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AKP Hükümeti yeni bir anayasa taslağı hazırlığına girişmiştir. Kamuoyuna açıklanan taslak demokratik çevrelerde kaygı-

lara neden olmuş ve büyük tepki almıştır. Hükümetin tepkiler karşısında resmen sahiplenmekten kaçındığı taslak, kamusal 

varlıklarımızın korunması, artırılması ve geliştirilmesi, sosyal hukuk devleti ilkesinin ödünsüz olarak yaşama geçirilmesi ko-

nularında önemli eksiklikler içermektedir. Taslak, 1961 ve1982 Anayasalarının aksine, tarım ve üretici sorunlarını Anayasal 

düzenleme konusu olmaktan çıkarmaktadır. 

Yeni anayasa taslağının tarım ile ilgili hükümleri, 1961 ve 1982 anayasaları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmakta-

dır. 

ANAYASA TASLAĞINDA TARIMIN ADI YOK !..

1961

Toprak Mülkiyeti

MADDE 37- Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlarıyla gereken tedbir-
leri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın ge-
nişliğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işlet-
me araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır.

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya 
diğer toprak servetlerinin azalması sonucu-
nu doğuramaz.

Tarımın ve Çiftçinin Korunması

Madde 52- Devlet, halkın gereği gibi beslen-
mesini, tarımsal üretimin toplumun yararına 
uygun olarak arttırılmasını sağlamak, topra-
ğın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini 
ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendir-
mek için gereken tedbirleri alır.

1982

Toprak Mülkiyeti

MADDE 44. – Devlet, toprağın verimli ola-
rak işletilmesini korumak ve geliştirmek, 
erozyonla kaybedilmesini önlemek ve top-
raksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 
çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak 
amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu 
amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitleri-
ne göre toprağın genişliğini tespit edebilir. 
Topraksız olan veya yeter toprağı bulun-
mayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin 
düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer 
toprak ve yeraltı servetlerinin azalması so-
nucunu doğuramaz.

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, 
miras hükümleri dışında başkalarına dev-
redilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mi-
rasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların 
kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe 
geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla dü-
zenlenir.

Tarım, hayvancılık ve bu üretim dalların-

da çalışanların korunması

MADDE 45. – Devlet, tarım arazileri ile 
çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını 
ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planla-
ması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hay-
vansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım 
ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç 
ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlan-
masını kolaylaştırır.

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin de-
ğerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üre-
ticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri 
alır.

Kıyılardan yararlanma     

MADDE 43. – Kıyılar, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve 
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritle-
rinden yararlanmada öncelikle kamu yararı 
gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaç-
larına göre derinliği ve kişilerin bu yerler-
den yararlanma imkân ve şartları kanunla 
düzenlenir.

2007

Toprak mülkiyeti ve Tarım, hayvancılık 

ve bu üretim dallarında çalışanların ko-

runması ile ilgili maddelere Yeni Anaya-

sada yer verilmemiştir. 

Kıyıların korunması ve kıyılardan yarar-

lanma 

Madde 132- (1) Kıyılar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. 

(2) Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve 
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritle-
rinden yararlanmada öncelikle kamu yararı 
gözetilir. 

(3) Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış 
amaçlarına göre genişliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkân ve şartları ka-
nunla düzenlenir.
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Kamulaştırma

Madde 38- (20.9.1971-1488) (11) Devlet ve 
kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerek-
tirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek 
şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
malları, kanunla gösterilen esas ve usullere 
göre, tamamını veya bir kısmını kamulaş-
tırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar 
kurmaya yetkilidir.

[Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tama-
mının kamulaştırılması halinde o malın ma-
likinin kanunda gösterilecek usul ve şekle 
uygun olarak bildireceği vergi değerini; 
kısmen kamulaştırmalarda da, vergi değe-
rinin kamulaştırılan kısma düşen miktarını 
aşamaz.

Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının 
vergi değerinden az takdir edilmesi halinde 
malikin itiraz ve dava hakkı saklıdır.] (12)

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilme-
si ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi 
amaçlarıyla kamulaştırılan taşınmaz mal ve 
kıyıların korunması ve turizm amacıyla ka-
mulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli 
kanunla gösterilir.

Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hal-
lerde çiftçinin topraklandırılması, ormanla-
rın devletleştirilmesi, yeni orman yetiştiril-
mesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi 
için konulacak süre yirmi yılı; kıyıların 
korunması ve turizm amacıyla yapılacak ka-
mulaştırmalarda ise bu süre on yılı aşamaz. 
Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve 
kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru-
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyet öl-
çüleri içinde geçinebilmesi için zaruri olan 
ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük çift-
çinin kamulaştırılan toprağının bedeli her 
halde peşin ödenir.

Ormanların ve Orman Köylüsünün Ko-

runması, Ormanların Geliştirilmesi

Madde 131- (17.4.1970-1255) (31) Devlet, 
ormanların korunması ve ormanlık sahaların 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar 
ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi 
Devlete aittir.

Kamulaştırma

MADDE 46. – (Değişik: 3.10.2001-4709/18 
md.) Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu ya-
rarının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılık-
larını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malların tamamını veya 
bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usul-
lere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerin-
de idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağ-
lanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak 
ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulan-
ması, büyük enerji ve sulama projeleri ile 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni 
ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korun-
ması ve turizm amacıyla kamulaştırılan top-
rakların bedellerinin ödenme şekli kanunla 
gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngö-
rebileceği bu hallerde, taksitlendirme süre-
si beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit 
olarak ödenir.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru-
dan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olan-
larının bedeli, her halde peşin ödenir.

İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde 
ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamu-
laştırma bedellerinde kamu alacakları için 
öngörülen en yüksek faiz uygulanır.

Planlama

MADDE 166. – Ekonomik, sosyal ve kültü-
rel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın 
yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde 
hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm 
ve değerlendirilmesini yaparak verimli şe-
kilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla 
gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fi-
yatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi 
sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici 
tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum 
yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların 
verimli şekilde kullanılması hedef alınır. 
Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçek-
leştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türki-
ye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, 
uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütün-
lüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Ormanlar ve orman köylüsü Ormanların 

korunması ve geliştirilmesi

MADDE 169. – Devlet, ormanların korun-
ması ve sahalarının genişletilmesi için ge-
rekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan 
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, 

Kamulaştırma 

Madde 127- Devlet ve kamu tüzel kişileri; 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 
değeri üzerinden ve bedeli ile kesin hükme 
bağlanan artırım miktarı nakden ve peşin 
olarak ödenmek şartıyla, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malların tamamını veya 
bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usul-
lere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde 
idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Ancak, tarım reformunun uygulanması, bü-
yük enerji ve sulama projeleri ile iskân pro-
jelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi ve kıyıların korunması amaç-
larıyla kamulaştırılan taşınmazların bedel-
leri eşit taksitler halinde beş yılı geçmemek 
üzere taksitle ödenebilir. Bu durumda ve 
herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştır-
ma bedellerinde kamu alacakları için öngö-
rülen en yüksek faiz uygulanır.

Planlama ile ilgili maddelere Yeni Anaya-

sada yer verilmemiştir.

Ormanların korunması ve geliştirilmesi 

Madde 131- (1) Devlet, ormanların korun-
ması ve sahalarının genişletilmesi için ge-
rekli tedbirleri alır. Bütün ormanların gözeti-
mi Devlete aittir. Yanan ormanların yerinde 
ve orman içinden nakledilen köyler halkına 
ait arazilerde derhâl yeni orman yetiştirilir. 
Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık 
yapılamaz. Bu yerler imara açılamaz. 
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Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yö-
netilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mül-
kiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere 
devrolunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla 
mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irti-
fak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez.

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu-
ran halkın kalkındırılması ve ormanı koru-
ma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve 
işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği 
yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken 
hallerde başka yere yerleştirme kanunla dü-
zenlenir.

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey-
valık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler 
dışında orman sınırlarında hiçbir daratma 
yapılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni 
orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık yapılamaz.

Ormanların tahrip edilmesine yol açan hiç-
bir siyasî propaganda yapılamaz.

Kooperatifçiliği Geliştirme

Madde 51- Devlet, kooperatifçiliğin geliş-
mesini sağlayacak tedbirleri alır. 

bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık 
yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Dev-
lete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devroluna-
maz. Devlet ormanları kanuna göre, Devlet-
çe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zama-
naşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı 
dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların 
tahrip edilmesine yol açan siyasî propagan-
da yapılamaz; münhasıran orman suçları 
için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları 
yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak 
amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kap-
samına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine 
tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin ya-
rar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 
tarihinden önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli ta-
rım alanlarında veya hayvancılıkta kullanıl-
masında yarar olduğu tespit edilen araziler, 
şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında, orman sınırların-
da daraltma yapılamaz.

Orman köylüsünün korunması

MADDE 170. – Ormanlar içinde veya bi-
tişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, 
ormanların ve bütünlüğünün korunması ba-
kımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletil-
mesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağla-
yıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendiril-
mesi; bilim ve fen bakımından orman olarak 
muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin 
tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılma-
sı; orman içindeki köyler halkının kısmen 
veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için 
Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek 

bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla 
düzenlenir.

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriy-
le diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştı-
rıcı tedbirleri alır.

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait 
araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaç-
landırılır.

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi

MADDE 171. – Devlet, millî ekonominin 
yararlarını dikkate alarak, öncelikle üreti-
min artırılmasını ve tüketicinin korunması-
nı amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır. 

(2) Devlet ormanlarının mülkiyeti devro-
lunamaz ve kanuna göre buralar Devletçe 
yönetilir, işletilir ve işlettirilir. Bu ormanlar 
zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

(3) Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faali-
yete müsaade edilemez. Münhasıran orman 
suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. 

(4) Aşağıda belirtilen durumlar ve yerler 
dışında orman sınırlarında daraltma yapıla-
maz:

a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve ta-
rım alanlarına veya başka alanlara dönüştü-
rülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen 
yerler. 

b) 23/07/2007 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak kay-
betmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan-
cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler.

c) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola-
rak bulunduğu yerler. 

(5) Dördüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bent-
lerinde belirtilen yerlerin değerlendirilmesi 
veya gerçek ve tüzel kişilere satılması veya 
bedeli karşılığı kullanım hakkı verilmesi ka-
nunla düzenlenir. Satış veya kullanım hakkı 
verilmesinde öncelik, fiilen bu arazileri kul-
lananlar veya orman köylülerinindir. 

Orman köylüsünün korunması ile ilgili 

maddelere Yeni Anayasada yer verilme-

miştir. 

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile ilgili 

maddelere Yeni Anayasada yer verilme-

miştir. 


