile 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde değişiklik yapılarak; özel 
bütçeli bir kuruluş olan Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilerek, Başkanlık tarafından yapılacak savunma maksatlı tesis 
ve bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 8- Madde ile; süreç içerisinde uygulama kabiliyeti kalmayan, idari yapılanmalar ve 
mevzuat değişiklikleri neticesinde güncelliğini yitiren 969 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
amaçlanmaktadır.
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Madde 9- Madde ile 4634 sayılı Kanunun 2/A maddesinde değişiklik yapılarak şeker piyasası 
faaliyetlerine yönelik denetimin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre 
şirket ve fabrikalar dışında kalan ve şeker piyasasında faaliyet göstererek şekeri hammadde olarak 
kullanan veya ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler nezdinde de denetim yapılabilecektir.

Madde 10- Madde ile, 4634 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak; Tarım ve 
Orman Bakanlığının şirket ve fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek 
ve tüzel kişiler nezdinde yaptığı inceleme, araştırma ve denetim görevi sırasında; istenen bilgilerin 
yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde 
inceleme ve denetim imkânının verilmemesi hallerinde uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 11- Tütün mamullerinin ve alkolün yasa dışı ticaretini önlemek amacıyla 4733 sayılı Kanun 
4/B maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Madde ile; makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresinin 
ve alkolün üretiminin ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 12- Madde ile 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak, yurt içi 
piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde Türkiye’de üretilen tütünlerin kullanım oranlarının 
artırılarak, tütün ithalatının azaltılması ve ithalat yoluyla temin edilen tütünler yerine çiftçilerimizin 
ürettiği tütünlerin kullandırılması amaçlanmaktadır.

Madde 13- Madde ile 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Buna 
göre:

-  Tarım ve Orman Bakanlığından (Bakanlık) izin almadan makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara 
filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş binden on bin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

- Bakanlıktan belge almamış kişilerden makaron ve yaprak sigara kağıdı alanlara veya bu kişilere 
makaron ve yaprak sigara kağıdı satanlara,

-  Belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende makaron, yaprak sigara 
kağıdı satıcılarına,

-  Bakanlıktan satış belgesi almadan makaronun ve yaprak sigara kağıdının toptan veya perakende 
satışını yapanlara,

-  Bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenler ile satanlara,

-  İnternet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi 
kullanarak etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara,

-  Yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayanlara,

- Mevzuatta tanımlanmış amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü 
bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara, 

çeşitli miktarlarda idari para cezaları öngörülmektedir. Ayrıca otomatik tütün mamulü satış 
makinelerinin mülkiyetinin kamuya geçirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 14- Madde ile 4733 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek; %30’luk yerli tütün kullanım 
zorunluluğunun 2022 yılından başlamak üzere kademeli olarak uygulanması düzenlenmektedir. Buna 
göre söz konusu oran 2022 yılında %17, 2023 yılında %21 ve 2024 yılında %25 olarak uygulanacaktır.

Madde 15- Avcılık faaliyeti her ne kadar sınırlı bir kesim tarafından icra edilmekte ise de esas 
olarak toplumun tamamını ilgilendirmektedir. Bu maksatla, doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak 
gelecek nesillere aktarılmasını, alınacak kararların ülke genelini yansıtacak şekilde daha sağlıklı bir 
değerlendirmeden geçmesini sağlamak için, 4915 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenen 
Merkez Av Komisyonu üyeleri arasına, çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlarından üç temsilci, fen 
edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim görevlisi olmak üzere dört üyenin daha dahil 
edilerek komisyon üye sayısının yirmibeşe çıkarılması amaçlanmaktadır.

Madde 16- Madde ile 5403 sayılı Kanunun 8/A maddesinde değişiklik yapılarak; yeter gelirli 
tarım arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip kısımlarının da parsel bazında satılabilmesi sağlanmaktadır.

Madde 17- Madde ile 5403 sayılı Kanunun 8/B maddesinde değişiklik yapılarak; tarım 
arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, 
elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği talebi olması 
halinde Tarım ve Orman Bakanlığından görüş alınarak işlem yapılması; tarım arazilerinin aynen 
mülkiyet devri işlemlerinin ise doğrudan tapu müdürlükleri tarafından yapılabilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu suretle, tarım arazilerinin bölünmesi engellenmekle birlikte tarım arazilerinin mülkiyet devrinin 
hızlı bir şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Madde 18- 5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan vergi ve harç 
muafiyetinden yalnızca yeter gelirli büyüklüğü haiz tarım arazilerinin mirasçıları faydalandırılmaktadır. 
Ancak, mirasçıların anlaşma sağladıkları arazi büyüklüğünün yeter gelirin altında olması halinde, bu 
mirasçılar vergi muafiyetinden yararlanamamaktadır.

Mevcut durumdaki eşitsizliği gidermek ve bir yıl içinde anlaşma sağlayan tüm mirasçılara vergi 
ve harç muafiyeti sağlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Yine, hisseliliği azaltmak ve 
hissedarların kendi aralarında anlaşmalarını teşvik etmek amacıyla asgari tarımsal arazi büyüklüğünün 
paydaşlara aynen devri halinde de bu işlemlerden doğan vergi ve harçların alınmaması öngörülmektedir.

Madde 19- Sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkı uygulaması tarımsal bütünlüğün korunması 
amacıyla düzenlenmiş olmasına rağmen, söz konusu hakkın süreç içerisinde kötüye kullanılarak tarım 
arazilerinin gerçek değerinin altında elde edilebildiği bir usul olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Netice 
olarak, sınırdaş tarım arazileri için getirilen ön alım hakkı, beklenilen faydadan daha çok çiftçilerin 
mağduriyetlerine neden olmuştur. Bu nedenle, madde ile, sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkını 
düzenleyen 5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 20- Madde ile tarım arazilerinin kullanımında tarımsal üretimin olumsuz etkilenmemesi, 
verimin azalmaması, izne konu alanların çevresindeki tarım arazilerinin korunması ve tarımsal amaçlı 
arazi kullanım planlarının etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, yerleşim alanlarının gelişim alanı 
ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlar haricinde, imar planlarında tarımsal 
niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım 
izni verilen yerlerin, bu amaç dışında kullanılabilmesi ve planlanabilmesi için yeniden izin alınması 
şartı getirilmektedir.
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Madde 21- Madde ile büyük ova koruma alanları içerisindeki tarım arazilerinin kullanımında 
tarımsal üretimin olumsuz etkilenmemesi, verimin azalmaması, izne konu alanların çevresindeki tarım 
arazilerinin korunması ve tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarının etkin olarak uygulanabilmesi 
amacıyla, yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış 
alanlar haricinde, izin verilen yerlerin yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacağına 
ve planlanamayacağına dair düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Madde 22- 5403 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; mezkur Kanun 
kapsamındaki denetimlerin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tarım 
arazilerini tarımsal amaçlı projelerde veya tarım dışı amaçlı kullanımlarda verilen izinlerin amaca 
yönelik kullanılıp kullanılmadığının hızlı bir şekilde denetlenmesi, denetim sonucunda tespit edilen 
uyumsuzlukların ilgili mercilere iletilmesi ve gereğinin yapılması düzenlenmektedir. Ayrıca yine 
caydırıcılığı artırmak amacıyla, denetimler sırasında ihlal tespit edilmesi halinde tapu kayıtlarının 
beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince şerh düşülmesi öngörülmektedir.

Madde 23- Madde ile 5403 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılarak; tarımsal 
amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale 
getirilmektedir. Buna göre, aykırılığın ilk tespitinde 1.000 TL’den az olmamak üzere bozulan arazinin 
her bir m2’si için 10 TL idari para cezasının uygulanması ve aykırılığın giderilmesi (yıkılması/gerekli 
izinlerin alınması) için 2 ay süre verilmesi, bu süre içinde aykırılık giderilmezse ilk aşamada uygulanan 
idari para cezasının üç katı olarak uygulanması ve 1 ay içinde belediye veya il özel idaresince yıkılması; 
belediye veya il özel idaresince yıkılmaması durumunda aykırı yapı Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından yıkılarak yapılan masrafın 2 katı Bakanlık tarafından ilgili belediye veya il özel idaresinden 
tahsil edilmesi hususları düzenlenmektedir.

Madde 24- Madde ile 5403 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılarak; tarımsal 
amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması 
veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale 
getirilmektedir. Buna göre, ilk tespitte 1.000 TL’den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir m2’si 
için 10 TL idari para cezasının uygulanması ve aykırılığın giderilmesi (yıkılması/gerekli izinlerin 
alınması) için 2 ay süre verilmesi, bu süre içinde aykırılık giderilmezse ilk aşamada uygulanan idari 
para cezasının üç katı olarak uygulanması ve 1 ay içinde belediye veya il özel idaresince yıkılması; 
belediye veya il özel idaresince yıkılmaması durumunda aykırı yapının Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından yıkılarak yapılan masrafın 2 katı Bakanlık tarafından ilgili belediye veya il özel idaresinden 
tahsil edilmesi düzenlenmektedir.

Madde 25- Madde ile; 5403 sayılı Kanunun 20 nci ve 21 inci maddesine aykırılık teşkil eden 
yapının tarımsal yapı olması durumunda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca 
anılan maddeler kapsamındaki idari para cezalarının yarısının uygulanması amaçlanmaktadır.

Madde 26- Madde ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) tarla içi sulama sistemi 
desteklemelerine ilişkin yetkilerinin, DSİ’nin de bağlı bulunduğu ve tüm tarımsal desteklemekle ilgili 
yetkiye sahip olan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek bir merkezden yürütülmesine ve kırsal 
kalkınma destekleri arasına modern sulama sistemleri desteklerinin de eklenmesine yönelik düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 27- Madde ile; kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla makaron ve yaprak sigara 
kağıdının 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin kapsamına alınması öngörülmektedir.
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Madde 28- Madde ile, tüketici haklarının etkin bir şekilde korunabilmesi amacıyla 5996 sayılı 
Kanuna yanıltıcı yayın tanımı eklenmektedir. Bu tanıma göre; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital 
iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği 
hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını 
olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar, yanıltıcı yayın kabul edilecektir.

Madde 29- 5996 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; taklit ve tağşiş yapılmış 
ürünlerin işleme tabi tutulmasının ve piyasaya arz edilmesinin yasaklanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 
bilimsel dayanağı ve kanıtı olmayan, genellikle ilgili konuda uzmanlığı bulunmayan kişiler tarafından, 
tüketicinin beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, yazılı ve görsel medya üzerinden hızla 
yayılan, gıdalar hakkında yanıltıcı, yanlı, yanlış yönlendirici, art niyetli ve kulaktan dolma bilgiler ile 
gıdada bilgi kirliliği oluşturan beyanlarla tüketicide gıda güvenliği adına endişe, korku ve güvensizlik 
yaratılmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 30- Madde ile, 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde değişiklik yapılarak toplum 
sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınmaktadır. Buna göre;

-  Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya 
ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin 
günden beş bin güne kadar adli para cezası verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, fiilin üç yıl içinde 
tekrarlanması durumunda gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz 
eden gıda işletmecisinin beş yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilmesi hüküm altına 
alınmaktadır.

-  Taklit ve tağşiş edilmiş gıda ve yem ürünlerini üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı 
altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisi ile taklit veya tağşiş edilmiş gıda ve yemin 
izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisi idari yaptırıma tabi 
tutulmakta; söz konusu fiiller 2 yıl içinde tekrarlanması halinde suç olarak kabul edilmekte ve ayrıca 
gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisinin beş 
yıldan on yıla kadar gıda ve yem sektörü faaliyetinden men edilmesi hüküm altına alınmaktadır.

-  Yanıltıcı yayında bulunanlara yönelik yirmi bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari 
parası düzenlenmektedir.

Madde 31- 5996 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen yanıltıcı yayınlarla ilgili hükümlerle uyumlu 
olarak; madde ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenen yayın hizmetleri ilkelerine 
ilave yapılmaktadır. Buna göre; yayın hizmetleri, ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği 
ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim 
alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, gerçeğe aykırı nitelikte olamayacaktır.

Madde 32- Madde ile 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişiklik yapılarak; ticari reklam 
kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik 
yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, gerçeğe aykırı nitelikteki yayın 
hizmetlerine yönelik idari yaptırımlar düzenlenmektedir.

Madde 33- Yürürlük maddesidir. 

Madde 34- Yürütme maddesidir.
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 6/7/2020

 Esas No: 2/2985

 Karar No: 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2985 esas numaralı “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 30/6/2020 ve 1/7/2020 tarihlerinde yapılan toplantılarında 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
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1. Giriş

Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve 60 Milletvekili tarafından 24/06/2020 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, 
tali komisyon olarak da Adalet Komisyonuna havale edilen 2/2985 esas numaralı “Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 30/6/2020 
ve 1/7/2020 tarihli toplantılarında görüşülüp kabul edilmiştir. Kanun Teklifinin görüşmelerine; Aydın 
Milletvekili Metin Yavuz’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Tarım ve 
Orman Bakanlığının ilgili birimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılmıştır. 

2. Teklifin İçeriği

2/2985 esas numaralı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifiyle

- 22:00-6:00 saatleri arasında perakende içki satışı ve 18 yaşından küçüklere içki satışına yönelik 
daha sıkı önlemler alınması amacıyla, bu yasakları ihlal edenlere belirli şartlar altında, ruhsat iptali ve 
faaliyetten men cezalarının getirilmesi, 

- Sulama kooperatiflerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) görev alanından çıkarılıp, 
daha geniş bir altyapıya sahip olması sebebiyle, Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanına dâhil 
edilmesi,

- Sahipli arazilerde ekim dikim yoluyla ağaçlandırmayı teşvik etmek amacıyla bazı ağaçlık 
alanların orman sayılmaması, 

- Ormanlarda Orman Genel Müdürlüğünün izniyle bozuk orman alanlarında yapılabilecek iktisadi 
faaliyetlere yenilerinin eklenmesi,

- Orman alanlarında izne bağlı ekonomik faaliyetlere yenilerinin eklenmesi,

- Bazı sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesilmesine yönelik cezaların arttırılması,

- Savunma Sanayii Başkanlığının, devlet ormanları üzerinde savunma tesisleri yapmasına bedelsiz 
olarak izin verilebilmesinin önünün açılması, 

- Şeker piyasasında Tarım ve Orman Bakanlığının denetim yetkisinin güçlendirilmesi ve 
yaptırımların yeniden düzenlenmesi,

- Tarım ve Orman Bakanlığının izin verme ve denetim yetkisinin; makaron, sigara kâğıdı ve 
alkolün üretim, satış ve sunum faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi,

- Yerli tütünün desteklenmesi amacıyla, tütün üreticilerine, ürettikleri mamullerde en az yüzde otuz 
Türkiye’de üretilen tütün kullanma zorunluluğunun getirilmesi,

- Merkez av komisyonunun yapısında ve üye sayısında değişiklik yapılması, 

- Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip kısımlarının da parsel bazında satışın 
önünün açılması,

- Tarımsal araziler üzerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki gibi bazı ayni hakların devrinde 
Tarım ve Orman Bakanlığının izninin gerekli kılınması,
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- Asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki payların paydaşlar arasında aynen devri halinde,
paydaşların tapu harçlarından muaf tutulması,

- Kötüye kullanıldığı gerekçesiyle, sınırdaş tarımsal arazi maliklerinin önalım hakkının kaldırılması,

- Belirli şartlar altında tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilen tarım arazilerinin yeniden izin
alınmaksızın bu amaçla kullandırılmaması, ancak yerleşim alanlarının gelişim ihtiyaçlarını karşılamak 
için verilen izinlerde bu şartın aranmaması, 

- 5403 sayılı Kanunda belirtilen izinlere uyulmaması halinde valiliklerce yapılan tespitlerin bir ay
içinde Bakanlığa bildirilmesi ve aykırılıkların 7 gün içinde tapuya kayıtlarına geçirilmesi, 

- Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılıkların valiliklerce resen tespit
ettirilmesi, yaptırım uygulanması için plan ve projeye aykırılığın yeterli bir sebep haline getirilmesi,  
uygulanacak idari para cezalarının arttırılması, büyük ova koruma alanlarında bu cezaların iki kat daha 
fazla olması, verilen süre içinde sorumlular tarafından yıkılmayan izinsiz yapıların belediyeler veya 
il özel idareleri tarafından yıkılarak masrafların sorumlulardan tahsil edilmesi ve ayrıca bu yapıları 
yıkmayan belediye veya il özel idaresine de yaptırımlar getirilmesi, 

- Kamuoyunda hobi bahçeleri olarak adlandırılan bazı yapılarda olduğu gibi tarım arazilerinin
amacı dışında kullanılması halinde uygulanacak idari para cezalarının arttırılması, büyük ova koruma 
alanlarında bu cezaların iki kat daha fazla olması, verilen süre içinde sorumlular tarafından yıkılmayan 
izinsiz yapıların belediyeler veya il özel idareleri tarafından yıkılarak masrafların sorumlulardan tahsil 
edilmesi ve ayrıca bu yapıları yıkmayan belediye veya il özel idaresine de yaptırımlar getirilmesi,

- Toprağın korunmasında daha sıkı tedbirler alınması amacıyla; toprak koruma projelerine
aykırılıklar durumunda da benzer şekilde idari para cezalarının arttırılması, büyük ova koruma 
alanlarında bu cezaların iki kat daha fazla olması, verilen süre içinde sorumlular tarafından yıkılmayan 
izinsiz yapıların belediyeler veya il özel idareleri tarafından yıkılarak masrafların sorumlulardan tahsil 
edilmesi ve ayrıca bu yapıları yıkmayan belediye veya il özel idaresine de yaptırımlar getirilmesi, 

- Modern sulama sistemleri yatırımlarına yönelik desteklerin DSİ’nin yetki alanından alınarak
Bakanlığın yetki alanına dâhil edilmesi,

- Makaron ve yaprak sigara kâğıdı kaçakçılığına verilecek cezaların belirlenmesi,

- Gıda ürünlerinde ve yemlerde taklit ve tağşişin yasaklanması,

- “Yanıltıcı yayın” tanımlamasının getirilmesi ve gıda güvenliği ile güvenilirliği hususunda
yanıltıcı yayın yapılamayacağının hüküm altına alınması,

- Yanıltıcı yayın ilkesine uymayan medya hizmet sağlayıcılarına uygulanacak yaptırımların
belirlenmesi,

öngörülmektedir.

3. Komisyonumuzda Teklifin Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç;
bu Kanun teklifi ile tarım arazilerinin korunması, ormancılığın geliştirilmesi, taklit ve tağşiş yapılan 
ürünlere getirilen müeyyidelerin ağırlaştırılması, tütün kullanımında yerli tütün oranının yükseltilmesi, 
tütün üreticilerinin korunması, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda yanıltıcı yayın tarifinin 
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yapılması ve bu yanıltıcı yayınları yapanlarla uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi ve şeker 
piyasasında denetimin genişletilmesi gibi birçok alanda düzenlemeler ve çözüm önerileri getirildiğini 
belirtmiştir.

 Kanun Teklifinin ilk imza sahibi Aydın Milletvekili Metin Yavuz bu Kanun teklifiyle; 

 - Tarım topraklarının korunması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu’nun ihlallerine yönelik daha sıkı denetimler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmesinin, 

 - Toplum sağlığının korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılmış gıda ve yem ürünlerini piyasaya 
arz edenlere yönelik tedbirler alınmasının, 

 - Tüketici haklarının daha etkin bir şekilde korunması amacıyla gıdalar hakkında bilimsel 
dayanaktan yoksun açıklamalarla tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen yayınlara karşı 
önlemler alınmasının, 

 - Sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma yapılmasının teşvik edilmesinin, 

 - Bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki 
yetiştiriciliğine ve orman alanlarında üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak 
işlenmesi amacıyla tesis kurulabilmesine izin verilmesinin,

 - Sahipli arazilerde izinsiz olarak ağaç kesilmesine yönelik hâlihazırda uygulanan idari para 
cezalarının ve bu fiile yönelik caydırıcılığın arttırılmasının,

 - Tütün Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle makaronun, yaprak sigara kâğıdının, sigara 
filtresinin ve alkolün üretiminin ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilmesi 
ve bu ürünler hakkında kanun hükümlerini ihlal edenlere yönelik yaptırımların güncellenmesinin, 

 - Türkiye’de üretilen tütünlerin kullanım oranlarının arttırılması ve tütün ithalatının azaltılması 
amacıyla tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğunun getirilmesinin,

 - 22.00-6.00 saatleri arasında içki satışında ve 18 yaş altındaki kişilere içki satışında, belirli şartlar 
altında, satış belgesi iptali ve iki yıl faaliyetten men cezalarının getirilmesinin, 

 - İnternet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemini 
kullanarak etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kâğıdı satanlara, yerli 
tütün kullanım zorunluluğuna uymayanlara ve mevzuatta tanımlanana amaçlar dışında ya da teknik 
düzenlemelere uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara yönelik idari 
para cezaları getirilmesinin,  

 - Kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla makaron ve yaprak sigara kâğıdı kaçakçılığının 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun kapsamına alınmasının,

 - Sulama kooperatiflerinin ve sulama sistemlerine yönelik desteklemelerin Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün (DSİ) görev alanından çıkarılarak daha geniş bir altyapıya sahip Tarım ve Orman 
Bakanlığının görev alanına dâhil edilmesinin, 

 - Özel bütçeli bir kuruluş olan Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılacak savunma maksatlı 
tesis ve bunların müştemilatlarına izin verilirken bedel alınmamasının, 

 - Şeker Kanunu’nda yapılan değişikliklerle şeker piyasasına yönelik denetimlerin kapsam ve 
etkinliğinin arttırılmasının, 
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 - Merkez Av Komisyonu üyeleri arasına, çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlardan 3 temsilci, fen 
edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim görevlisi olmak üzere 4 üyenin daha dâhil 
edilerek Komisyonun üye sayısının 25’e çıkarılması ve toplumun çeşitli kesimlerinden geniş katılım 
sağlanmasının 

 amaçlandığını ifade etmiştir.

 Kanun Teklifinin geneline yönelik eleştiriler ve öneriler şu şekilde sıralanabilir:

 - “Torba kanun” usulü, yasamanın kalitesini düşürmektedir.

 - Teklif; kamuoyunda yeterince tartışılmadan ve kendisinden etkilenenlerin bilgisine sunulmadan 
Komisyonun gündemine getirilmiştir, bu yöntem demokratik değildir.

 - Teklifin genel gerekçesinde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. 

 - Tarımı tartışırken büyüme değil bölüşüm, ne kadar para kazanıldığı değil “insan” esas alınmalıdır.

 - Belirli saatlerde içki satışının yasaklanması ve buna yönelik cezaların arttırılması doğru değildir, 
bu tür yasaklar suiistimalleri doğurmaktadır. Bu yasaklar birçok işletmenin kapanmasına da yol açabilir.

 - İçki ve sigara üzerindeki vergi yükü çok fazladır. Bu ürünlerin fiyatlarının artması tüketimi 
azaltmamakta, kaçak yollarla üretimi teşvik etmektedir.

 - Kanunda yer alan “bozuk orman” gibi ifadeler uygun değildir çünkü bir orman bozulmuşsa veya 
tahrip olmuşsa insan eliyle bozulmuştur. Yapılması gereken, o alanlarda birtakım iktisadi faaliyetlere 
izin vermek değil, o alanın rehabilite edilmesidir. 

 - “Bozuk orman” tanımlaması, ormanların özelleştirilmesine giden sürece zemin hazırlamaktadır, 
bu Anayasaya aykırıdır. 

 - Ormanlar hiçbir şekilde özel işletmelere üretim yapmaları için tahsis edilmemelidir.  

 - Ormanlar bireylerin inşa edebileceği alanlar değildir, dolayısıyla “özel orman” tanımı ve 
yaklaşımı doğru değildir. 

 - Şeker piyasasında büyük şirketler denetlenememektedir, Şeker Kanununda yapılan değişiklikle 
aslında denetlenemeyen büyük şirketlerin değil küçük şirketlerin denetiminin önü açılmaktadır.

 - Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiren maddenin 
uygulanmasında geçiş hükümlerine yer verilmemeli ve ilgili madde derhal yürürlüğe girmelidir. 

 - Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiren hükme uymamanın 
cezası yeterli değildir, bu hüküm amacına hizmet etmeyebilir, cezaların arttırılması gerekmektedir.

 - Sarmalık kıyılmış tütün satışına ilişkin yeni bir ceza getirilmektedir ancak bununla ilgili zaten bir 
ceza öngörülmektedir. Aynı fiile iki cezanın öngörülmesi hukuk tekniği açısından doğru değildir. 

 - Hobi bahçeleri tamamen yasaklanmamalı, mutlak tarım arazilerinde yapılmasına izin verilmemeli 
ancak belediyelerin ve ziraat fakültelerinin denetimi altında bir sosyal hizmet alanı olarak kent 
bahçeciliği şeklinde devam etmeleri sağlanmalıdır.  

 - Önalım hakkı birtakım suiistimallere yol açsa da onu tamamen kaldırmak yerine birtakım şartlara 
bağlamak daha doğru bir çözüm olacaktır. Aynı tarla içindeki önalım hakkının devam etmesi arazilerin 
bölünmesinin önüne geçecektir. 
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 - Önalım hakkının çok da uzun olmayan bir süre önce getirilmesi ve bu teklifle tekrar kaldırılmasının 
öngörülmesi, yasamadaki kalitesizliği göstermektedir. 

 -  Gıda güvenliği konusunda yaptırımlar sertleştirilmiş olsa da bu yaptırımların sorumlu kişilere 
değil şirketlere uygulanacak olması caydırıcılığı azaltmaktadır.

 - Gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda “yanıltıcı yayın” tanımı muğlaktır, bu yasağa getirilen 
cezalar kötüye kullanıma açıktır, dolayısıyla bu alanın titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca bilimsel bilgiler zaman içerisinde değişmektedir, mesela geçmişte bilimsel olarak çok faydalı 
olduğu düşünülen bazı kimyasallar bugün artık zararlı olarak görülmektedir. Kısacası; bir açıklamanın 
bilimsel dayanaktan yoksun “yanıltıcı yayın” olarak değerlendirilmesinin, gelişmelerin gerisinde kalan 
bir değerlendirme olma ihtimali her zaman vardır ve bu durum mağduriyetlere sebebiyet verebilir.

 - “Yanıltıcı yayın” yasağı, ifade hürriyetinin önünde engel teşkil edecektir.

 - Gıda güvenilirliğinin hayata geçirilmesi için belediyelerin sağlık birimlerinin denetimlerine 
ihtiyaç vardır, oysa bu birimlerin gıda denetimi yetkisi bulunmamaktadır.

 - Savunma Sanayii Başkanlığına verilecek izinler ormanları tahrip edecek niteliktedir. 

 - Av komisyonlarına bilim insanlarının dâhil edilmesi, kara avcılığını meşrulaştırmamalıdır.

 - Av komisyonlarına bir ekolog ve bir ziraat mühendisinin de dâhil edilmesi uygun olacaktır.

 4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

 Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Kanun Teklifinin;

 Çerçeve 1 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir,

 Çerçeve 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir,

 Çerçeve 4 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir,

 Çerçeve 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

 Çerçeve 6 ncı maddesi redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir,

 Çerçeve 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,

 Çerçeve 8 inci maddesi kabul edilen aynı mahiyette üç önerge doğrultusunda teklif metninden 
çıkarılmıştır,

 Ekli krokide gösterilen alanda su ürünleri yetiştiriciliği konulu tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgesi kurulabilmesi amacıyla, 3621 sayılı Kanuna ek 4 üncü maddenin eklenmesini öngören 
önergenin kabulü doğrultusunda yeni 8 inci madde kabul edilmiştir,  

 Çerçeve 9 uncu maddesi redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir,

 Çerçeve 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir,

 Çerçeve 15 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir,

 Mevcut çerçeve 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere; bazı hayvanların bilimsel yönden 
araştırılması, insana ve mala zarar verenlerin avlatılması, diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri 
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veya Devlet misafirleri gibi üst düzey temsilcilere gerektiğinde ücretsiz av yaptırılabilmesi amacıyla, 
4915 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiştirilmesini öngören yeni çerçeve 16 ncı madde önergesi 
kabul edilmiş ve bu doğrultuda madde numaraları teselsül ettirilmiştir,

 Çerçeve 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 üncü maddeleri, teselsül ettirilerek 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 ve 25 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir,

 Çerçeve 25 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir,

 Çerçeve 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

 Çerçeve 27 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 28 inci madde olarak kabul edilmiştir,

 Çerçeve 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 üncü maddeleri teselsül ettirilerek 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 
inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

 Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kanun 
Teklifinin tamamı, değiştirilen madde ve ihdas edilen maddeler dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek 
ve anlamı netleştirmek amacıyla; terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş 
ve metinde redaksiyon mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve Çankırı Milletvekili 
Salim Çivitcioğlu özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Yunus Kılıç Hasan Kalyoncu Fatma Aksal

 Kars İzmir Edirne

 Kâtip Üye Üye

 Zafer Işık Ayhan Barut Abdullah Doğru

 Bursa Adana Adana

  (Son oylamada bulunamadı, (Bu raporun özel sözcüsü)

  muhalefet şerhimiz ektedir)

 Üye Üye Üye

 Muharrem Varlı Yakup Taş Ayhan Altıntaş

 Adana Adıyaman Ankara

   (Muhalefet şerhimiz ektedir)

 Üye Üye Üye

 Rıza Posacı Orhan Sarıbal Salim Çivitcioğlu

 Aydın Bursa Çankırı

  (Muhalefet şerhimiz ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye

 Ahmet Sami Ceylan Ebubekir Bal Okan Gaytancıoğlu

 Çorum Diyarbakır Edirne

   (Muhalefet şerhimiz ektedir)

 Üye Üye Üye

 Cihan Pektaş Hüseyin Şanverdi Dursun Ataş

 Gümüşhane Hatay Kayseri

   (Muhalefet şerhimiz ektedir)

 Üye Üye Üye

 Selahattin Minsolmaz Bekir Başevirgen Cengiz Gökçel

 Kırklareli Manisa Mersin

  (Muhalefet şerhimiz ektedir) (Muhalefet şerhimiz ektedir)

 Üye Üye Üye

 Rıdvan Turan Nusrettin Maçin İbrahim Halil Yıldız

 Mersin Şanlıurfa Şanlıurfa

 (Muhalefet şerhimiz ektedir) (Son oylamada bulunamadı,

  muhalefet şerhimiz ektedir)

  Üye

  İlhami Özcan Aygun

  Tekirdağ

  (Muhalefet şerhimiz ektedir)
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MUHALEFET ŞERHİ
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gerekmektedir.
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	 Orhan	Sarıbal	 Ayhan	Barut	 Okan	Gaytancıoğlu

 Bursa Adana Edirne

	 Cengiz	Gökçel	 Bekir	Başevirgen	 İlhami	Özcan	Aygun

	 Mersin	 Manisa	 Tekirdağ
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Nusrettin	Maçin	 Rıdvan	Turan
	 Şanlıurfa	 Mersin
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Ayhan	Altıntaş	 Dursun	Ataş
	 Ankara	 Kayseri
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(Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve
60 Milletvekilinin Teklifi)

(Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

AYDIN MİLLETVEKİLİ METİN YAVUZ VE 60 
MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA 
BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde 
yer alan “fıkrasındaki” ibaresi “fıkrasının birinci 
ve ikinci cümlelerindeki” şeklinde değiştirilmiş, 
fıkraya aşağıdaki bent, maddeye ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “Bu 
maddenin (a), (ç) ve (e)” ibaresi “Birinci fıkranın 
(a), (ç), (e) ve (f)” şeklinde ve “diğer bentlerde” 
ibaresi “birinci fıkranın diğer bentlerinde” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Beşinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki 
yasağa aykırı hareket edenlere, altmış beş bin 
Türk Lirasından üç yüz yirmi bin Türk Lirasına 
kadar,”

“6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ile beşinci 
fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen kabahat 
eyleminin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki beş 
yıl içinde üçüncü defa işlenmesi halinde ayrıca 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, satıcıya 
ait tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü 
içki satış belgelerinin iptaline karar verilir. Satış 
belgesi iptal edilen kişilere iki yıl süreyle yeni 
perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış 
belgesi verilemez.”

MADDE 2- 18/12/1953 tarihli ve 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 10 
uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (G) bendinde yer alan “arazideki” 
ibaresi “arazilerde tabii olarak yetişen” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“K) Orman sınırları dışında olup, alan 
büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, 
ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç 
ve ağaççıklarla örtülü yerler,”

GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA 
BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde 
yer alan “fıkrasındaki” ibaresi “fıkrasının birinci 
ve ikinci cümlelerindeki” şeklinde değiştirilmiş, 
fıkraya aşağıdaki bent, maddeye ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “Bu 
maddenin (a), (ç) ve (e)” ibaresi “Birinci fıkranın  
(a), (ç), (e) ve (f)” şeklinde ve “diğer bentlerde” 
ibaresi “birinci fıkranın diğer bentlerinde” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Beşinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki 
yasağa aykırı hareket edenlere, altmış beş bin 
Türk Lirasından üç yüz yirmi bin Türk Lirasına 
kadar,”

“6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ile beşinci 
fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen kabahat 
eyleminin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki beş 
yıl içinde üçüncü defa işlenmesi halinde ayrıca 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, satıcıya 
ait tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü 
içki satış belgelerinin iptaline karar verilir. Satış 
belgesi iptal edilen kişilere, iki yıl süreyle yeni 
perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış 
belgesi verilemez.”

MADDE 2- 18/12/1953 tarihli ve 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 10 
uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (G) bendinde yer alan “arazideki” 
ibaresi “arazilerde tabii olarak yetişen” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“K) Orman sınırları dışında olup, alan 
büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, 
ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç 
ve ağaççıklarla örtülü yerler,”
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(Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve
60 Milletvekilinin Teklifi)

(Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 4- 6831 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine 
“yeraltında depolama alanı kurulmasına” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “; bozuk orman 
alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, 
mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, 
orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin 
mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi 
amacıyla tesis kurulmasına” ibaresi ve fıkraya 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak saha tesliminden itibaren iki yıl içinde 
tesislerin işletmeye alınmaması hâlinde izin iptal 
edilir.”

MADDE 5- 6831 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “balık üretim 
tesislerini” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“, odun dışı ürünleri mamul ya da yarı mamul 
olarak işleyen tesisleri, mantar ve tıbbi 
aromatik bitki yetiştiriciliğini ve orman bitkisi 
fidanlıklarını”  ibaresi ve “orman sınırları içinde 
izinsiz” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapanlar 
ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 6831 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer 
alan  “(F) ve (G) bentlerinde” ibaresi “(F), (G) 
ve (K) bentlerinde” şeklinde ve ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde hükmüne aykırı olarak kesilen 
ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin; beş 
metreküpe kadar olması hâlinde beş yüz Türk 
Lirası,  beş metreküpü aşan her bir metreküpü için 
ilave yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 7- 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına “spor tesislerine” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Savunma 
Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma 
maksatlı tesislere ve bunların müştemilatına” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 6831 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine 
“yeraltında depolama alanı kurulmasına” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “; bozuk 
orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları 
kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki 
yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun 
dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak 
işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına” ibaresi ve 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Ancak saha tesliminden itibaren iki yıl içinde 
tesislerin işletmeye alınmaması halinde izin iptal 
edilir.”

MADDE 5- 6831 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “balık üretim 
tesislerini” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, odun dışı ürünleri mamul ya da yarı mamul 
olarak işleyen tesisleri, mantar ve tıbbi 
aromatik bitki yetiştiriciliğini ve orman bitkisi 
fidanlıklarını” ibaresi ve “orman sınırları içinde 
izinsiz” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapanlar 
ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 6831 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer 
alan “(F) ve (G) bentlerinde” ibaresi “(F), (G) 
ve (K) bentlerinde” şeklinde ve ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde hükmüne aykırı olarak kesilen 
ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin; beş 
metreküpe kadar olması halinde beş yüz Türk 
Lirası, beş metreküpü aşan her bir metreküpü için 
ilave yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 7- 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına “spor tesislerine” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Savunma 
Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma 
maksatlı tesislere ve bunların müştemilatına” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve 
Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 8- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı 
Kıyı Kanununa aşağıdaki ek madde ve ekli (6) 
numaralı kroki ile liste eklenmiştir. 

“EK MADDE 4- Ekli (6) numaralı kroki ile 
listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda yer 
seçim kararına uygun olarak imar planı kararıyla 
su ürünleri yetiştiriciliği konulu Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabilir.”

MADDE 9- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı 
Şeker Kanununun 2/A maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendinde yer alan “fabrikalarda” 
ibaresi “fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet 
üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel 
kişiler nezdinde” şeklinde, “araştırma” ibaresi 
“inceleme, araştırma” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlık; inceleme, araştırma ve denetim 
görevi kapsamında, her türlü defter, evrak ve 
belgeleri inceleyebilir ve suretlerini alabilir, 
yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir, bu 
Kanun kapsamına giren her türlü mallara ilişkin 
mahallinde inceleme yapabilir, her türlü teknolojik 
imkândan yararlanabilir.”

MADDE 10- 4634 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Bakanlık tarafından inceleme, araştırma 
ve denetim görevi sırasında; istenen bilgilerin 
yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin 
saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya 
da yerinde inceleme ve denetim imkânının 
verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi 
ve/veya inceleme imkânının sağlanması için ihtar 
edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/
veya inceleme imkânının sağlanmaması halinde, 
Bakanlıkça şirketlere, carî pazarlama yılı için 
tahsis edilen A kotası miktarının carî pazarlama 
yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması 
üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde üçüne 
kadar; kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile 

MADDE 9- 4/4/2001 tarihli ve 4634 
sayılı Şeker Kanununun 2/A maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendinde yer alan “fabrikalarda” 
ibaresi “fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet 
üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel 
kişiler nezdinde” şeklinde, “araştırma” ibaresi 
“inceleme, araştırma” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlık, inceleme, araştırma ve denetim 
görevi kapsamında, her türlü defter, evrak ve 
belgeleri inceleyebilir ve suretlerini alabilir, 
yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir, bu 
Kanun kapsamına giren her türlü mallara 
ilişkin mahallinde inceleme yapabilir, her türlü 
teknolojik imkândan yararlanabilir.”

MADDE 10- 4634 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Bakanlık tarafından inceleme, araştırma 
ve denetim görevi sırasında; istenen bilgilerin 
yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin 
saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya 
da yerinde inceleme ve denetim imkânının 
verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi 
ve/veya inceleme imkânının sağlanması için ihtar 
edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/
veya inceleme imkânının sağlanmaması halinde, 
Bakanlıkça şirketlere, carî pazarlama yılı için 
tahsis edilen A kotası miktarının carî pazarlama 
yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması 
üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde üçüne 
kadar; kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile 
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bu Kanun kapsamındaki ürünlerin ticareti ile 
iştigal eden veya bunları işleyen gerçek ve tüzel 
kişilere ise ilgili pazarlama yılında en az kota 
tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının 
carî pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı 
ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının 
yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. 
Bakanlık, idari para cezasını verirken, kusurun 
ağırlığı, ceza uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin 
sektördeki hakim durumu ve muhtemel zararın 
ağırlığını dikkate alır.”

MADDE 11- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendine “tütün mamulleri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron, 
yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol” ibaresi 
eklenmiş, (d) bendinde yer alan “etil alkol, 
metanol ve alkollü ürünler konusunda” ibaresi 
“makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, 
etil alkol, metanol ve alkollü içkiler konusunda 
piyasa güvenliğinin tesisi için tedbirlerin 
alınması,” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendine 
“tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara 
filtresi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 4733 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı 
içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri 
ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik tütün mamulü, 
sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün 
mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam 
tütünün, kategori bazında en az yüzde otuzunun 
Türkiye’de üretilen tütün olması zorunludur. 
Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde kırkbeşe kadar 
artırmaya ve yüzde onbeşe kadar indirmeye 
yetkilidir.”  

MADDE 13- 4733 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasına “tütün mamulleri,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak 

bu Kanun kapsamındaki ürünlerin ticareti ile 
iştigal eden veya bunları işleyen gerçek ve tüzel 
kişilere ise ilgili pazarlama yılında en az kota 
tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının 
carî pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı 
ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının 
yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. 
Bakanlık, idari para cezasını verirken, kusurun 
ağırlığı, ceza uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin 
sektördeki hakim durumu ve muhtemel zararın 
ağırlığını dikkate alır.”

MADDE 11- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendine “tütün mamulleri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron, 
yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol” ibaresi 
eklenmiş, (d) bendinde yer alan “etil alkol, 
metanol ve alkollü ürünler konusunda” ibaresi 
“makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, 
etil alkol, metanol ve alkollü içkiler konusunda 
piyasa güvenliğinin tesisi için tedbirlerin 
alınması,” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendine 
“tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara 
filtresi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 4733 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı 
içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri 
ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik tütün mamulü, 
sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün 
mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam 
tütünün, kategori bazında en az yüzde otuzunun 
Türkiye’de üretilen tütün olması zorunludur. 
Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde kırkbeşe kadar 
artırmaya ve yüzde onbeşe kadar indirmeye 
yetkilidir.”

MADDE 13- 4733 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasına “tütün mamulleri,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak 
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sigara kağıdı, sigara filtresi,” ibaresi, beşinci 
fıkrasının (f) bendine “perakende tütün mamulü,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, 
yaprak sigara kağıdı,” ibaresi, (g) bendine “tütün 
mamulleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“makaron, yaprak sigara kağıdı,” ibaresi, (ı) 
bendine “makaron” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ile sigara filtresi” ibaresi, (k) bendine 
“alkollü içkilerin” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, etil alkol, metanol, makaron, sarmalık 
kıyılmış tütünün ve yaprak sigara kağıdının” 
ibaresi, (n) bendine aşağıdaki cümle ve fıkraya 
aşağıdaki bentler eklenmiş, yedinci fıkrasında yer 
alan “ve (n)” ibaresi “, (n), (o) ve (p)” şeklinde 
değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “(f), 
(g), (ı), (j) ve (o) bentlerinde” ibaresi “(f), (g), 
(h), (ı), (j), (n), (o) ve (p) bentlerinde” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“Eyleme konu makineler hakkında müsadere 
kararı verilmemiş ise ayrıca mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.”

“ö) 6 ncı maddenin onikinci fıkrasına aykırı 
hareket edenlere, kullanımı zorunlu olan miktar 
ile fiili kullanım miktarı arasındaki farkın, 
kullanımı zorunlu olan miktara oranının;

1) Yüzde on ve altında olması halinde, 
kullanmadığı her bir kilogram karşılığında sekiz 
Türk Lirası,

2) Yüzde otuz ve altında olması halinde, 
kullanmadığı her bir kilogram karşılığında on 
Türk Lirası,

3) Yüzde otuzun üzerinde olması halinde, 
kullanmadığı her bir kilogram karşılığında on iki 
Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.
p) Mevzuatta tanımlanmış amacı dışında 

ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil 
alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya 
satanlara yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

sigara kağıdı, sigara filtresi,” ibaresi, beşinci 
fıkrasının (f) bendine “perakende tütün mamulü,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, 
yaprak sigara kağıdı,” ibaresi, (g) bendine “tütün 
mamulleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“makaron, yaprak sigara kağıdı,” ibaresi, (ı) 
bendine “makaron” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ile sigara filtresi” ibaresi, (k) bendine 
“alkollü içkilerin” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, etil alkol, metanol, makaron, sarmalık 
kıyılmış tütünün ve yaprak sigara kağıdının” 
ibaresi, (n) bendine aşağıdaki cümle ve fıkraya 
aşağıdaki bentler eklenmiş, yedinci fıkrasında yer 
alan “ve (n)” ibaresi “, (n), (o) ve (p)” şeklinde 
değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “(f), 
(g), (ı), (j) ve (o) bentlerinde” ibaresi “(f), (g), 
(h), (ı), (j), (n), (o) ve (p) bentlerinde” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“Eyleme konu makineler hakkında müsadere 
kararı verilmemiş ise ayrıca mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.” 

“ö) 6 ncı maddenin onikinci fıkrasına aykırı 
hareket edenlere, kullanımı zorunlu olan miktar 
ile fiili kullanım miktarı arasındaki farkın, 
kullanımı zorunlu olan miktara oranının;

1) Yüzde on ve altında olması halinde, 
kullanmadığı her bir kilogram karşılığında sekiz 
Türk Lirası,

2) Yüzde otuz ve altında olması halinde, 
kullanmadığı her bir kilogram karşılığında on 
Türk Lirası,

3) Yüzde otuzun üzerinde olması halinde, 
kullanmadığı her bir kilogram karşılığında on iki 
Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.
p) Mevzuatta tanımlanmış amacı dışında 

ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil 
alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya 
satanlara yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”
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MADDE 14- 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 - 6 ncı maddenin 
onikinci fıkrasında yer alan oran 2022 yılı için 
yüzde on yedi, 2023 yılı için yüzde yirmi bir ve 
2024 yılı için yüzde yirmi beş olarak uygulanır. 
Aykırılık halinde 8 inci maddenin beşinci 
fıkrasının (ö) bendinde yer alan idari yaptırım 
uygulanır.”

MADDE 15- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezde, Bakanın veya Bakan 
Yardımcısının başkanlığında; Genel Müdürlükten 
üç, Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki 
uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 
ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 
birer, yükseköğretim kurumlarının orman 
fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir 
olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını 
temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak 
belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel 
avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere 
toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av 
Komisyonu kurulur. Merkez Av Komisyonunda 
görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa 
başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, 
son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye’deki doğa 
korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması 
çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon 
toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin 
doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübesi 
değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş 
kişilik değerlendirme komisyonu tarafından 
seçilir. Komisyonda görev alacak bilim insanları, 
Bakanlığa başvuran bilim insanları arasından 
değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.”

MADDE 16- 4915 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 - 6 ncı maddenin 
onikinci fıkrasında yer alan oran 2022 yılı için 
yüzde on yedi, 2023 yılı için yüzde yirmi bir ve 
2024 yılı için yüzde yirmi beş olarak uygulanır. 
Aykırılık halinde 8 inci maddenin beşinci 
fıkrasının (ö) bendinde yer alan idari yaptırım 
uygulanır.”

MADDE 15- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezde, Bakanın veya Bakan 
Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürlükten 
üç, Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki 
uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 
ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 
birer, yükseköğretim kurumlarının orman 
fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir 
olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını 
temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak 
belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel 
avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere 
toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av 
Komisyonu kurulur. Merkez Av Komisyonunda 
görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa 
başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, 
son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye’deki doğa 
korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması 
çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon 
toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin 
doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübesi 
değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş 
kişilik değerlendirme komisyonu tarafından 
seçilir. Komisyonda görev alacak bilim insanları, 
Bakanlığa başvuran bilim insanları arasından 
değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.”
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MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
8/A maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- 5403 sayılı Kanunun 8/B 
maddesinin başlığında yer alan “yeter gelirli” 
ibaresi madde başlığından, birinci fıkrasında yer 
alan “tarımsal arazi ve yeter gelirli” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Tarım arazilerinde; ifraz, hisselendirme, 
pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete 
dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, 
paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf 
değişikliği işlemleri Bakanlığın izni ile yapılır.”

MADDE 18- 5403 sayılı Kanunun 8/I 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yeter 
gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri 
konusunda anlaşmaları” ibaresi “Tarımsal 
arazilerin mülkiyetinin devri konusunda bir yıl 
içinde anlaşmaları” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi 
büyüklüğünün altındaki payların paydaşlara 
aynen devri halinde paydaşlar, bu taşınmazların 
devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin 
harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek 
kâğıtlara ilişkin damga vergisinden ve tapu döner 
sermaye ücretlerinden muaftır.”

MADDE 19- 5403 sayılı Kanunun 8/İ 
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 5403 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“MADDE 9 – Bilimsel yönden tabiata ve 
türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun 
gereğince görevliler veya avcılar tarafından 
avlanması ile avlanma izin ücreti ve avlanma 
ücreti alınmayacak diğer kişilere ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir”

MADDE 17-  3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
8/A maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 5403 sayılı Kanunun 8/B 
maddesinin başlığında yer alan “yeter gelirli” 
ibaresi madde başlığından, birinci fıkrasında yer 
alan “tarımsal arazi ve yeter gelirli” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Tarım arazilerinde; ifraz, hisselendirme, 
pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete 
dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, 
paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf 
değişikliği işlemleri Bakanlığın izni ile yapılır.”

MADDE 19- 5403 sayılı Kanunun 8/I 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yeter 
gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri 
konusunda anlaşmaları” ibaresi “Tarımsal 
arazilerin mülkiyetinin devri konusunda bir yıl 
içinde anlaşmaları” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi 
büyüklüğünün altındaki payların paydaşlara 
aynen devri halinde paydaşlar, bu taşınmazların 
devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin 
harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek 
kâğıtlara ilişkin damga vergisinden ve tapu döner 
sermaye ücretlerinden muaftır.”

MADDE 20- 5403 sayılı Kanunun 8/İ 
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 5403 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak 
alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı 
alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen 
yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında 
kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim 
alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak 
için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden 
izin şartı aranmaz.”

MADDE 22- 5403 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında izin verilen yerler, 
yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında 
kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim 
alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak 
için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden 
izin şartı aranmaz.”

MADDE 23- 5403 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
yer alan “projelerle ilgili denetim örnekleme 
yöntemiyle yapılır ve” ibaresi “projeler ve 
izinlerle ilgili denetimler, proje ve izin onaylarının 
verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde 
tamamlanarak” şeklinde, dördüncü cümlesinde 
yer alan “ilgili” ibaresi “verilen iznin amacına 
uygun olmayan” şeklinde, beşinci cümlesinde yer 
alan “üç ay içerisinde,” ibaresi “bir ay içerisinde 
Bakanlığa ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yapılan denetimler sonucu aykırılık tespit 
edilmesi halinde bu durum, tapu kayıtlarının 
beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili 
idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde 
yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair 
ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan 
beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.”

MADDE 24- 5403 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak 
alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı 
alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen 
yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında 
kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim 
alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak 
için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden 
izin şartı aranmaz.”

MADDE 21- 5403 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında izin verilen yerler, 
yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında 
kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim 
alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak 
için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden 
izin şartı aranmaz.”

MADDE 22- 5403 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
yer alan “projelerle ilgili denetim örnekleme 
yöntemiyle yapılır ve” ibaresi “projeler ve 
izinlerle ilgili denetimler, proje ve izin onaylarının 
verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde 
tamamlanarak” şeklinde, dördüncü cümlesinde 
yer alan “ilgili” ibaresi “verilen iznin amacına 
uygun olmayan” şeklinde, beşinci cümlesinde yer 
alan “üç ay içerisinde,” ibaresi “bir ay içerisinde 
Bakanlığa ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yapılan denetimler sonucu aykırılık tespit 
edilmesi halinde bu durum, tapu kayıtlarının 
beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili 
idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde 
yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair 
ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan 
beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.”

MADDE 23- 5403 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
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“Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve 
projelerine aykırılık durumunda uygulanacak 
cezalar ve yükümlülükler

MADDE 20- Tarımsal amaçlı arazi 
kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plân ve projelerine uyulması zorunludur.

Bu plân veya projelere aykırı hareket 
edilmesi halinde valilikçe re’sen tespit yaptırılarak 
sorumlulara; bin Türk Lirasından az olmamak 
kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için on 
Türk Lirası idari para cezası uygulanarak projeye 
uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilir. 
Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki 
katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı 
kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe 
faaliyet durdurulur ve birinci cümlede belirtilen 
idari para cezası üç katı olarak uygulanır. İzinsiz 
bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak 
kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel 
idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal 
üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal 
üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve 
temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça 
genel hükümlere göre tahsil edilir. 

Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına 
rağmen bir ay içinde belediye veya il özel 
idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları 
Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça 
yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları 
%100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel 
idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil 
edilememesi halinde belediye veya il özel 
idaresinin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil 
olunur. 

Verilen iki aylık süre sonunda valiliğin 
yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere 
uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve 
tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse 
sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.”

“Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve 
projelerine aykırılık durumunda uygulanacak 
cezalar ve yükümlülükler

MADDE 20- Tarımsal amaçlı arazi 
kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plân ve projelerine uyulması zorunludur.

Bu plân veya projelere aykırı hareket 
edilmesi halinde valilikçe re’sen tespit yaptırılarak 
sorumlulara; bin Türk Lirasından az olmamak 
kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için on 
Türk Lirası idari para cezası uygulanarak projeye 
uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilir. 
Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki 
katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı 
kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe 
faaliyet durdurulur ve birinci cümlede belirtilen 
idari para cezası üç katı olarak uygulanır. İzinsiz 
bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak 
kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel 
idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal 
üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal 
üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve 
temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça 
genel hükümlere göre tahsil edilir.

Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına 
rağmen bir ay içinde belediye veya il özel 
idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları 
Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça 
yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları 
%100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel 
idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil 
edilememesi halinde belediye veya il özel 
idaresinin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil 
olunur.

Verilen iki aylık süre sonunda valiliğin 
yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere 
uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve 
tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse 
sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.”
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MADDE 24- 5403 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Tarım arazilerinin amacı dışında 
kullanılmasına ve toprak koruma projelerine 
uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükler

MADDE 21- Tarımsal amaçlı yapılarda ve 
tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve 
toprak koruma projelerine uyulması zorunludur.

Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı 
arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan 
izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan 
toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, 
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar 
uygulanır:

a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması 
ya da alınan izne uygun kullanılmaması 
halinde; valilik işi tamamen durdurur, yapılan 
iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. 
Arazi sahibine veya araziyi bozana bin Türk 
Lirasından az olmamak kaydıyla, kullanılan veya 
zarar verilen alanın her metrekaresi için on Türk 
lirası idarî para cezası verilir. Büyük ova koruma 
alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. İdari 
para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde 
başvurularak 13 veya 14 üncü maddelerdeki 
izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına, 
bitmiş ise kullanımına izin verilebilir. Başvuru 
yapmayanlara veya izin talepleri uygun 
görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını 
yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale 
getirmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre 
içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin 
tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin 
Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda; 
valilikçe faaliyet durdurulur ve bu bendin ikinci 
cümlesinde belirtilen idari para cezası üç katı 
olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları 
Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde 
belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve 
taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. 

MADDE 25- 5403 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

“Tarım arazilerinin amacı dışında 
kullanılmasına ve toprak koruma projelerine 
uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükler

MADDE 21- Tarımsal amaçlı yapılarda ve 
tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve 
toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. 

Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı 
arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan 
izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan 
toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, 
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar 
uygulanır: 

a)   Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması 
ya da alınan izne uygun kullanılmaması 
halinde; valilik işi tamamen durdurur, yapılan 
iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. 
Arazi sahibine veya araziyi bozana bin Türk 
Lirasından az olmamak kaydıyla, kullanılan veya 
zarar verilen alanın her metrekaresi için on Türk 
lirası idarî para cezası verilir. Büyük ova koruma 
alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. İdari 
para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde 
başvurularak 13 veya 14 üncü maddelerdeki 
izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına, 
bitmiş ise kullanımına izin verilebilir. Başvuru 
yapmayanlara veya izin talepleri uygun 
görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını 
yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale 
getirmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre 
içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin 
tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin 
Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda; 
valilikçe faaliyet durdurulur ve bu bendin ikinci 
cümlesinde belirtilen idari para cezası üç katı 
olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları 
Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde 
belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve 
taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir.   
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Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi 
için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan 
Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir. 

b) Toprak koruma projelerine aykırı hareket 
edilmesi halinde valilik tarafından bin Türk 
Lirasından az olmamak kaydıyla, bozulan arazinin 
her metrekaresi için on Türk Lirası idari para 
cezası uygulanır ve projeye uygunluk sağlanması 
için azami iki ay süre verilir. Büyük ova koruma 
alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. 
Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam 
etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur, 
verilen kullanım izni iptal edilir ve bu bendin 
birinci cümlesinde belirtilen idari para cezası 
üç katı olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, 
masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir 
ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince 
yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale 
getirilir.   Arazinin tarımsal üretime uygun hale 
getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları 
sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre 
tahsil edilir. 

İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca 
hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 
bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince 
yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça 
karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya 
yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile 
ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil 
edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde 
belediye veya il özel idaresinin 5779 sayılı Kanun 
gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil 
olunur. 

Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, 
yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların 
yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak 
kayıpları olması halinde meydana gelecek 
zararlardan; proje hazırlanmasına gerek 
olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise 
projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur.

Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi 
için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan 
Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir.

b) Toprak koruma projelerine aykırı hareket 
edilmesi halinde valilik tarafından bin Türk 
Lirasından az olmamak kaydıyla, bozulan arazinin 
her metrekaresi için on Türk Lirası idari para 
cezası uygulanır ve projeye uygunluk sağlanması 
için azami iki ay süre verilir. Büyük ova koruma 
alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. 
Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam 
etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur, 
verilen kullanım izni iptal edilir ve bu bendin 
birinci cümlesinde belirtilen idari para cezası 
üç katı olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, 
masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir 
ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince 
yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale 
getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale 
getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları 
sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre 
tahsil edilir.

İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca 
hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 
bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince 
yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça 
karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya 
yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile 
ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil 
edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde 
belediye veya il özel idaresinin 5779 sayılı Kanun 
gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil 
olunur.

Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, 
yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların 
yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak 
kayıpları olması halinde meydana gelecek 
zararlardan; proje hazırlanmasına gerek 
olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise 
projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur.
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19 uncu ve 20 nci maddeler ile ve bu 
maddenin uygulanmasında kusurlu bulunan 
sorumlular, fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca 
cezalandırılırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik 
ile belirlenir.”

MADDE 25- 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl boyunca, 20 nci 
ve 21 inci maddelere aykırı hareket edenlere, 
aykırılığın tarımsal amaçlı yapı olması durumunda 
mezkur maddelerde öngörülen idarî para 
cezalarının yarısı uygulanır.”

MADDE 26- 18/4/2006 tarihli ve 5488 
sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesine 
“güçlendirilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“, modern sulama sistemlerinin geliştirilmesi” 
ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 27- 21/3/2007 tarihli ve 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 
üncü maddesinin onuncu, on altıncı, on yedinci 
ve on sekizinci fıkralarına “tütün mamulleri,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, 
yaprak sigara kağıdı,” ibareleri ve on sekizinci 
fıkrasına “tütün mamullerinin” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kağıdı,” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28- 11/6/2010 tarihli ve 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına (78) numaralı bentten sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler 
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“79) Yanıltıcı yayın: Her türlü yazılı, görsel, 
işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden 
yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, 

19 uncu ve 20 nci maddeler ile ve bu 
maddenin uygulanmasında kusurlu bulunan 
sorumlular, fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca 
cezalandırılırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik 
ile belirlenir.”

MADDE 26- 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl boyunca, 20 nci 
ve 21 inci maddelere aykırı hareket edenlere, 
aykırılığın tarımsal amaçlı yapı olması durumunda 
mezkûr maddelerde öngörülen idarî para cezalarının 
yarısı uygulanır.”

MADDE 27- 18/4/2006 tarihli ve 5488 
sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesine 
“güçlendirilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“, modern sulama sistemlerinin geliştirilmesi” 
ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 28- 21/3/2007 tarihli ve 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 
üncü maddesinin onuncu, on altıncı, on yedinci 
ve on sekizinci fıkralarına “tütün mamulleri,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, 
yaprak sigara kağıdı,” ibareleri ve on sekizinci 
fıkrasına “tütün mamullerinin” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kâğıdı,” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 11/6/2010 tarihli ve 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına (78) numaralı bentten sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler 
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“79) Yanıltıcı yayın: Her türlü yazılı, görsel, 
işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden 
yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, 
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gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda 
tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak 
tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz 
etkileyen gerçeğe aykırı yayınları,”

MADDE 30- 5996 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle, 
maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna 
göre teselsül ettirilmiştir.
“Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi 
tutulamaz, piyasaya arz edilemez.”

“(5) Gıda güvenliği ve güvenilirliği 
hususunda yanıltıcı yayın yapılamaz.”

MADDE 31- 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 
sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait 
olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti 
kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları 
üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı 
altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin 
güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin üç yıl 
içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı 
üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı 
altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş 
yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden 
men edilir.”

“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına 
aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda 
veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları 
sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. 
Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi 
mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından 
Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. 
Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi 
mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir. Taklit veya tağşiş 
yapılan gıda veya yemleri;

gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda 
tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak 
tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz 
etkileyen gerçeğe aykırı yayınları,”

MADDE 29- 5996 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle, 
maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna 
göre teselsül ettirilmiştir.
“Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi 
tutulamaz, piyasaya arz edilemez.”

“(5) Gıda güvenliği ve güvenilirliği 
hususunda yanıltıcı yayın yapılamaz.”

MADDE 30- 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 
sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait 
olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti 
kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları 
üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı 
altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin 
güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin üç yıl 
içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı 
üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı 
altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş 
yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden 
men edilir.”

“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına 
aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda 
veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları 
sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. 
Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi 
mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından 
Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. 
Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi 
mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir. Taklit veya tağşiş 
yapılan gıda veya yemleri;
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1) Üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari 
unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem 
işletmecisine ellibin Türk lirasından,

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz 
eden perakende gıda veya yem işletmecisine beş 
bin Türk lirasından,

aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk Lirasını 
geçmemek kaydıyla gayri safi gelirlerinin yüzde 
biri oranında idarî para cezası verilir. Fiilin iki 
yıl içinde tekrarlanması durumunda üreten, 
ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında 
piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 
üçbin güne kadar adli para cezası verilir ve gıda 
veya yem işletmecisi beş yıldan on yıla kadar bu 
sektördeki faaliyetinden men edilir.”

“r) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasına 
aykırı olarak, yanıltıcı yayın yapan kişilere yirmi 
bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası verilir.”

MADDE 31- 15/2/2011 tarihli ve 6112 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) Ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda 
güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide 
endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin 
tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, 
gerçeğe aykırı nitelikte olamaz.”

MADDE 32- 6112 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ş) ve (t)” 
ibaresi “(ş), (t) ve (u)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- Bu Kanunun;
a) 12 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 

6 ncı maddesine eklenen onikinci fıkra 1/1/2022 
tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 34- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

1) Üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari 
unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem 
işletmecisine ellibin Türk lirasından,

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz 
eden perakende gıda veya yem işletmecisine beş 
bin Türk lirasından,

aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk Lirasını 
geçmemek kaydıyla gayri safi gelirlerinin yüzde 
biri oranında idarî para cezası verilir. Fiilin iki 
yıl içinde tekrarlanması durumunda üreten, 
ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında 
piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 
üçbin güne kadar adli para cezası verilir ve gıda 
veya yem işletmecisi beş yıldan on yıla kadar bu 
sektördeki faaliyetinden men edilir.”

“r) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasına 
aykırı olarak, yanıltıcı yayın yapan kişilere yirmi 
bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası verilir.”

MADDE 32- 15/2/2011 tarihli ve 6112 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) Ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda 
güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide 
endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin 
tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, 
gerçeğe aykırı nitelikte olamaz.”

MADDE 33- 6112 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ş) ve (t)” 
ibaresi “(ş), (t) ve (u)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34- Bu Kanunun; 
a) 12 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 

6 ncı maddesine eklenen onikinci fıkra 1/1/2022 
tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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KROKİ VE LİSTE
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