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30 Eylül 2007

Sadullah USUMİ’Yİ, 30 Eylül 2002 tarihinde sonsuzluğa yolcu ettik. 

Aramızdan ayrılışının beşinci yılında; USUMİ’Yİ saygı ve özlemle 

anıyoruz…

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı, parlamenterlik ve 

köşe yazarlığı ile geçen, yurtsever, emekten yana, mücadele dolu bir 

yaşam sürdü USUMİ… Hep haklıdan, doğrudan, yoksuldan, üretici-

den yana oldu; halkla birlikte  yaşadı, haksızlıkların karşısında dimdik 

durdu. Sesi olmayanın sesi, cesareti, dostu oldu… 

Tarım üreticilerinden, köylüden yana mücadelesinde; USUMİ ile Zi-

raat Mühendisleri ODASI’nın yolları kesişti, aynı yolu beraber yürü-

dük, aynı mücadeleyi sürdürdük. 

Bugün, USUMİ’nin anısı bize güç katıyor; gerçekleri kamuoyu ile 

paylaşma görevimizi, emekçiden, yoksuldan yana tavrımızı, eksiksiz 

sürdürüyoruz… 

Bu bağlamda, aramızda olsaydı USUMİ’nin de mutlaka altını çizece-

ği gerçekleri, Anayasa tartışmaları çerçevesinde kamuoyu ile paylaş-

mayı görev biliyoruz… 

60 ıncı Hükümet Döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, 

yeni Anayasa taslağı hazırlıklarına girişti.

Geçerli tarih itibariyle, ortada bir taslak enflasyonu görülmektedir. 

Hükümet yetkilileri bir taraftan herkesi Anayasa tartışmalarına katıl-

maya çağırırken, diğer taraftan ortaya konulan görüşleri, “ortada tas-

lak yokken yapılmış aceleci açıklamalar” olarak eleştirmektedir.  

Ziraat Mühendisleri ODASI olarak altını çizmek isteriz ki, hazırlanış 

şeklinden parça parça kamuoyuna sızdırılmasına, oluşan tepkiler kar-

şısında taslağın sahiplenilmemesinden, ortaya konulan değerlendir-

meleri bastırma çabalarına kadar,     yeni Anayasa sürecinde kullanılan 

tüm yöntemler antidemokratiktir.  

Bununla birlikte, Ziraat Mühendisleri ODASI’nın Anayasa taslağı ile 

ilgili kaygıları, usulden ibaret değildir. Taslak, kamusal varsıllıkları-

mızın korunması, artırılması ve geliştirilmesi, sosyal - hukuk devleti 

ilkesinin ödünsüz olarak yaşama geçirilmesi konularında önemli ek-

siklikler içermektedir. Bu çerçevede, halktan uzak süreçlerde hazır-

lanan taslak, 1961 ve1982 Anayasa’larının aksine, tarım ve üretici 

sorunlarını Anayasal düzenleme konusu yapmamaktadır. 

1961 ve 1982 Anayasalarında, toprak ve tarım ile ilgili görevler dev-

lete yüklenmiş ve böylelikle Anayasal bir güvence sağlanmıştı. 1982 

Anayasasının 44 ve 45 inci maddelerine göre devlet; “Toprağın ve-

rimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybe-

dilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 

çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbir-

leri alır. .. Devlet, tarım arazileri, çayır ve meraların amaç dışı kulla-

nılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine 

uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, ta-

rım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer 

girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin 

değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için 

gerekli tedbirleri alır.” 

Yeni Anayasa taslağında, bu düzenlemelerin tümü ortadan kaldırıl-

maktadır.

Bu noktada, bir an için, sözü edilen düzenlemelere Anayasa’da yer 

verilmesinin gerekli olmadığı, yasa – yönetmelik düzeyinde yapılan 

düzenlemelerin yeterli olabileceği gibi bir gerekçe ortaya konulabi-

lir. Bunun yanında, mevcut Anayasal düzenlemeye rağmen toprak ve 

üretici aleyhine birçok düzenlemenin yaşama geçirilebildiği de savu-

nulabilir. 

Ziraat Mühendisleri ODA’sı olarak öncelikle belirtmek isteriz ki, 

bugüne kadar tarım topraklarımızın amacı dışında kullanılmasının 

önlenmesine dair sürdürdüğümüz ve önemli ölçüde başarılı olduğu-

muz hukuk mücadelesinde, sözü edilen Anayasal düzenlemeler etkili 

olmuştur. Bu bağlamda, TİGEM’in Dalaman ve Yalova Tarım İşlet-

melerinin tasfiyesi ve betonlaştırılması, Orhangazi ve Adapazarı’nda 

birinci sınıf tarım arazilerinin sermaye tarafından işgali ve amaç dışı 

kullanımı süreçlerinde dava dilekçelerimizde en büyük dayanakları-

mız, bu Anayasal hükümlerdi. 

Hukuki düzenlemeler hiyerarşisinin daha alt kademesinde bulunan 

genel düzenleyici işlemlerle (yasa – yönetmelik vb) tarım toprağının 

ve çayır meraların korunabileceğine ilişkin sav da, ülkenin mevcut si-

yaset anlayışının bugüne kadar ortaya koyduğu uygulamalar düşünül-

düğünde, geçersiz kalmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanım Yasası’na koyduğu ek madde ile toprağı geçerli mevzuata 

aykırı olarak kullanan yasa tanımazlara af getiren, Toprak Koruma 

Kurul’larını adeta tarım toprağının amacı dışında kullanılmasını meş-

rulaştıran araçlar olarak çalıştıran,   Orhangazi’de bir Amerikan fir-

masının katlettiği tarım toprağı için sürdürülen hukuk mücadelesinde 

edinilen tüm olumlu Mahkeme kararlarına karşın TBMM çatısı altın-

da özel af yasası çıkartan, meraları yazlık konut için kullananları yeni 

kural tanımaz tutumlar için cesaretlendiren, akarsuları özelleştirip 2B 

orman alanlarını köylüden alıp sermaye sahiplerine aktarmayı görev 

bilen bir anlayışın kolayca çıkartabileceği yasa ve yönetmeliklerin in-

safına tarım alanlarımız, çayır – meralarımız, sularımız, ormanlarımız 

ve nihayetinde üreticimiz terk edilemez.   

Ziraat Mühendisleri ODASI, Anayasa taslağının bütününe ve süre-

ce ilişkin değerlendirme hakkını saklı tutarak, Ana Yönetmeliği’nin 

kendisine yüklediği görev ve sorumluluk anlayışı içinde, üreticinin 

sosyal ve ekonomik varlığı yanında tarım toprağı, çayır meralar ve 

tüm doğal kaynaklarımızın korunarak geliştirilmesine ilişkin görev ve 

sorumlulukların devlet tarafından üstlenilmesi ve Anayasal güvence 

altında tutulması konusunu bir zorunluluk olarak görmektedir. Aksi 

düzenlemeler, doğal kaynaklarımızın kar amacı doğrultusunda sınır-

sız ve kuralsız kullanımı ile sömürülmesi, üretici yaşamının daha da 

zorlaşması sonucunu doğuracaktır.  

Kamuoyuna önemle duyurulur.  Saygılarımızla,

 Dr. Gökhan GÜNAYDIN  

Başkan

(Yönetim Kurulu Adına)
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