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ZMO ADANA ŞUBESİ: “Toprak mülkiyeti, Tarımın ve Çiftçinin ko-
runması” 1961 ve 1982 Anayasalarında çeşitli maddelerle hüküm altına 
alınmışken, Yeni Anayasa Taslağında konuya ilişkin maddelerin yer al-
maması, büyük bir eksikliktir. Bir yandan, iklim değişikliği, erozyon, 
yanlış kullanım gibi çevresel olumsuzluklar, bir yandan da küresel ser-
mayenin talanı yüzünden tarım toprakları her zamankinden daha faz-
la korunmaya muhtaçtır. Yine neoliberal ekonomi ve tarım politikaları 
yüzünden tarımsal üretimin, doğal kaynaklar ile birlikte ayrılmaz temel 
unsuru olan insan gücünün, kaynağını oluşturan kırsal sosyal yapı hızla 
çözülmektedir. Tüm bu gelişmelerle, tarımsal üretimin geleceği, sürdü-
rülebilirliği, hem ekolojik olarak hem de sosyo-ekonomik olarak teh-
dit altındadır. Toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesi, ülke sanayinin 
hammadde tedariki bakımından önemli bir güvence olan tarımsal üretim 
sözü edilen bu tehditlere açık, korumadan yoksun bırakılması bir eksik-
likten öte geriye dönülmesi mümkün olamayan bir yanlıştır.

Yeni anayasada, toprak mülkiyeti, tarımın ve çiftçinin (özellikle küçük 
çiftçi ailelerinin) korunmasına ilişkin 1961 ve 1982 Anayasalarındaki 
hükümlere yer verilmesinin ötesinde daha da geliştirilmeli, tarım top-
raklarının yabancılara, yabancı şirketlere satışının önlenmesine yönelik 
ve toprağın yanında, su ve genetik (biyolojik çeşitlilik) kaynakların ko-
runması, geliştirilmesi için özel önlemlerin alınmasını zorunlu koşan ve 
güvence altına alan maddelere yer verilmelidir. 

Yeni anayasa taslağının, yine Mer’a ve ormanlara, orman köylüsünün 
korunmasına ilişkin Önceki anayasalarda yer alan hükümleri içerme-
mesi yeni anayasa taslağının, onlarca yıl önce, özel koşullarda hazır-
lanmış Anayasaların bile gerisinde kaldığının bir göstergesidir. Benzer 
yaklaşımla, toplumsal olarak, her şeyden önce gelecek kuşaklarla adil 
eşit kullanmak, toplumsal yararı ön planda tutmak zorunda olduğumuz 
bu kaynakları koruma ve geliştirme aynen toprak, su, biyolojik çeşitlilik 
gibi kaynaklar için savunduğumuz gerekçelerle anayasal koruma ve gü-
vence altına alınmalıdır. 1982 Anayasa’sının Toprak Mülkiyetine İlişkin 
44. maddesi aynen kalması gerektiği halde yeni Anayasa Taslağından 
tamamen çıkartılmış olması tarım arazilerinin talanını daha da hızlan-
dıracağı gibi Anayasa desteğinden yoksun bırakılan 5403 sayılı yasa da 
belki bu gerekçeyle yürürlükten kaldırılacaktır.

Yeni anayasa taslağında kamulaştırmaya ilişkin 127. madde, 1982 ana-
yasasından bazı eksikliklerle alınmış gibidir. 1982 Anayasasının 46. 
Maddesinin, “ Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan doğruya iş-
leten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli her halde peşin ödenir” şeklin-
deki üçüncü fıkrası eksiktir. Ayrıca yazım açından ikinci fıkra girişi de 
sorunludur. Şöyle ki  fıkra “ Ancak……eşit taksitler halinde….taksitle 
ödenebilir” şeklindedir. Ancak kelimesinin mantıklı olabilmesi için bun-
dan önce peşin ödemeyle ilgili bir şeylerin olması gerekir. Her halde bu 
cümle anayasayı sadeleştirme acelesi ile mekanik bir şekilde kırpılmış.

Kooperatifler, ekonomik ve sosyal hayatı denetim altına alan küresel 
şirketler ve medya kuruluşlarının hegemonyalarını kurdukları piyasada, 
güçsüz çiftçilerin (hem üretim hem de pazarlama alanlarında), kent-
li tüketicilerin, kültür ve sanat insanlarının, dayanışmaları, kendilerini 
korumaları için sahip olabilecekleri ender ekonomik araçlardan biridir. 
Bu nedenle sosyal bir devletin Anayasası olma iddiasını taşıyan bir ana-
yasanın, sermaye güçlerine karşı, vatandaşını koruyucu mekanizmalar 
geliştirmesi ve bunu da Anayasal güvence altına alması gerekir.

ZMO DENİZLİ ŞUBESİ: Yeni anayasa taslağının tümü değerlendiril-
diğinde; Taslak, devletin görevlerine ilişkin (sosyal hukuk devleti açısın-
dan) kesin bir çerçeve çizmemektedir. Bu açıdan bakıldığında, toplumun 
temel yaşamsal alanlarına  ilişkin hükümleri, siyasi iktidarların çıkara-
cağı yasalara bıraktığı görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki ileride çıka-
rılacak yasalar, Anayasa Mahkemesi’ne gitse bile, anayasada dayanağı 
olmadığından geri dönmesi söz konusu olacaktır. Amaçlanan çıkarılan 
yasaların denetlenmesini de bu şekilde önlemektir.

Bugün için siyasi iktidarın çıkaracağı yasaların (ki bunların başında 
Kamu Yönetimi Reform Tasarısı gelmekte) arkasında uluslararası ser-
mayenin çıkar ve beklentilerine bağlı dayatmaları söz konusu ise, yani 
taslak işte bu noktada iyi sorgulanmalıdır. Taslakta devletin bu amaca 

hizmet eder hale getirilmesi, bu anlamda yeniden işlevlendirilmesi söz 
konusudur. Yeni taslakta devlet, kamu çıkarlarını korumak  ve geliş-
tirmekten, sosyal devlet anlayışından, temel yaşamsal alanlara ilişkin 
planlama, yönlendirme, denetleme görevlerinden uzaklaştırılarak, yöne-
tişimci bir anlayışa, düzenleyici devlet haline getirilmek istenmektedir.

Amaçlanan, devletin ulusal çıkarları koruyup kollamasından ziyade, 
tüm kamusal alanın özelleştirilmesi, piyasa ilişkilerine terk edilmesidir. 
Devlet bu haliyle, sosyal devlet anlayışından tamamen uzaklaştırılarak 
neo-liberal politikaların beklentilerine yanıt verecek şekilde yeniden bi-
çimlendirilmekte ve işlevlendirilmektedir. 

Oysa bir anayasa, toplumsal bir sözleşmedir. Anayasa, toplumsal çıkar-
lar adına devletin gelecekteki görev, işleyiş ve tanımına ilişkin bir bakış 
açısı, bir yol haritası sunmak zorundadır. Ve yaşamsal alanlara ilişkin 
ülke ve toplumsal çıkarlar adına açık ve net ifadeler içermelidir.

Kamu Hizmeti; devlet ya da kamu tüzel kişileri tarafından ya da bun-
ları gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri kar-
şılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma 
sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler dizisi olarak tanımlanır. 
Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinmelerini karşılayan hizmetler, ni-
telikleri gereği  kamu hizmeti olarak kabul edilir. Düzenlilik, sürekli-
lik, kar amacı gütmeme kamu hizmetinin en önemli öğelerini oluşturur. 
Çünkü bu unsurların yokluğu ya da aksaması toplum yaşamını alt üst 
edebilir. Kamu hizmeti tanımına giren hizmetler; eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, ulusal ve yerel savunma, belediye hizmetleri, demiryolu, hiz-
metleri, elektrik, su, gaz, yol, baraj, liman, kanalizasyon, haberleşme, 
altyapı vb hizmetlerdir. Bu alanlardaki faaliyet kural olarak devlet tara-
fından yerine getirilir. 

Nasıl ki taslakta yakında gündeme getirilecek olan Kamu Yönetimi Re-
formu yasasının gölgesi mevcut ise, taslakta tarıma ilişkin ifadelerde de, 
TKB’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 4 adet yasa tasarısının göl-
gesi hissedilmektedir. İleride çıkarılacak olan yasaların nasıl ve neden 
çıkarıldığı, kimlere hizmet edecekleri göz önüne alındığında yeni anaya-
sa taslağı bu açıdan çok doğru sorgulanmalı ve gereken yapılmalıdır. 

Taslakta tarıma ilişkin ifadelerde, üretici ve tüketicilerin örgütlenmesi 
devletin görevleri  arasından çıkarılmıştır. Üretici ve tüketicilerin çıkar-
larının korunmasına yönelik ifadeler yer almadığı gibi, toplumun ileride 
oluşabilecek bazı olumsuzluklara karşı sürekli, kolay erişilebilir bir gıda 
güvencesini dahi devlete görev olarak vermemektedir. Taslakta, tarım 
ve gıda alanının, serbest piyasa koşullarına bırakılması hedeflenerek, 
devletin olmazsa olmaz temel görevi olan planlama anlayışı yer alma-
maktadır.

Yine tek bir merkezden planlayıcı, yönlendirici ve denetleyici olarak gö-
türülmesi gereken temel hizmetler piyasaya terk edilmiştir. Kısaca top-
lumu ilgilendiren tüm alanlar için taslakta kamusal çıkarları koruyucu 
hükümler kesinlikle yer almamaktadır. Bu anlamda da devletin görevleri 
açık ve net şekilde ifade edilmelidir.

Planlama, aynı zamanda toplumun ortak çıkarlarını bilimsel öngörüler-
le belirlemek demektir. Planlamadan vazgeçmek demek, yerel ve genel 
güç odaklarına kamu alanlarını terk etmek demektir. Kamusal çıkarı göz 
ardı etmek demektir.

Taslakta demokratik katılımcılık, ortak karar alma ve uygulamaya ilişkin 
hiçbir ifade dahi bulunmamaktadır. Taslakta özetle devlete, serbest piya-
sa koşullarının gereklerine bağlı olarak kamusal alanı tekrar yönetişimci 
bir anlayışla düzenleme görevi verilmiştir.

Söz konusu taslakta neo-liberal ideolojinin ve uluslararası finans kuru-
luşlarının Türkiye üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisinin olduğu açık-
ça görülmektedir. Saygılarımla

ZMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ: •Toprak Mülkiyeti; 1961 Anayasasındaki 
madde 37 aynen kalmalıdır.  İlave olarak “devlet bir yandan işletme-
lerin miras hükümleri nedeniyle ekonomik büyüklüğün altına inmesini 
engelleyecek tedbirleri alırken; diğer yandan büyüklük nedeniyle iyi 
işetilemeyen alanlarla, sınır boyları, hazine arazileri vb. alanların belirli 
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bir eğitimden geçirilmiş yoksul, topraksız insanlar eliyle işletilmesi için 
gerekli düzenlemeleri yapar. Güneydoğu’da özellikle topraksız insanları 
kulluğa mahkum eden düzene tüm tedbirleri alarak son verir.

•Tarımın ve Çiftçinin Korunması; 1982 Anayasasındaki madde 44 aynen 
kalmalıdır. İlave olarak “tarım arazilerinin yabancıya satışını engelleye-
cek bir hüküm eklenmelidir. 

•Kıyılardan Yararlanma: 1982 Anayasası madde 43 ile  2007 Anayasası 
madde 132  aynıdır. İlave olarak “kamunun ve vatandaşın sahillerden 
yararlanmasını, hiçbir özel kurum ve kuruluş engelleyemez” hükmü ko-
nulmalıdır.

•Kamulaştırma: 1961 Anayasası esas alınmalı ve 38. maddedeki metne 
“kamulaştırma bedeli;  vergi ile beyan edilen değerin, beyan tarihinden 
itibaren geçen süredeki değer artışı ilaveli değerini aşamaz” hükmü ko-
nulmalıdır.

•Planlama: 1982 Anayasası Madde 166’daki metne, “Planlamada ülke 
genelindeki gelişmişlik düzeyi farklılıkları dikkate alınarak, ekonomik 
ve sosyal dengeyi yeniden tesis edecek önlemler ivedilikle alınır” şek-
linde ilave yapılmalıdır.

•Orman: 1961 Anayasasındaki hükümler aynen alınmalı ve ayrıca: “Or-
manın yangın ve insan eliyle tahribi sonucunda ortaya çıkan “nitelik 
kaybı” gerekçesiyle orman sınırları daraltılamaz” hükmü konmalıdır.

•Orman Köylüsünün Korunması: 1982 Anayasasındaki 170. maddeye 
“orman köylüsünün kooperatif bünyesinde örgütlenmesi sağlanarak, 
orman-köylü işbirliği bu kuruluşlar kanalı ile yürütülür.” Hükmü kon-
malıdır. Ayrıca 170. maddenin birinci paragrafının sonuna: “tahsisler 
ancak ve yalnız burada yerleşmiş veya başka bir alanda mağdur olmuş 
orman köylüsüne yapılabilir” ifadesi eklenmelidir.

•Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi: Yeni Madde: Devlet ulusal ekonomi-
nin yararlarını dikkate alarak, öncelikle tarımın geliştirilmesini, üreti-
cinin örgütlenerek güçlenmesini, üretimin arttırılmasını, aracı sayısının 
azaltılarak; hem üreticinin, hem de tüketicinin korunmasını amaçlayan, 
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri öncelikle alır. Örgüt-
lenen kooperatiflerin Türkiye geneli üst örgütünün tesisi ile gerek yurt 
içinde ve gerekse uluslararası üretim ve pazarlamada etkin rol oynama-
sını destekler ve teşvik eder. 

ZMO İSTANBUL ŞUBESİ: Sermaye, 2. Dünya (Paylaşım) Savaşı 
henüz sürerken, 1944 yılında ulus devletlere ve kendi iktisatçılarına 
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Bretton Woods kasabasında bir 
konferans düzenletti. Amaç; sermayenin, paylaşım savaşı sonrası için 
planladığı dünyanın nasıl bir düzene kavuşturulması gerektiği karar-
larını ulus devletlere onaylatmaktı. İnsanların yarım yüzyıllık yaşam-
larına yön veren ve hala da yön vermeye devam eden Bretton Woods 
konferansının en önemli kararları arasında Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) ve Dünya Bankası’nın (DB) kurulması, daha sonra Dünya Tica-
ret Örgütü’ne (DTÖ) dönüştürülecek olan Ticaret ve Tarifeler Genel 
Anlaşması’nın (GATT) yapılması yer alıyordu. Bu bağlamda 1947 yı-
lında IMF, 1948’de Dünya Bankası kuruldu ve yine 1948 yılında imza-
lanarak GATT yürürlüğe girdi.

GATT’ın imzalanmasından sonra bünyesinde birçok anlaşma, konferans 
ve roundlar gerçekleştirildi. GATT’ın içindeki faaliyetlerden bizleri en 
yakından ilgilendirenlerden biri 1973’ten 1979 yılı sonuna kadar süren 
Tokyo Round oldu. Bu round ile ulus ötesi sermayenin dünya ekonomi-
si üzerindeki rolü iyice netleştirildi. Türkiye, Tokyo Round’da alınan 
kararları 24 Ocak 1980 kararları olarak benimsedi ve uygulanmasının 
önündeki engelleri kaldırabilmek için de hemen ardından 12 Eylül 1980 
askeri darbesi gerçekleştirildi. Sonuçta da halkımızın %90’ından fazla-
sının “evet” dediği TC Anayasası geldi. İlerleyen süreçte IMF ve Dünya 
Bankası’nın da kamu düzenimizin şekillendirilmesi yönündeki etkileri 
belirgin bir şekilde kendini hissettirdi.

1980’lerin ortalarından itibaren yeniden yapılandırma söylemleri adı 
altında Tarım Bakanlığı’nın işlevsizleştirilmesi, KİT’lerin özelleşti-
rilmesi, kamu hizmetlerinden devletin çekilmesi, tarımda destekleme 

kapsamlarının minimuma indirilmesi şeklinde ana hatlarıyla özetleye-
bileceğimiz bu politikaların günümüzde ise en hızlı uygulayıcısı AKP 
hükümeti oldu.

Ülke değerlerimizi ve kamu mallarını “babalar gibi satmakla” övünen, 
Cumhuriyetimizin kazanımlarını bir bir yok eden, ulusal çıkarlarımızla 
ters düşen faaliyetlerini ya Anayasa’ya aykırı ya da onun açıklarından 
faydalanan düzenlemeler yaparak aşmaya çalışan, aşamayınca da yönet-
melik değişiklikleri ve garip talimatlarla sorunu çözmeye çalışan AKP 
hükümeti, her seferinde karşısına engel olarak çıkarılan Anayasa’ya da 
nihayet kendi düşünceleri doğrultusunda yön verme girişimlerine başla-
mış bulunmaktadır.

Sivil bir Anayasa yapmakla övünen AKP hükümetinin Anayasa tasla-
ğındaki, nüfusumuzun hala önemli bir bölümünü içinde barındıran tarım 
sektörü, kooperatifçilik ve ormanların korunması ile ilgili bölümlerdeki 
düzenlemelerin önceki Anayasalardan dahi geri düzenlemeler olduğu 
göze çarpmaktadır.

AKP hükümeti toprağın verimli olarak işletilmesini korumayı ve geliş-
tirmeyi, erozyonla kaybedilmesini önlemeyi devletin Anayasal görevi 
olarak görmüyor

Zaten bu konu hükümetin oldukça başını ağrıtmıştır. Zira, TİGEM’e ait 
Dalaman Tarım İşletmesi’nin arazilerini turizm bölgesi adı altında villa 
ve otel yapımına açamadı. Yalova Atatürk Tarım İşletmesi’nin arazile-
ri yine aynı nedenle satılamadı. Bursa Orhangazi Ovası’nda son dere-
ce verimli tarım arazileri üzerinde yasa dışı bir şekilde kurulmuş olan 
Cargill’e sayın Başbakan izin verebilmek için ne yapacağını şaşırdı. Sa-
yın Başbakan’ın beğenilen tarım arazilerini daha bir hızlı ve engelsiz pa-
zarlayabilmesi için bu kavramların Anayasa’da olmaması gerekmekte-
dir. Başbakan neden tarım arazilerini özellikle pazarlamaktadır? Çünkü 
tarım arazileri genellikle su kaynaklarına daha yakındır, ayrıca düz düze 
yakın eğimlidir ve üzerinde yapacağınız yapı için fazla hafriyat masrafı 
gerektirmezler. Ancak unutulmamalıdır ki, villa ya da sanayi tesisi bir 
tepe ya da dağ başında da yapılabilir ama tarımsal üretim oralarda aynı 
verimlilikle yapılamaz. Yapılmaya çalışılırsa da çok kısa bir sürede eroz-
yondan dolayı arazide toprak kalmaz.

Hükümet, taslağında yer vermeyerek erozyonu da devletin görevleri 
arasından çıkarmaktadır. Zaten erozyonu önleme konusunda aktif bir 
şekilde çalışan TOPRAKSU 1984 yılında, onun devamı niteliğindeki 
Köy Hizmetleri de 2005 yılında ve AKP hükümeti tarafından kapatılmış, 
ancak devlet politikasıyla önlenebilecek önemli bir konu olan erozyon-
la mücadele son zamanlarda dernek faaliyeti olarak görülmeye başlan-
mıştır. O nedenledir ki Türkiye’nin erozyonla kaybettiği verimli toprak 
miktarı çoğu geri kalmış ülkenin bile üzerindedir. Böylesine olumsuz bir 
konuda ülkemiz ne yazık ki ön sıralarda gelmektedir.

Sivil Anayasa olarak kamuoyuna sunulan taslak bu yönleriyle askeri 
dönem Anayasalarının dahi gerisinde kalmıştır. 1980’lerden bu yana 
dozu giderek artan bir şekilde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
uygulanan neoliberal politikalar göz önüne alındığında toprağın verimli 
olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini 
önlemek görevlerinin devletin görevi olduğunun belirtilmesi önemle 
taşımaktadır. Zira, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için 
bulunduğu New York’ta, Coca-Cola şirketinin onuruna verdiği yemeğe 
katılan Recep Tayip Erdoğan, ABD’nin önde gelen işadamlarına hitaben 
yaptığı konuşmada “Türkiye’deki fırsatları acele keşfedin” ifadesiyle 
ülke zenginliklerimizi yabancılara sunmaya şimdiye kadar olduğu gibi 
önümüzdeki süreçte yine tüm hızıyla devam edeceğini açıkça gösterdi.

TOPRAK REFORMU YENİ ANAYASA  TASLAĞINDA YİNE 
YOK: Toprak reformu, Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir türlü 
çözüme kavuşturulamadı ve tarımın en önemli sorunlarının başında 
gelen bir konu oldu. Bu konu sürekli “tarım reformu” olarak daha geniş 
kapsamla gündemde tutuldu ve içine hiçbir zaman “toprak reformu” 
sokulmadı.

Askeri dönem Anayasaları olarak nitelendirilen 1961 ve 1982 Anayasa-
larımızda dahi topraksız olan ya da yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle 
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uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alma göre-
vi devlete verilmişken, sivil olarak nitelendirilen Anayasa’da ne yazık 
ki ne çiftçi, ne köylü, ne de bu kesime toprak sağlama görevi bulun-
maktadır.

Ülkemizin tüm değerlerini pazarlamakla görevli olduğunu açıkça beyan 
eden bir başbakandan zaten toprağı bulunmayan ya da yeter miktarda 
toprağı olmayan köylüye toprak dağıtması da beklenemezdi. Güneydo-
ğu Anadolu Bölgemizdeki mayınlı araziler dahi yöredeki yoksul, aç ve 
topraksız ya da az topraklı köylüye dağıtılmadı.

24 Mart 2007 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türkiye Süt, Et 
ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) tarafından ortaklaşa 
İstanbul’da düzenlenen, Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı “Et ve Süt Sektörlerinde 
Küresel Vizyon Konferansı”nın açılış konuşmasında SETBİR başka-
nı Erdal Bahçıvan, “Burada çok açık ifade etmek durumundayım ki, 
Türkiye’den başka tarımla ilgili bakanlığının adında köy kelimesinin 
geçtiği, başka bir dünya ülkesi yoktur. Sayın Başbakanım, gelin gele-
ceğin Türkiye’sine giden yeni bir vizyon oluşturalım. Buna da bakan-
lığımızın adından başlayalım.” sözleriyle çok açık bir mesaj vermişti. 
Çeşitli ülkelerin tarım bakanlarının konuk olduğu oturumlardan birini 
yöneten ve Erdal Bahçıvan’ın önerisini çok beğenerek salondaki gıda 
sanayicilerine oylatmaya kalkan Mehmet Altan’ı Şubemiz, SETBİR üst 
düzey yöneticilerine gönderdiği “böyle bir oylamaya teşebbüs edilirse 
Şubemiz tarafından müdahale edileceği” yönündeki bir not ile vazgeçir-
mişti. Ortamda bulunan başbakan ve bakan ise hiçbir tepki göstermeye-
rek, onları o makamlara oylarıyla taşıyan köylü konusundaki fikirlerini 
de açıkça göstermiş oluyorlardı. Ne yazık ki aynı köylü oylarıyla onları 
yeniden o mevkilere taşıdı.

Zihniyet böyle olunca toprak mülkiyeti de son derece doğal olarak “si-
vil” olarak belirtilen Anayasa’da yer almamıştır. İlginçtir ki, askeri ola-
rak kabul edilen ve bu nedenle de antidemokratik olarak kabul edilen 
1961 ve 1982 Anayasalarının bu konuda örnek gösterilmesi yerinde ola-
caktır, toprak reformunun da ismen belirtilerek taslaktaki yerini alması 
gerekmektedir. 

ÇİFTÇİNİN KORUNMASI DA ARTIK ANAYASAL BİR GÖREV 
DEĞİL: AKP’nin hem seçim beyannamesinde hem de hükümet prog-
ramında akarsuların özelleştirilmesi ve suyunun özellikle sulama amaçlı 
satılacağı belirtilmektedir. Akarsularımızın bu şekilde özelleştirilmesi, 
yürürlükteki tarım politikaları nedeniyle zaten geçimini güçlükle sağla-
yan köylünün tarlasını terk edeceği, büyük kentlere göç ederek serma-
yenin ucuz iş gücünü oluşturmaya devam edeceği, terk edilen tarlaları 
da yine sermayenin alarak şirket tarımına geçişin sağlanacağı anlamına 
geliyor. TÜİK’in verilerine göre 1980-2004 yılları aralığında tarımdan 1 
milyon kişi koparken, sadece 2004-2005 yılları arasında 1 milyon 400 
bin kişi, AKP iktidarını kapsayan 2002-2007 yılları arasında da yaklaşık 
1 milyon 800 bin kişi tarımdan koptu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yukarıda bahsedildiği üzere bir yandan 
ABD’li şirketleri ülkemizdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ederken, 
bir yandan da ucuz işgücü temini hazırlıklarını da ihmal etmemekte, bu 
konuda önüne herhangi bir engel çıkarılmaması için de hazırlanan Ana-
yasa taslağına tarımın ve çiftçinin korunması kavramlarını koymamak-
tadır. Bu gelişmeler, geçimini tarımdan sağlayan insanlarımız açısından 
önümüzdeki sürecin oldukça zorlu geçeceğini, tarlasını terk etmenin on-
lara daha iyi olanaklar sağlamayacağını açıkça göstermektedir.

Orman köylüsünün korunması da yukarıdaki bilgiler ışığında ve doğal 
olarak taslakta yer almamaktadır.

TARIM ARAZİLERİ İLE ÇAYIR VE MERALAR DAHA  
KOLAY AMAÇ DIŞI KULLANILABİLECEK : Yeni taslakta tarım 
arazileri ile çayır ve meraların da amaç dışı kullanımı ve tahribini ön-
leme konularına yer verilmemiş olması, ülkemize davet edilen yabancı 
sermayeye istediği her yerin sorunsuzca ve baş ağrıtmadan sunulması, 
bu doğal varlıklar üzerinde işgalci durumunda olanların ödüllendirilme-
si ve yeni işgallere olanak sağlayarak AKP’nin oy potansiyellerini daha 

da arttırması anlamını taşımaktadır.

Küresel ısınma ve onun kuraklık etkisinin ülkemizde meydana getirdiği 
rekolte düşüşü göz önüne alındığında tarım arazilerinin tarımsal üretim-
de kullanılması, tarım dışı amaçlarla kullanılmaması gerektiğinin önemi 
çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer yandan meralar, hayvanların 
bedava yem kaynağı olmalarının yanında tatlı su sağlama mekanlarıdır, 
bu nedenle amaç dışı kullanımla daraltılmaları son derece sakıncalıdır. 
Doğal varlıkların Anayasal koruma altında bulunmaları büyük önem ta-
şımaktadır.

PLANLAMA YENİ TASLAKTA YOK: Her ne kadar uygulamada ol-
masa da planlama, artık yeni Anayasa taslağında hiç yok. 1982 Anaya-
sası sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu bir biçimde 
gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı 
kurma görevini devlete vermişti. Ancak, neoliberal politikaların itaatkar 
uygulayıcısı siyasi iktidarlarımız bu durumu gözetmediklerinden başta 
İstanbul olmak üzere büyük kentlerimiz yoğun göçe maruz kalmışlar-
dır.

Ülke yönetimini talimatlarını IMF, DB ve DTÖ gibi küresel sömürü ak-
törlerinden alan AKP iktidarının “planlama” ilkesiyle ülkeyi yönetmesi 
imkansızdır. Ülkemizdeki fırsatları değerlendirmek için gelecek yabancı 
sermayenin ülkemizin batısındaki suya yakın, az hafriyat gerektiren ta-
rım arazilerinden başka yere düşünülmesi beklenemez. Bu nedenle de 
ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması mümkün olamaz. 
Zihniyet böyle olunca da bu kaynakları korumak için bırakın gerekli 
teşkilatı kurmayı, var olan kurumların da önce işlevsizleştirilmesi daha 
sonra da kapatılması gerekir. Dolayısıyla AKP hükümetinin dış kaynak-
lı tavsiyeler üzerine kurulu yönetim anlayışı doğrultusunda oluşturulan 
Anayasa taslağında planlama zorunluluğuna gerek bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla tarım sektöründe planlama gereksinimi bulunmayan bir 
anlayışın ne tarımsal üretimin verimlendirilmesine, ne bu planlamayı 
gerçekleştirip verim artışını sağlayacak ziraat mühendisine, ne de tarım-
sal üretimi gerçekleştirecek köylüye ihtiyacı bulunmaktadır. Hükümetin 
tarım ve köylü bağlamında hedefi ne pahasına olursa olsun tarımsal nü-
fusun azaltılması-toprağından kovulmasıdır.

Neoliberal politikaların zararlarını en üst seviyede yaşayan ülkemizde 
Anayasa içerisinde sosyal devlet anlayışını içeren planlama bölümünün 
yer alması, ülke genelinde tüm yurttaşlarımızı çok yakından ilgilendiren 
bir konudur.

KOOPERATİFÇİLİKTE ANAYASAL GÜVENCE DIŞINA ÇIKA-
RILMIŞTIR: 1980’den bu yana neoliberal politikaları kayıtsız şart-
sız ve harfiyen uygulayan Türkiye, Dünya Bankası’nın dayatmasıyla 
2000 yılında 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanun’u çıkardı. Asıl amaç bu kooperatif ve birliklerin özerk olmasıydı, 
ancak hiçbir zaman bu olamadı, çünkü bu yapılar köylünün oylarını ala-
bilmek amacıyla kullanıldı.

Diğer önemli bir nokta ise bu kanunun çalışma konuları başlıklı 3. mad-
desinde geçen “Kooperatif ve birliklerin, ilk işleme hüviyetindeki işlet-
me ve tesisleri dışında kalan sonraki üretim aşamaları için kuracakları 
iktisadi işletmeler, anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik olarak 
kurulup faaliyet gösterirler.” ibaresidir. Oysa kooperatifler çiftçilerin 
haklarını şirketlere karşı korumak amacıyla oluşturulmuş yapılardı. Bu 
düzenleme hem kooperatif hem de birliklerin dik durmasını zora soku-
yordu. Diğer Anayasalarda olmasına karşın, hazırlanan taslakta koopera-
tifçiliğin geliştirilmesi konularına yer verilmemesi, uygulanmakta olan 
politikaların Anayasa’ya aktarılmasından başka bir şey değildir. Oysa 
gelişmiş ülkelerde kooperatifler son derece güçlü çiftçi örgütleridir. Ül-
kemizde de buna paralel düzenlemeler yapılması gerekir.

ORMANLARIMIZDA DA YABANCI ŞİRKETLER FAALİYET 
GÖSTEREBİLECEK: Daha önceki Anayasa’larda devlet ormanları 
devletçe yönetilir ve işletilirken, hazırlanan Anayasa taslağında burala-
rın işlettirilebileceği de görülmektedir. Bununla ormanlarımız yerli ve 
yabancı özel sektör faaliyetine açılmış olmaktadır. Ülkemizde yaşanan 
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diğer özelleştirmelerin zamanla yabancılaşma hareketine dönüştüğü ve 
bu ülkede yaşayan bizlere hiçbir fayda sağlamadığı, tersine zarara uğrat-
tığı unutulmamalıdır. “İşlettirir” ibaresi taslaktan çıkartılmalıdır.

ORMANLAR KENDİ KENDİLERİNE ORMAN NİTELİKLERİ-
Nİ KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR: Kamuoyunda 2B arazileri 
olarak bilinen gerek mevcut gerekse taslak Anayasa’da “ilim ve fen ba-
kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alanlar” tabiri değişti-
rilmeli “kaybettirilmiş alanlar” olarak artık değiştirilmelidir. Ormanın 
kendi kendine orman niteliğini kaybetmediğini, bu niteliğin işgalciler 
tarafından kaybettirildiğini artık ilkokul çocukları dahi bilmektedir. 
Buna yol açan kişilere bu araziler satılmak yerine cezalandırılmaları 
gerekmektedir. Yine bu konuyla ilgili olarak oluşturulmuş bulunan mi-
lat Anayasa değişikliklerine kadar sürekli ilerletilmektedir. Daha önce 
31.12.1981 olan tarih bu taslakta 23.07.2007 olarak revize edilmiştir. Bu 
tarihleri revize etmek 2B alanlarını artırmakta ve ormanlar her nedense 
kendi kendilerine orman niteliklerini hızla kaybetmektedirler. 1981’den 
bu yana bu araziler 3,5 milyon dekara genişlemiştir. Bu tarih tamamıyla 
kaldırılmalıdır. Aksi halde orman arazileri daralmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; Ülkesini pazarlamakla görevli olduğunu beyan eden, 
ABD’li şirketleri ülkemizdeki fırsatlardan yararlanmaya davet eden, 
gerçek üretici köylüye hakaret eden bir iktidar artık tavrını ortaya daha 
açık koymakta ve hazırlamakta olduğu Anayasa taslağına ne tarımın 
geliştirilmesi ne de çiftçinin-köylünün korunmasını koymaktadır. İşin 
ilginç yanı ise iktidarı döneminde sürekli tarım ve köylü aleyhine po-
litikalar uyguladığı halde 2007 bütçesine koyduğu 5 milyar 250 milyon 
YTL tarım desteğinin 5 milyar 118 milyon YTL’sini 22 Temmuz seçim-
lerinden önce dağıtan AKP köylünün büyük bölümünün oylarını yine 
topladı. Ancak, Başbakan’ın hayvancılığa ayrıldığını ifade ettiği 750 
milyon YTL’lik destek ise ortada yok.

Çiftçi-köylü, örgütlülüklerini aktif hale getirerek ve onun itici gücü ola-
rak siyasi iktidar üzerinde kendinden yana politikalar uygulanması ko-
nusunda baskı unsuru uygulamadıkça, en önemlisi olarak da kendinden 
yana politikalar uygulayacak siyasi iktidarları seçmedikçe yok olmaya 
mahkumdur.

Yeni Anayasa taslağında kendine yer bulamayan köylü hala sükuneti-
ni korumaktadır, tıpkı kendine kamu hizmeti sunmakla görevli Tarım 
Bakanlığı’nın 1984 yılında yeniden yapılandırılma adı altında işlevsiz-
leştirilmesi ve Köy Hizmetleri’nin 1996 yılından itibaren önce işlevsiz-
leştirilmesi ve sonra da 2005 yılında kapatılmasında olduğu gibi.

Hazırlanan Anayasa taslağı Türkiye’nin uygulamaya koyduğu neoli-
beral politikalara Anayasal uyumun sağlanmasının tamamlanmasından 
öte bir çalışma değildir. Yapılan, her alanda zaten fiili olarak başlatıl-
mış ve Anayasa ile çelişen durumların ortadan kaldırılması amacıyla 
Anayasa’mızın neoliberal politikalara uyarlanması çalışmasıdır. Sosyal 
devlet ilkesine son vermenin önemli bir adımıdır.

ZMO SAMSUN ŞUBESİ: 2007 Anayasa Taslağında belirtilen madde-
ler incelenmiş ve,

1- 1982 Anayasasında yer alan “Toprak Mülkiyeti” ile ilgili 44. Madde-
nin “Tarım Hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” 
ile ilgili 45. Maddenin aynen korunması,

2- 1982 Anayasasında yer alan “Kamulaştırma başlıklı bölümün aynen 
muhafazası, buna “Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan doğru-
ya işleten çiftçinin hakkaniyet ölçüleri içinde, geçinebilmesi için zaruri 
olan ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin kamulaştırılan top-
rağının bedeli her halde peşin ödenir” hükmünün eklenmesi,

3- 1982 Anayasasında yer alan Planlama ile ilgili 166. Maddenin mu-
hafazası,

4- Ormanların korunması ve geliştirilmesi ile ilgili bölümün (131. Mad-
de) 2. fıkrasında yer alan “ve işlettirilir” sözcüğünün çıkarılması ve bu 
bölümün 5. Maddesinin tamamının tasarıdan çıkarılması,

5 - Orman köylüsünün korunması ile ilgili maddenin, ormanların ko-

runması ve geliştirilmesi ile ilgili maddeye uyumlu olacak şekilde dü-
zenlenmesi,

6 - Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile ilgili 1982 Anayasasındaki mad-
delerin korunması,     Şubemizce uygun görülmüştür.

PROF. DR. EKREM KÜN: Tarımsal üretim planlamasını öngören bir 
paragrafın en başta yer almasının uygun olacağı kanısındayım. 

Toprak Mülkiyeti  (ÖNERİMİZ): Toprak ve su kaynaklarımız ül-
kemizin en değerli ve vazgeçilemez varlıklarındandır. Bu kaynakların 
mülkiyet ,kullanım ve geliştirilme hak ve yükümlülükleri kamu adına 
devletin görevleri olduğundan; bunların yabancı gerçek ve tüzel kişilere 
satış ve kiralanmasına izin verilemez; bu kaynakların Doğrudan Gelir 
Desteği gibi uygulamalarla üretim dışı bırakılmasına izin verilemez. Bu 
kaynakların devlet-halk işbirliğiyle korunma, geliştirme, verimli ve hak-
ça kullanımı için, gerekli her türlü önlem alınır. Bu bağlamda, ülkemiz 
sınırlarında güvenlik amacıyla öteden beri boş tutulan topraklar, güven-
lik kurumlarımızın da onayı ile, iç iskan uygulama projeleri ile üretken 
konuma dönüştürülmelidir.

Gerçek ve tüzel kişilerin özel mülkleri olan tarım toprakları ve yüzey 
suları, aynı zamanda çok önemli ulusal kaynaklarımızdan olduğundan, 
malik ya da sahiplerince, yüksek verimli ve nitelikli üretim yapılarak 
kullanılmalıdır. Devlet bu amaçla, ürün maliyet ve fiyat dengelerini kar-
şılayan düzenleme ve denetimler yapar, tarla ve bahçe alanlarının satış 
yahut da miras yoluyla, tarım bölgesine göre belirlenen alt sınırın altına 
düşme-sini durduracak etkili  önlemler alır.

Tarım topraklarının verimli ve üretken olarak işletilme, verimliliğinin 
korunma ve geliştirilmesi ve kırsal kesimde topraksız çiftçilere toprak 
sağlanması amacıyla;tarıma katılacak hazine malı boş alanların saptan-
ması, bunların dağıtım-kullanım ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi, da-
ğıtılan toprakların  tarım dışı amaçlarla kullanımı ve satışının önlenmesi 
için gerekli düzenlemeler Devletçe yapılır ve uygulatılır.

İşlenen tarım topraklarının ve işlenmeyen ancak tarımsal üretim potan-
siyeli olan toprakların, kentsel  ve endüstriyel yerleşim gibi, tarım dışı 
amaçlarla kullanımına izin verilemez, yerli ve yabancı tüzel ve gerçek 
kişilere bu amaçla toprak kiralama ve satışına izin verilemez. 

Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması 
(ÖNERİMİZ): MADDE 45. – Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mera-
ların amaç dışı kullanım ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlama-
sı ilkelerine uygun olarak, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme 
araç-gereç ve öteki girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı; bitkisel ve 
hayvansal ürünlerin gerçek değerlerinin üretici eline geçmesi için gerek-
li önlemleri alır. Girdi sağlama, ürün işleme-değerlendirme ve pazarla-
ma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yörelerde üreticilerce başlatılan 
işbirliği ve kooperatifleşme girişimleri Devletçe desteklenip ülke çıkar-
ları için yönlendirilir.  

Kıyılardan yararlanma  (ÖNERİMİZ): MADDE 43 - Kıyılar, Devle-
tin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz 
ve göllerin kıyılarını çevreleyen kıyı şeritlerinin kullanımında öncelikle 
kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla kıyı şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre genişlik ve derinliği 
ile gerçek ve tüzel kişilerin bu yerlerden yararlanma olanak ve koşuları 
yasayla düzenlenir. Kıyı şeritlerinin kullanımından ortaya çıkabilecek 
olumsuz etkilere karşı gerekli koruma yöntem ve önlemleri bu yerleri 
kullananlarca alınır.

Kamulaştırma (değişiklik önerilerimiz): Madde 127- Devlet ve kamu 
tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği durumlarda, gerçek değeri 
üzerinden ve bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım miktarı nakden 
ve peşin olarak ödenmek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
malların tamamı ya da bir kısmını, yasayla  gösterilen ilke ve yöntemle-
re göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde kullanım hakkı yönetimleri 
kurmaya yetkilidir. 

Ancak, tarım reformu uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile 
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yerleşim projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi 
ve kıyıların korunması amaçlarıyla kamulaştırılan taşınmazların bedel-
leri, beş yılı geçmemek koşuluyla eşit taksitlerle ödenebilir. Bu durumda 
ve herhangi nedenle ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde, kamu ala-
cakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır. Kamulaştırılan toprak-
tan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının 
bedeli, her halde peşin ödenir.

PROF. DR. TAYFUN ÖZKAYA (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi): 
Toprak mülkiyeti ve Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışan-
ların korunması ile ilgili Taslakta hiçbir madde olmaması, köylü sınıfı-
nın daha rahat tasfiye edilmesine anayasal dayanak da hazırlayacaktır. 
Bu taslakla hiçbir kimse topraksız veya az topraklı çiftçileri korumak 
için en azından anayasal bir destek bulamayacaktır. Toprak reformu 
anayasal zeminini kaybedecektir. Ayrıca halkın beslenmesi de bir tarım 
konusu olmaktan çıkacaktır. Tamamen ithale dayalı bir sitemi savunmak 
anayasal bir temel kazanacaktır. Benzer şekilde çiftçi eline geçen fiyatla-
rın düşük olması anayasal açıdan hiçbir sorun oluşturmayacak, küresel-
leşmenin bir gereği olarak anayasal bir temel kazanacaktır.

1981 anayasasındaki üretimin düşürülmesi bugünkü koşullarda çevreyi 
korumak amacıyla gerekli olabilir.

Kamulaştırma karşılıklarının beş yılda ödenmesi gibi ağır koşullarda 
toprak reformu yapmak oldukça zor olacaktır. 

Planlama ile ilgili madde olmaması, bütün planlama araçlarının (DPT) 
yok edilmesini kolaylaştıracaktır. Bugün için bunlar etkili kullanılmasa 
da planlama organlarının yok edilmesi istenildiğinde plan yapma beceri-
sini kısıtlayacaktır. Anayasa’da da şu anda istenilen budur herhalde.

“Ormanlar devletçe işlenir veya  işletilir” hükmü ile özel ormancılığa 
kapı açılmaktadır. Özel sektör bu alanda gelecek kuşakların da çıkarları-
nı gözetmeyecek ve ekolojik zorunluluklara uymayacaktır.

Ormanların daraltılmasına yol açacak hükümler,  ormanı koruyacak olan 
köylünün ormanı tahrip etmesi için spekülatörlerin müttefiki haline gel-
mesine kapı açacaktır. Halbuki eski maddelerin geliştirilerek korunması 
gerekir. Bunlar içine orman köylülerinin ormanların korunması ve işle-
tilmesinde  mülkiyet ve işletme hakkı  edinmeksizin  katılımının sağ-
lanması yararlı olacaktır. Dünyada çeşitli ülkelerde uygulanan topluluk 
ormancılığına kapı açmak yararlıdır. Ancak burada çok hassas olmalıdır. 
Bu özel mülkiyete yol açacak şekilde yapılmamalıdır. Dünyada bazı ül-
kelerde bu tehlike de doğmuştur.  

Kooperatifçilik ile ilgili madde olmaması: Her ne kadar kooperatifçiliğin 
çok geliştiği örneğin Danimarka gibi ülkelerde özel bir kooperatif kanu-
nu yoksa da, anayasada kooperatifçilikle ilgili madde olması yararlıdır. 
Avrupa Birliği ülkelerinde kooperatifçilik çok yaygındır. Yetişmemiz 
için anayasada madde olmalıdır. Kooperatiflere devletin bazı ayrıcalık-
lar (vergi bağışıklıkları gibi) sağlaması da eklenmelidir.

PROF. DR. EROL GÜNEL (Mustafa Kemal Üniversitesi BAUM Mü-
dürlüğü): Toprak Mülkiyeti; Devletin, 

•çiftçiye yeterli büyüklükte toprağı sağlaması, ‘sosyal devlet’ olması-
nın;

•sağlanan toprağın, asgari işletme büyüklüğünün altına düşecek ölçüde 
parçalanmasını önlemek de ekonomik bir üretimin sürdürülebilirliğini 
sağlamanın ön koşuludur.

•Hatta, tarım arazisinin, makul bir süre dışında, sahiplerince üretim dışı 
bırakılmasını önleyecek tedbirlerin alınması dahi anayasal çerçevede 
düzenlenmelidir.

Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması; 
Birincil üretim olarak nitelenen tarımsal üretimin dayanağı olan tarım 
arazisi ve ortak kullanım altındaki mera’ların sürekliliği ile üreticinin 
haklarının düzenlenmesinin anayasal güvenceye alınması bakımından, 
1982 metninin yeni taslakta da yer alması, yine sosyal devlet olmanın 
bir gereği olarak düşünülmelidir.

Kamulaştırma başlığı altında yapılacak düzenlemelerde,

•Devlet ve kamu tüzel kişiliklerinin kamulaştırma yetkisi,

•Kamulaştırma bedelinin beyan edilen vergi değerini aşamayacağı; an-
cak onun altında da olamayacağı,

•Toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olan bedelin, her 
halde peşin ödenmesi,

hususlarının yer alması, sosyal devletin var oluşunun, bunun gereklerini 
yerine getirebilmek için gerekli vergileri garantilemenin, ya da ‘vatan-
daşın itibar edilen beyanlarıyla yarattığı değerler manzumesi içerisinde, 
devletin de daha ucuz maliyetlerle kamu hizmeti yapmasını sağlayabil-
mesinin önkoşuludur.

Planlama; Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devletin, kültürel, 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı en verimli şekilde sağlamak amacıyla, 
resmin tümünün görülmesini sağlayacak, yol gösterici, hedefleri belirle-
yici; vahşi rekabet ortamlarını dengelemek suretiyle denge sağlayıcı bir 
planlama erkinin olması yararlı olacaktır.

Ormanlar ve Orman köylüsünün korunması: 1982 anayasasının “bi-
lim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin 
değerlendirilmesi”ne getirdiği düzenleme, 31.12.1981 – 23.07.2007 
arasındaki sürede nitelik yitimlerini önleyememiş; önerilen değişiklikle, 
adeta yeni bir nitelik yitirttirme süresi ihdası öngörülmüştür.

Devlet orman işletmesinden belirli ölçülerde çekilmeyi düşünüyorsa 
bunu, sorumluklularını kesin ölçülerde belirlemek ve verimsiz işletimi 
belirlenen alanların geri dönüşümünü de öngörerek, köy tüzel kişilikle-
riyle düzenlemelidir. 

BÜLENT PARMAKSIZ (ZMO İstanbul Şubesi Üyesi): Türkiye’de 
anayasalar genel itibariyle olağanüstü koşullarda, bu koşulların baskı-
lanması ve ruh hali içinde yapıldı. Anayasalar, bütün toplumsal kesim-
lerin görüşleri alınmadan, demokratik usullere aykırı olarak tepeden 
inmeci biçimde hazırlandı.  Kendi vatandaşına güvenmeyen, devletin 
bekasını sürdürmeyi esas alan bir mantığın ürünü olan bu anayasalar, 
demokratik-sosyal bir hukuk devleti oluşturmaktan oldukça uzaktı.

Türk anayasacılık hareketi içinde yoğun tartışmalarla görece demokra-
tik şekilde hazırlanan tek anayasa, Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmeden 
önce birinci meclis döneminde ve aslında yine savaş koşullarında ha-
zırlanan 1921 Anayasasıdır. 1921 Anayasası, hilafetin kaldırılması ve 
cumhuriyetin ilanının ardından, yerini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 
ilkelerini belirten 1924 Anayasasına bırakmıştır. Fakat 1924 Anayasası 
tek partili rejimin bir ürünüdür ve içeriği de buna uygun şekilde belir-
lenmiştir.

İlk çok partili seçimlerin 1946 gibi çok geç bir tarihte yapılması, po-
pülizmin galibiyeti sonucunu doğururken “demokrasi havarisi” De-
mokrat Parti’nin baskıcı uygulamaları ordu darbesi ile sona erdirilmiş, 
Türkiye’de demokrasinin algılanışı başlangıçtan itibaren sorunlu bir hal 
almıştır. Ordu tarafından hazırlanan ilk anayasa olan 1961 Anayasasının 
pek çok olumlu düzenleme içermesi, sorunu daha da derinleştirerek te-
mel hak ve özgürlüklerin korunması için kısıtlanması gerektiğine dair bir 
inanç yaratmıştır.  Gerçekten de 1960’larda dünya genelindeki özgürlük 
ve sosyal adalet arayışlarının bir ürünü olarak, yapılışı itibariyle olmasa 
da içerik itibariyle en demokratik anayasa 1961 Anayasası’dır. Sosyal 
devlet ilkesine de ilk kez 1961 Anayasası’nda yer verilmiştir. Fakat 1961 
Anayasasının ardından gelen süreçte, demokrasi tecrübesinin yokluğu 
politikanın toplumsallaşmasından ürkülmesine yol açmış, “çoğunun za-
rar azı karar” mantığı ile “bol” geldiği ileri sürülen anayasal haklar, önce 
1971 sonra 1980 darbeleriyle daraltılmıştır.

1982 Anayasası, 1961 Anayasası gibi darbe sonucu oluşturulan bir ana-
yasa olmakla birlikte, içerik olarak 1961 Anayasası’ndan çok farklıdır. 
Esas itibariyle 12 Eylül darbesi, neoliberalizmin “başka alternatif yok” 
sloganıyla tüm dünyaya yayılmayı amaçladığı bir dönemin ürünüdür ve 
başta ABD olmak üzere uluslararası güçlerin doğrudan desteği ile ger-
çekleşmiştir. Askeri yönetim, hazırladığı anayasa ile kendisinden bekle-
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neni vermiştir. 1982 Anayasası, 24 Ocak ekonomik kararlarının uygula-
maya konulmasını sağlarken, bunun doğrudan sonucu olarak temel hak 
ve özgürlükler ile devletin sosyal ve hukuki niteliklerini kısıtlamıştır.

1961, 1982 Anayasaları ve 2007 Anayasa Taslağı Üzerinden, Tarıma 
İlişkin Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

1-Toprak Mülkiyeti: Hem 1961 hem de 1982 Anayasası’nda, topraksız 
ya da az topraklı köylüye toprak sağlamak konusunda düzenlemeler yer 
almakla birlikte, bunun hangi şekilde yapılacağına ilişkin somut bir ta-
nım yapılmamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tartışılan Top-
rak Reformuna ilişkin bir düzenleme yoktur. Yine de ilgili maddelerde 
“…çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır.” ifadesi 
ile topraksız çiftçinin toprak sahibi olmasının önü açılmıştır. 2007 ana-
yasa taslağında ise toprak mülkiyetine ilişkin bir hüküm getirilmemiş, 
toprak mülkiyetinin paylaşımı konusunda herhangi bir adaletsizlik yok-
muşçasına tavır alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında askeri yönetim dö-
nemlerinde hazırlanan anayasalar bile, 2007 anayasa taslağından daha 
demokratik ve sosyal adalet konusunda daha hassastır.

2-Tarım ve Çiftçinin Korunması: 1961 Anayasası çiftçinin haklarını 
korumak konusunda daha net düzenlemeler içermekle birlikte, “Tarım 
ve Çiftçinin Korunması”na dair hükümler hem 1961 hem de 1982 Ana-
yasasında yer almaktadır. 2007’de hazırlanan taslakta ise bu konuda her-
hangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, tarım ve çiftçi konuları anayasal 
korumadan yoksun bırakılmıştır. 1961 ve 1982 Anayasaları ise tarımsal 
üretimi korumak konusunda düzenlemeler yapmış, hatta 1961 Anayasa-
sında çiftçinin emeğinin karşılığını alması için – niyetler bazında kalsa 
da – anayasal güvence sağlanmıştır. 

3-Kıyılardan Yararlanma: Kıyılardan yararlanma konusunda 1961 
Anayasasında herhangi bir düzenleme yer almamakta, 1982 Anayasası 
ve 2007 taslağında ise konu benzer şekilde hükme bağlanmaktadır. Kı-
yılardan yararlanma konusunda kamu yararına öncelik verilmesi olumlu 
bir düzenleme olup, yeni anayasada buna ek olarak kıyılardan yarar-
lanmada çevre koruması hususunun da gözetilmesi gerekmektedir. Bu, 
özellikle doğal alanların talanının önüne geçmek açısından önemlidir.

4-Kamulaştırma: Kamulaştırma konusunda 1961, 1982 Anayasaları ve 
2007 taslağında benzer düzenlemeler mevcuttur. Bununla beraber 1961 
Anayasasında çiftçinin topraklandırılması için kamulaştırma yapılma-
sından söz edilirken, 1982 Anayasası ve 2007 taslağında ise tarım refor-
munun uygulanması için kamulaştırma yapılacağı belirtilmiştir. Tarım 
reformu konusunda açık bir tanım ve somut bir niyet ortaya konmadı-
ğı için 1961 Anayasasındaki düzenleme, sosyal adalet açısından daha 
olumludur.

5- Planlama: Planlamaya ilişkin hüküm sadece 1961 ve 1982 Anayasa-
sında bulunmaktadır. 1961 Anayasasından itibaren sosyal devlet ilkesi 
devletin nitelikleri arasında sayılmakla birlikte, sosyal devletin zorunlu 
bir sonucu olan planlamaya gerekli önem verilmemiştir. 1961 Anaya-
sasında Devlet Planlama Teşkilatı oluşturularak bu alandaki en önemli 
adım atılmıştır. Sosyal devlet ilkesini uygulama dışı bırakan 1982 Ana-
yasasında dahi “sanayin ve tarımın (…) dengeli ve uyumlu biçimde 
hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının (…) verimli şekilde kullanılmasını 
planlamak” devletin görevi sayılmıştır. 2007 taslağında ise sosyal devlet 
ilkesinin içeriği boşaltılmış, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve devletin 
sosyal ödevlerini yerine getirmesinin en somut aracı olan planlama ko-
nusu anayasal güvencesiz bırakılmıştır.

6-Ormanların Korunması:Ormanların korunması konusunda 1961, 
1982 Anayasaları ve 2007 taslağında benzer hükümler bulunmaktadır. 
Bununla beraber ormanlar, 1961 ve 1982 Anayasalarında devlet gözeti-
minde ve mülkiyetindedir. Kamu yararı açısından bu durum çok önemli 
bir husustur. 2007 Anayasa taslağı ile orman arazileri özel işletmelere 
açılmakta ve bu arazilerin satışı mümkün kılınmakta, bedel karşılığı kul-
lanım hakkı devredilebilmektedir. Yeni anayasa taslağının neoliberal ve 
özelleştirmeden yana olan tavrı, ormanların korunması konusunda açık-
ça kendini göstermektedir. İnsanlık için temel önem taşıyan orman alan-
larının hızla tükendiği bir dönemde böyle bir düzenlemenin yapılması 

anayasanın temel ilkeleri ile çeliştiği gibi, kar odaklı bir sistemin hakim 
kılındığının en bariz göstergesidir.

7- Orman Köylüsünün Korunması: Orman köylüsünün korunması 
konusunda 1961, 1982 Anayasalarında düzenlemeler mevcut olmasına 
rağmen 2007 taslağında hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Yeni anayasa 
taslağı diğer hükümler konusunda tartışıldığı gibi bu konuda da sosyal 
devlet ilkesinin karşısında neoliberalizmin gereklerine uygun bir tavır 
almaktadır. Ormanların korunması gerekli görülmediği gibi -yeni dü-
zenlemelerle kısa zamanda ormanların tükeneceği düşüldüğünden olsa 
gerek- orman köylüsü de yok sayılarak anayasal güvenceden yoksun 
bırakılmaktadır. Kendi içinde tutarlı(!) bir mantık taşıyan bu tutum gele-
cek açısından kaygı vericidir.

8- Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi: Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
konusunda 1961, 1982 Anayasalarında düzenlemeler mevcut olmasına 
rağmen, 2007 taslağında hiçbir hüküm bulunmamaktadır. 1980 sonrası 
neoliberal politikalar doğrultusunda alınan ekonomik kararlarla birlikte 
kooperatifçilik adım adım öldürülmüş ve bundan dolayı 2007 taslağında 
bu konuda herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç bile duyulmamıştır.  Hal-
buki ülkemizde kooperatifçilik uzun yıllar boyunca üretici ve tüketici 
haklarının korunmasını sağlamıştır. Üreticiden tüketiciye mal geçişinde-
ki zinciri kısaltan, üretimde planlama ve verimlilik sağlayan kooperatif-
çiliğin, anayasal korunmanın dışında bırakılması kamu yararı açısından 
sakınca doğurmaktadır. Tüm üretim ve tüketim ilişkilerinin piyasanın 
sert koşullarına bırakılmasının sonucu olan bu düzenleme, doğal kay-
nakların verimli kullanılması ve sosyal adaletin sağlanmasının da önüne 
geçecektir.

Sonsöz: Kendine yeten bir tarım ülkesi olmakla övünen ülkemiz, 24 
Ocak 1980 ekonomik kararları ardından girdiği neoliberal süreçte, ulus-
lararası sermayenin isteğine uygun olarak gitgide dışa bağımlı bir hale 
gelmiştir. Türkiye’de tarımsal üretim Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında 
oldukça geridir. Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak, 
teknoloji destekli planlı bir tarım faaliyeti ve toprak reformu ile sınır-
sız gelişme gösterebilecek olan tarımsal üretim, şu an durma aşamasına 
gelmiştir. Tarımsal üretimde parçalı tarımsal alanların ve planlama ye-
tersizliğinin neden olduğu önemli bir gizli işsiz nüfus bulunmaktadır. 
Korumasız kalan, piyasadaki aracılara çalışan ve açlık sınırında yaşayan 
köylüler, kentlere göçe teşvik edilmiştir. Genetikte sağlanan gelişmelerle 
üretim artırılmaya çalışılsa da, gerçekte GDO’lar insanlığın geleceğini 
tehdit etmekte, geleneksel tarımı yok etmektedir. Orman arazilerinin gün 
geçtikçe azalması, küresel ısınma sonucu su kaynaklarının yetersiz hale 
gelmesi tarımsal üretimdeki sorunları giderek daha da yakıcı hale getir-
mektedir. Bilim insanlarının uyarıları, sürdürülebilir çevre ile barışık bir 
tarım politikasının bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğini gös-
termektedir. Çağımızda tarımsal üretim, neoliberal uygulamalara kurban 
verilemeyecek kadar hayatidir.

“Sivil bir anayasa” iddiası ile hazırlanan 2007 Anayasa taslağı ise tüm 
bu sorunları gözardı ederek askeri dönemde oluşturulmuş anayasalardan 
bile daha geri bir tutum almaktadır.  Tarımsal alanları, orman arazilerini, 
köylüleri anayasal koruma dışına iterek, tüm bu konular hükümetin neo-
liberal ekonomi politikaları doğrultusunda oluşturacağı kanuni düzenle-
melerin eline terk edilmektedir. Tarımsal üretimin arttırılması, planlama, 
kooperatifçilik ve tarım reformu konuları es geçilerek sosyal devlet ilke-
sinin içi boşaltılmakta, devletin ödev ve sorumlulukları azaltılmaktadır. 
Oysa tarımsal üretim çevre ile barışık teknolojilerle desteklenerek doğal 
kaynakların verimli kullanımını sağlayacak planlamalar içeren tarımsal 
bir mevzuatın anayasadan başlayarak düzenlenmesi zorunludur. 

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde 2007 Anayasa taslağının, neolibe-
ralizm doğrultusunda yapılan düzenlemeleri şaşırtıcı olmasa da korku-
tucudur. Demokrasi ve anayasa sözcükleri şimdiye kadar ender şekilde 
yan yana gelse de, tüm bu tartışmalar yeni ve yapıcı düzenlemeler için 
demokratik bir mücadelenin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

MAHİR GÜRBÜZ (TEMA Danışmanı): ANAYASA  DEĞİŞİKLİĞİ-
NE  İLİŞKİN  TEMA  GÖRÜŞLERİ  İÇİN  TARTIŞMA  TASLAĞI
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1.GİRİŞ:Ülkenin sıcak gündemine yerleşen Anayasa değişikliğine iliş-
kin olarak, ilgi alanlarıyla bağlantılı olmak koşuluyla TEMA Vakfının da 
öneri nitelikli görüş oluşturması Vakıf Yönetimince gerekli görülmüştür. 
Bu amaçla; üzerinde tartışma yapılabilecek bir taslak çalışması yapılmış 
ve aşağıda sunulmuştur. 

Bu değerlendirmede “yeni madde önermeleri ve gerekçeler” ve “mevcut  
Anayasa metninden çıkarılması gereken hükümler” olarak iki ana bö-
lümde açıklanmaya çalışılmıştır.

2. ANAYASAYA YENİ MADDE ÖNERMELERİ VE GEREKÇE-
LERİ:  2.1. Çevre ve doğal varlıkların korunması ve yönetimi konu-
larına ilişkin hükümler Anayasada ayrı ve özel bir bölüm halinde yer 
almalıdır.

BÖLÜM ÇEVRENİN VE DOĞAL VARLIKLARIN KORUNMA-
SI:

Madde:....:Başta toprak, su, orman varlıkları ve gen kaynakları ile hava 
olmak üzere, çevrenin ve doğal varlıkların korunması, yönetimi ile kul-
lanımının kamu yararı amacıyla gözetimi ve denetimi ve bu amaçlara 
aykırılıkların önlenmesi Devletin görevidir.

Gerekçe: Anayasada çevre ve doğal varlıklar konularına doğrudan ve 
dolaylı değinen maddeler vardır. Örneğin; 35’nci maddede “mülkiyet ve 
miras haklarının kamu yararına sınırlanabileceği”, 44 ve 45’nci madde-
lerde “toprak kaynaklarının korunması ve kullanımı”, 56’ncı maddede 
“sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşanması”, 57’nci maddede “kentlerde 
çevreyi gözeten planların yapımı”, 168’nci maddede “doğal varlık ve 
kaynakların korunması” ve 169 ve 170’nci maddelerde “ormanların ko-
runarak kullanımı” gibi konularda hükümler bulunmaktadır.

Kapsam, içerik ve anlatım açılarından yeterlilikleri tartışmalı olan bu 
hükümlerin yeniden ve bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması yararlı 
olacaktır. Çünkü; Türkiye dünya genelinde yaşanan küresel bozunum ve 
iklim değişikliği sorunsalını, özel koşulları yüzünden daha ağır biçimde 
yaşamaktadır.

•Ülkemiz doğal varlıklar bakımından zengin sayılamaz.

•Ekoloji ve topoğrafya nedeniyle, ülkemiz çok çeşitli ve ağır çevre so-
runlarıyla karşı karşıyadır.

-Türkiye toprak zengini bir ülke değildir. Ülke toprağı son derece ağır 
bir erozyonla hızla yok olmaktadır. Amaç dışı tarım arazisi kullanımı 
talanıyla hızla betonlaşmaktadır. Kent, sanayi, tarım ve tarım dışı sek-
törlerin atıklarıyla hızla kirlenmekte ve bozulmaktadır.

•Türkiye su zengini bir ülke de değildir. Kısıtlı olan yer üstü ve yer altı 
su kaynakları çok kötü kullanılmakta, sömürülmekte, bozulmakta ve 
yok edilmektedir.

Bütün bu nedenlerle; kalkınma- doğal varlık dengesini gözeten, kalkın-
ma yararlarının gelecek kuşaklara aktarımını öngören ve “sürdürülebilir 
yaşamı” temel ilke sayan kalkınma ve gelişme amaçları açısından, “çev-
re ve doğal varlıkların korunması ve doğru yönetilmesi” kanımızca yeni 
Anayasanın temel önceliklerinden birini oluşturmalıdır.

Bu bölüm kapsamında; aşağıda örneklendiği üzere, çevre ile toprak, su 
ve orman varlıklarına ve bu kaynakları en yaygın ve yoğun kullanan 
sektör olan tarıma ilişkin özel maddeler oluşturulabilir.

2.2. Toprak ve arazi kaynaklarına ilişkin öneri: Madde......: Arazi ve 
toprak kaynaklarının korunması ve yönetimi

Arazi ve toprak kaynaklarının doğal ve yapay yollarla kaybının ve ni-
teliklerini yitirmesinin engellenmesi ve korunması, ıslah edilip geliş-
tirilmesi ve sürdürülebilir yaşam ilkesi doğrultusunda kullanılmasının 
sağlanması Devletin görevidir.

Kanunla tanımlanacak olan ve arazi kullanım planlarında belirlenmiş 
bulunan tarım arazileri ile çayır ve meralar amaçları dışında kullanıla-
maz.

Tarım arazilerini mülkiyeti yabancı gerçek ve tüzel kişilere geçirilemez 
ve bu amaçla arazi satışı yapılamaz.

Gerekçe: Türkiye toprak varlığı bakımından zengin bir ülke değildir. 
Topoğrafik, fiziksel ve kimyasal çok sayıda etmenden dolayı, olan top-
rak ve arazi varlığının üretkenlik niteliği son derece kısıtlıdır. Üstelik 
hem ölçek büyüklüğü hem de nitelik bakımından son derece kısıtlı olan 
bu öçlüde kısıtlı olan arazi varlığı çok kötü kullanılmakta, yoğun olarak 
kirletilip bozulmakta, üretkenliğini yitirmekte ve daha kötüsü verimli 
tarım arazileri amaç dışı yaygın kullanımla adeta talan edilmektedir.

Türkiye esasen yeterli ve dengeli beslenemeyen ve hızla artmaya devam 
eden toplumunu, bu kısıtlı toprak ve arazi varlığını kullanarak yaşat-
mak zorundadır. Sanayisine, ticaretine ve ihracatına ham maddeyi bu 
kaynağını rasyonel kullanarak yetiştirmek durumundadır. Türkiye’nin 
kullanılabilir yeni arazi potansiyeli kalmamıştır. Bütün bu nedenlerle 
toprak tüm yaşamın üretilemeyen çoğaltılamayan fiziki temelidir. Bir 
avuç toprak üretilemeyen kaynaktır ve toprak yaşamdır.

Kısaca özetlenmeye çalışılan bu yaşamsal misyon, “kalkınma ile doğal 
kaynak dengesini gözeten” bir ilkesel anlayışla, toprak ve arazi kaynak-
larının “korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanımının, kısacası yö-
netiminin” ötelenemez bir kamu görevi olmasını  gerektirmektedir. O 
nedenle bu kaynakların yönetiminin Devletin temel görevlerinden biri 
olduğu hususu, bir anayasal hüküm olmalıdır.  

2.3.Su kaynaklarına ilişkin öneri:

Madde....:Su yönetimi, yer üstü ve yer altı su kaynaklarının korunarak 
kayıplarının önlenmesi, geliştirilmesi ve verimli kullanımının sağlanma-
sı Devletin görevidir.

Devlet su kaynaklarını koruması ve yönetimine ilişkin hususlar kanunla 
düzenlenir. Devlet bu amaçlarla gerekli kurumsal düzenlemeleri yapar 
ve gerekli önlemleri alır.

Yer üstü ve yer altı su kaynaklarının ve akarsuların mülkiyeti ve yöneti-
mi yabancı gerçek ve tüzel kişilere devredilemez.

Gerekçe: Toprak gibi ülkemizin su kaynakları da yeterli değildir. Bu 
kaynağımızda toprakta olduğu gibi kötü ve savurgan kullanılmakta, kir-
lenmekte ve hızla yitirilmektedir. İnsanlığın karşısına bir “karabasan” 
gibi dikilen “ küresel ısınma, kuraklık ve kısaca iklim değişikliği” sorun-
salı, var olan olumsuzlukları çok daha ağırlaştırmaktadır.

Özetlenen nedenlerle, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve ve-
rimli kullanımı ya da kısaca yönetimi, kesinlikle ötelenemez bir kamusal 
sorumluluk olmalı, açık ve net bir Devlet görevi olarak tanımlanmalı ve 
Devlet bu görevin yerine gelmesini sağlayacak “su yasası” gibi hukuksal 
düzenlemelerle gerekli yönetimsel örgütlenmeleri gerçekleştirmelidir.

2.4. Orman korunması ve yönetimine ilişkin öneri: Madde....Orman-
ların korunması ve yönetimi: Devlet, ormanların korunması ve genişle-
tilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır; bu amaçla yapı-
lacak kamulaştırmalar kanunla düzenlenir.  Bütün ormanların gözetimi 
Devlete aittir. Ormanlar, kamu hizmetleri dışında ormancılık dışı amaç-
larla kullanılamaz ve irtifak hakkına konu olamaz.

Devlet ormanları kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet or-
manlarının mülkiyeti, yönetilmesi ve işletilmesi özel kişilere devroluna-
maz. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete ve eyleme müsaade edile-
mez; ormanların tahribine yol açacak siyasi propaganda yapılamaz ve 
orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz.

Yanan ormanların yerinde yeni ormanlar yetiştirilir ve bu yerler orman-
cılık dışı amaçlarla kullanılamaz.

Devlet ormanlarının içindeki köylerde yaşayanların kalkındırılması ve 
gereken hallerde başka yerlere yerleştirilmesi, ormanların korunmasında 
ve işletilmesinde Devlet ile işbirliği yapması kanunla düzenlenir. Not : 
Bu madde Sayın Yücel ÇAĞLAR’ın çalışmasından alınmıştır.
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Gerekçe: Anayasada var olan hükümler yeterli açıklıkta olmadığı için 
sürekli tartışma konusu olmaktadır. Orman varlığının korunması ve yö-
netiminin tümüyle kamusal bir sorumluluk olduğu anlayışı Anayasaya 
yansıtılmalı ve bu rolün temel bir Devlet görevi olduğu net olarak ortaya 
koyulmalıdır.  

2.5. Tarım sektörüne ilişkin öneri: Madde....Tarım sektörünün geliş-
tirilmesi: Devlet; bitkisel ve hayvansal üretimin verimlilikle geliştiril-
mesi, ürün kalitesinin artırılması, üretici emeğini karşılayacak düzeyde 
ürün fiyatı oluşturulması, ürün işleme ve değerlendirme olanaklarını 
geliştirilmesi, ürünlerin uygun koşullarda pazarlanması, sektöre bilim 
ve teknoloji aktarılması, teknolojik girdi kullanımının geliştirilmesi 
ve üreticilerin ekonomik ve demokratik örgütlenmelerinin sağlanması 
amaçlarıyla, gerekli olan yönlendirici, özendirici destekleme ve koruma 
tedbirlerini alır.

Gerekçe: Tarım sektörü; üretim yöntemlerinin özelliği, doğa koşulları-
na belli ölçüde bağımlılık, ürün arz esnekliğinin olmamasından dolayı 
piyasa karşısındaki zayıflık, büyük ölçüde emek ağırlıklı üretim ve tüm 
bunlarla bağlantılı biçimde sektörde çalışanların gelir düşüklüğü gibi 
genel koşullardan dolayı, diğer sektörlere göre kamu desteğine daha 
çok ihtiyaç duymaktadır. Dünya genelinde geçerli olan bu gereklilik 
yanında, bir yandan toprak ve su gibi doğal varlıkların rasyonel kul-
lanılması gereği, öte yandan giderek büyüyen toplumun gıda güvenli-
ğinin sağlanması gibi yaşamsal nedenler de, bu sektörün korunması ve 
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özetlenmeye çalışılan nedenlerle, 
tarım sektörünün geliştirilmesi, bu amaçla yönlendirilmesi ve özendirici 
yöntemlerle desteklenmesi, anayasal ve temel bir kamusal sorumluluk 
ve Devlet görevi olmalıdır.

2.6.Çevrenin korunması ve yönetimine ilişkin öneri: Madde.....Çev-
renin korunması ve yönetimi: Gerekçe: Çevrenin bireylerin kullanımına 
sunulmuş sınırsız bir kaynak olmadığı, dünya toplumlarınca benimsen-
miş temel bir anlayıştır.

“Kalkınma yararlarının topluma sunulmasının, gelecek kuşakların geliş-
me potansiyelini yok etmemesi gerektiği” düşüncesi,  dünyanın buluş-
tuğu önemli bir ortak paydadır. Çevreyi gözetmeyen kalkınma ve geliş-
menin, geleceğe çözümsüz sorunlar aktaracağı yaklaşımı, genel kabul 
gören bir düşüncedir.

Dolayısı ile “çevrenin korunmasının topluma ve geleceğe duyulması ge-
reken kamusal ve toplumsal bir ahlak anlayışı olduğu” ilgili her çevre 
tarafından paylaşılmaktadır.

Özetle, çevreyi korumak bir insanlık ödevidir. O nedenledir ki çevre ko-
ruma devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur.

Belirtilen yaşamsal nedenlerden dolayı, yeniden kurgulanabilecek bir 
“çevre koruma ve yönetme” maddesinin, örneklenen unsurlardan da 
yararlanılarak düzenlenmesi, yerinde olacaktır. Düzenlenecek maddede; 
daha açık ve net ifadelerin yer alması, çevreyi oluşturan temel boyutla-
rın kısa da olsa tanımlanması ve bu amaçlarla kurumsal düzenlemelerin 
yapılacağının belirtilmesi uygun olabilir.

3.ANAYASA’DAN  ÇIKARILMASI  GEREKEN  HÜKÜMLER

3.1.”Toprak mülkiyeti” başlıklı 44’ncü maddenin ilk fıkrasında yer alan” 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere toprak sağlamak 
amacıyla tedbir almak” hükmünün gerekliliği, ülkenin fiziki ve toplum-
sal somut koşulları gözetilerek yeniden tartışılmalıdır.Çünkü; ülkemizde 
hem arazi kullanım potansiyelinin sonuna gelinmiştir, hem de var olan 
arazi toprak işleyen üreticilere bile  yetememekte ve mirasla bölünme 
devam etmektedir.

3.2.”Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” 
başlıklı 45’nci maddede geçen “tarım ve hayvancılık” ifadesi bir değiş-
melidir. Çünkü; “Tarım” terimi dünya genelinde “toprak, su kaynaklarıy-
la diğer üretken olanakların kullanımıyla bitkisel, hayvansal ve su ürün-
leri üretimini gerçekleştirmek” olarak tanımlanmakta ve bilinmektedir. 
O nedenle ve “tarımın hayvancılığı da kapsadığı” gözetilerek, maddede 
tarım dışında ayrıca hayvancılık denilmesine gerek yoktur. Tarımın alt 

sektörlerle tanımı amaçlanıyor ise yeni metinde “bitkisel ve hayvansal 
üretim kapsamında tarım” denilebilir.

3.3. Aynı maddenin “çayır ve meraların amaç dışı kullanımının önlen-
mesine” ilişkin başlangıç hükmünün ayrı bir hüküm olmaması, üstte 
(2.2) maddesi ikinci fıkrasında önerilen hüküm kapsamına alınması 
daha uygun olur.

3.4. Aynı maddenin ilk cümlesinin ikinci bölümünde yer alan “tarımsal 
üretim planlaması” ifadesi, demokratik özgürlüklerle bağdaşmayan ve 
bu nedenle de gerçekçi olmayan bir öngörüdür. Belirtilen nedenle bu 
hükmün çıkarılması ve konunun bu metnin (2.5) nolu “Tarım sektörüne 
ilişkin öneri” başlıklı hüküm kapsamında “tarımın özendirilerek yönlen-
dirilmesi” anlayışıyla dile getirilmesi daha uygun olacaktır. 

FARUK ÖZFESCİOĞLU: Ekte bulunan anayasa taslağını inceledim. 
Açıkça çiftçinin birçok hakkı elden alınmıştır. Zannedersem hükümetin 
planı, sanayileşmeye doğru gitmektir. Bunun için toprak (tarım) ve çift-
çinin korunmasını gereksiz saymaktadır. Yalnız hükümetin es geçtiği bir 
nokta var: Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘’Köylü milletin 
efendisidir.’’ Tarım, toprak ve çiftçilerin korunmadığı durumlarda oluşa-
cak olan düşük istihdam ve zararla, ne sanayileşme oluşur, ne de devlet 
ekonomik açıdan medeniyet devletleri arasında yer alabilir. Bu demek 
oluyor ki, hükümet ihracattan çok ithalata yönelecek. Yani birileri siz 
onu yapmayın çünkü size 5 liraya gelir, benden alın 3 lira olur dediği için 
dışalım düşünülmektedir. Bunun hükümet için sağlayacağı yarar ise, dı-
şalım ucuz olduğundan içeride üretim için az sermaye harcanacağından, 
geçici süreli devlet ekonomisinde ilerleme varmış gibi bir pembe tablo 
çizilecek. Oyalama taktiği de denilebilir. Bunun zararlarını ileride fark 
ederiz ama iş işten geçmiş olur. Herkes alacağını alır, ortada kalan köylü, 
çiftçi ve esnaf, yani kısacası millet olur. Amaç yurt içindeki gelişimi ve 
üretimi azaltmak, yani üreten değil tüketen bir toplum haline getirilme-
mizi sağlamaktır. Bu gerçekten ciddi bir tehdittir. Hükümet bu anayasa 
taslağını benim bu düşüncelerimi düşünerek mi yapmıştır, orasını bile-
mem ancak kim ne düşünürse düşünsün gerçek bunlardır. Saygılarımla 

ORFENUR ONARBAY: Hani derler ya, “Söyleyecek bir tek kelime 
bile bulamıyorum artık tıkandım” diye, işte ben şimdi bu safhadayım. 
Yeni mezun bir ziraat mühendisi olarak bütün bu olan bitene tüm iç-
tenliğimle inanamıyorum. Şimdiden yeni anayasayla beraber sonumu-
zun yaklaştığına, hatta daha da hızlı bir şekilde gerilediğimize yürekten 
inanıyorum. Bunda payı olan herkesi tebrik ediyorum. Gün gelecek bu 
yaptıklarından çok pişman olacaklar ama sonrasında ne fayda… Bunları 
söylerken içim burkuldu ve okuduklarıma da inanamamıştım ama yazık 
diyorum yazık… Bir ülke toprağıyla ve çiftçisiyle kalkınır, ki bizim top-
raklarımız bir servet daha bunun farkına bile varamayan aciz insanlar 
var. Ama sanmayın bu böyle devam edecek, eğer ben bu toprakların ço-
cuğuysam asla izin vermeyeceğim ki tek değiliz haberiniz ola...

MUSTAFA ÖZER: Yeni anayasa taslağı, diğerlerine göre birçok eksik-
likler içermekte bu haliyle tarım sektörü ve Türk çiftçisine bir getirisi ol-
mamakla birlikte hak kaybı ve kamu mağduriyeti doğurmaktadır. Bunun 
gibi geleceğimizi etkileyecek hayati konuların emrivaki ve Cumhuriyet 
kazanımları aleyhine değil, tüm toplumun görüş ve katılımıyla, aceleye     
getirilmeden oluşturulması gerektiği inancındayım. Bu konunun daha 
çok irdelenmesi ve Türk halkına duyurulması için Odamızın daha da 
gayretli çalışacağı temennisiyle teşekkür eder başarılarımızı dilerim.

FERAYİ GÖÇMEN: Gördüğüm kadarıyla yeni anayasa taslağında ta-
rım, köylü vb. kelimelerden kaçınılmış hatta hiç yer verilmemiş. Oda 
olarak nasıl bir ifade sergileyeceksiniz bilmiyorum ama bu çok üzücü 
ve zedeleyici bir durum. Seçilen hükümetin harikaları bunlar. İlerleyen 
günleri beklemekte yarar var diye düşünüyorum. Tepkiler gerektiği za-
man koyulur diye düşünüyorum.

NİLGÜN TEMURTÜRKAN: Anayasayı sadece kendi mallarıymış 
gibi sahiplenen, tarıma gereken önemi vermeyen, yeni taslakta tarıma 
yer vermeyen bu gerici zihniyeti kınıyorum... İstanbul şubeniz hakkında 
bilgi alıp görüşmek istiyorum. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevi-
nirim. 
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CİHAN KESKİN: Bazı alınmayan konular bizim için ileride sıkıntı ya-
ratacaktır. Hele ki kooperatifçiliği çıkarmaları çok yazık, tam tersi nasıl 
iyileştirebiliriz diye araştırmamız gerekirken hayret! Ayrıca çalışmaları-
nızdan dolayı sizlere de teşekkür ederim.

PELİN EKER (Uzman Teknik Danışman): Saygıdeğer oda yöneticileri, 
kişisel düşüncelerim; önceki anayasada geçen ve yeni anayasa taslağın-
da geçmeyen maddelerin olmaması, bu konularda ülke, toplum ve kişi 
haklarının hangi çerçevede ele alınacağı konusunda açıklık getirmiyor. 
Ayrıca ormanların korunması ve geliştirilmesi  Madde 131- 4 b de geçen 
istisnalar hangi kapsamda yer alacaktır? Bu konuda ortaya çıkabilecek, 
yargıya yansımış bazı olayların önü kesilmeye çalışılıyor olabilir. Yakla-
şımınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.

OSMAN ÇÖRTÜK: Toprak mülkiyeti ve Tarım, hayvancılık ve bu 
üretim dallarında çalışanların korunması ile ilgili maddelere yer verme-
lidir.

SERKAN KORKMAZ: Toprak mülkiyeti ve Tarım, hayvancılık ve bu 
üretim dallarında çalışanların korunması ile ilgili maddelere Yeni Ana-
yasada yer verilmemesi, Türkiye’de ziraata verilen önemin azaldığını 
gösterir. Bu da sona gider. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile ilgili mad-
delere Yeni Anayasada yer verilmemesi bile, Türkiye’de zirai üretimin 
yapılması ve bunları yapan çiftçilerimizin de doğal olarak korunması 
gibi bir niyetleri olmadığını gösterir. Saygılarımla...

BURCU KOÇ: Merhabalar; Mailiniz için teşekkürler, gerçekten çok 
bilgilendim çünkü ben yeni mezun olmuş bir ziraat mühendisiyim.Ül-
kemin bir tarım ülkesi olduğunu ve yaşayan halkın çoğunluğunun tarım 
ve hayvancılıkla uğraştığını büyüklerimiz bilmiyor mu? Biliyor ama iş-
lerine mi gelmiyor? Bende bir çiftçi çocuğuyum. Tarımla uğraşmanın 
her geçen gün nasıl zorlaştığını çok yakından biliyorum. Biz, yeni genç-
likten herkes çok şey bekliyor, onu da biliyorum ama düzen o kadar 
çarpık ki iş bulamıyoruz. İşimiz olmayınca bir yerlere gelemiyoruz, kö-
reliyoruz (Ben de 3 aydır, yani mezun olduğum andan itibaren işsizim). 
Ne ailemize, ne kendimize, ne de 2007 anayasasına, “Biz de buradayız, 
bunlar değişecek değiştireceğiz” diyemiyoruz. Teşekkürler.

SEDAT KOCABAŞLAR: Yeni anayasa taslağının ilgili hükümlerini 
karşılaştırmalı olarak inceledim. Konu hakkında bilgi verdiğiniz ve fi-
kirlerimize başvurduğunuz için teşekkür ederim. Gelişmiş ülke anaya-
salarının ilgili maddelerine de bir göz atılsa isabetli olur diye düşünüyo-
rum. Bu aşamada Yeni Anayasa taslağı bende; daha sonra yapılacak bir 
Anayasaya geçiş sürecinde bir basamak olduğu kanısı uyandırdı. Hükü-
metin siyasi katılımdaki başarısına rağmen, mevcut muhalefetin baskı-
ları sonucunda tam olarak istenen değil de istenene ulaşmak için çizilen 
bir yol intibahı uyandırıyor. Bence Anayasa çok daha kısa ve öz olma-
lı. Tarım ve ormanlarla ilgili ilke ve düzenlemeler Kanun ve KHK’lere 
bırakılmalı, diye düşünüyorum. Bir sonraki anayasal revizyonda konu 
hakkında çok daha az hüküm bulacağımızı tahmin ederim. İyi çalışmalar 
dilerim..                                                                            

ENGİN ÖNDER: Yeni anayasa taslağında toprak mülkiyeti ve mad-
de 166’daki tarımın hızla gelişmesi, toprağın verimli şekilde kullanımı, 
tamamen ortadan kaldırılarak zaten sınırlı olan tarım toprakları hiçe sa-
yılmaktadır. Anayasa taslağı kesinlikle ülke çıkarlarına ters bir taslaktır 
ve kabul edilemez…

MUTLU ERDÖNMEZ: Hükümetin bu yeni anayasa ile ilgili yasa tasa-
rısını kınıyorum. ZMO olarak bu  duruma el atmak istiyorum.

MUHAMMED ALİ VARLI: Ham hayal olan ve de bizlere hiçbir men-
faati olmayan, özellikle TARIMIMIZIN BİTİRİLMESİNİ dört gözle 
bekleyen AB emirleri doğrultusunda hazırlanmış bir taslak kesinlikle 
milli çıkarlarımıza ters bir tasarı... “Milli Ekonominin Temeli Tarımdır”  
anlayışı ortadan kalkmıştır... Bizi dışa bağımlı kılacak egemenliğimizin 
devrini kolaylaştıracak bir taslaktır.

SERDAR BALTACI: Yeni anayasadaki tarımla ilgili düşüncelerin uzun 
vadede daha olumlu, başarılı olmasını dilerim.

SEDA BOZKAYA: Ben ziraat mühendisliğinde okuyorum ve mesle-

ğimi çok seviyorum. Yeni anayasada neredeyse biz mühendisleri yok 
etmişler oysa bizler bu milletin daha verimli toprakları olması  ve kaliteli 
ürünlere sahip olması için okuyoruz ve çaba harcıyoruz. Bizler her şeye 
rağmen çaba harcamalı; neleri, nasıl daha güzel hale getiririz, buna bak-
malıyız.  Bu konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.

MUHARREM UĞUR: Bu AKP’nin yaptıklarının yanında çok küçük 
bir olay. Bunları bırakın esas konulara el atın. AKP, “İlk üç maddeyi 
merak etmeyin değiştirmeyeceğiz” diyor, yani bir şey denmese Türk 
milletinin temeli olan yapısını değiştirecekler, bunları ele alın. Halkı 
uyutuyorlar. Ama Atamın bir sözü var: “Cebren ve hile ile aziz vatanın 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilin-
de, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulu-
nabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap 
ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve 
şerait içinde dahi vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!” Siz de 
benim gibi savaşın, yoksa ülke gidiyor. Savaşla değil, sessiz sedasız… 
Bir bakmışız başka bayrak var…

MURAT İLHAN: Bu yeni anayasayla çiftçilik tamamen bitirilmek iste-
niyor. Türk insanının daimi olarak dışarıdan bir şeyler almasını istiyor-
lar. Ben bunu tasvip etmiyorum ve çiftçilerin bu konuda uyarılmasını 
istiyorum.

SELÇUK ŞAT: Bu hükümetin; Ulu Önderin söylemiş olduğu, “Köylü 
milletin efendisidir, tarımı olmayan bir ülkenin sanayisi olmaz”  sözle-
rini çok çabuk unutmuş olduğu, hazırlamış olduğu taslakta bariz olarak 
görülmektedir. Atatürk’ten sonra gelen hükümetlerin bazılarında olduğu 
gibi, bu hükümet de ülkeyi yaşatan tarımsal değerlere önem vermemiş-
tir. Örneğin çiftçiyi yaşatmak, ülkemizde herhangi bir şekilde tarımda 
kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma açılması, mesleğinde ileri dere-
cedeki ziraat mühendislerinin tarımsal faaliyetlerde direkt görev alma-
sını sağlamak (gerekirse geçici toprak sağlanarak), üreticilerin bilgisel, 
teknolojik ve maddi yönden desteklenerek Ulu Önder Atatürk’ün hayal 
ettiği 1. sınıf tarım ülkesi seviyesine ulaşabiliriz. Bu taslağın, tarım ülke-
si olmasına rağmen alt sıralarda olan devletimizi, daha da alt seviyelere 
indireceği kanaatindeyim. Saygılarımla.

SERAP BÜYÜKÜNSAL: Öncelikle bu bilgi verici rapor için teşek-
kür ederim. Ancak 2007 yılında birtakım konulara değinilmemiş olması 
açıkçası beni biraz üzdü, umarım bu haliyle olan taslağa sahip çıkılır.

ASLAN ÇİLCE: Toprak mülkiyeti; Devlet; miras yoluyla intikal eden 
arazilerin bir veya yeterli tarımsal büyüklüğüne göre bir kişide toplan-
ması için gerekli tedbirleri alır, gerekirse araziyi alacak kişi için indirim-
li kredi açabilir.

DİLEK TORTAMIŞ AYDOĞAN: Sayın Oda üyeleri... Dünyanın ve 
Ülkemizin küresel ısınma ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı-
ğı şu günlerde özellikle çiftçimizin ve ormanlarımızın devlet tarafından 
korunmasının ve desteklenmesinin geçmişe göre daha gerekli ve önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu ve daha birçok önemli nedenlerden dolayı-
dır ki yeni anayasa taslağını kabul edilebilir nitelikte görmüyorum.

ALİ BÖCEK: Ekonominin üç temel ayağından birini hiçe saymak bu 
millete yakışmaz. Atatürk’ün dediği gibi, köylü milletin efendisidir.

VAHDET CUNDA: Yeni yasadan anlaşıldığına göre tarım gözden çı-
karılmış olup, tarımın gelişmesi, çiftçilerin örgütlenmesi ve mallarını 
pazarlayabilmeleri istenmemektedir. Anlaşıldığına göre beslenmemiz 
de dışarıya havale edilmekte, üretmek değil sadece satın almamız is-
tenmektedir.

ALİ AKÇIL: 61/82 ve 07 Anayasa taslağını inceledim. Belirttiğiniz gibi 
yeni taslakta toprak mülkiyeti, tarım kesiminin korunması, planlama, or-
man köylüsünün korunması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi konuları-
na yer verilmemiştir. Artık çiftçi kendi kendini korumasını öğrenmiştir, 
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kooperatifçilik miadını doldurmuştur denmek mi isteniyor? Türk tarımı 
mükemmel bir seviyede olup, rahatlıkla dünya ile mücadele edebilir 
mi? Yoksa sizin düşündüğünüz gibi korumasız hale getirilip kaderine 
mi terk ediliyor? Lütfen bu ve benzeri soruları hükümete sorunuz! Biz 
üyelerin adına... Elbette tarım bizim ve bir hata olmaması ve sonradan 
keşke anayasaya şunu da yazdırsaydık dememek için, Oda olarak en iyi 
hangi maddeler konacaksa bunun arkasında olalım. Bu konuda hüküme-
te karşı tavır alma yerine yapıcı bir şekilde doğru olan neyse söyleyip 
Anayasada Türk tarımının geleceği açısından en mükemmel maddeleri 
yazdıralım. Fırsat daha kaçmadı. Odamızdan yapıcı ve etkin bir çalışma 
bekliyor, saygılar sunuyorum.  

FEYZA TUNA: Şiddetle kınıyorum. Bu toprakların nasıl alındığından 
bihaber bu hükümet. Kalkınmak, elindekini satmakla olmaz. Çiftçisini, 
köylüsünü kalkındırmayan, onun haklarına sahip çıkmayan bir yönetim 
istemiyoruz.

SELİNAY YILMAZ: 1961/1982 ve 2007 anayasalarını okuyup karşı-
laştırdım. Kesinlikle 2007 anayasasını verimli bulmuyorum. Çünkü yeni 
anayasada toprak mülkiyeti ve çalışanların korunması ile ilgili, planlama 
ile ilgili maddelere, orman köylüsünün korunması ve hakları ile ilgili 
maddelere ve en önemli konulardan birisi daha olan kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ile ilgili madde ve konulara değinilmemiş ve yer verilme-
miştir. 1961 ve 1981 anayasalarını daha verimli buluyorum. Saygılarım-
la...

BEKİR AVCI: Küresel ısınma ile ilgili bir madde eklenmelidir. Saygı-
lar sunarım.

ŞAHİN VARDAR: Tarımda faaliyetlerin kontrol altında tutulması için 
planlama yapılması gerekir. Bu anayasaya yeni bir planlama koyma-
mışlar. Önceki planlamayla bir şeylerin olmadığını görmüyorlar. Tah-
minimce gerek duymuyorlar değil, başka konuda yoğunlaştıklarından… 
Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

ŞEREF İNAN: Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı, laiklik tehlike-
de, yani bana kalırsa Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in bütün değerleri 
tehlikede…

İSMAİL HAKKI FİDAN: Sayın TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. 
Yeni yapılan anayasa taslağında her hangi bir sakınca bulmuyorum.

HÜSEYİN AKDOĞAN: Hükümet yetkililerinin yeni anayasa tasla-
ğının henüz hazır olmadığını söylemesine rağmen, yorum yapmamızı 
istediğiniz kıyaslamanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki eski 
anayasalarda tarım ile ilgili hükümlerin bu sektörün gelişmesi lehinde 
hiçbir zaman kullanılmadığını düşünüyorum. Tarım konusunda çok iyi 
seviyelere gelmiş ülkelerin tarım ile ilgili anayasa maddeleri ile yeni 
tasarlanan anayasanın maddelerinin uyumlu olması konusunda karşılaş-
tırmalar yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum çünkü uyguladığımız 
eski anayasaların tarıma katkıları ortada...

DR. UMUT AŞIR: Ekte gönderdiğiniz taslak karşılaştırmasında, yeni 
anayasaya ilişkin taslakta Toprak mülkiyeti ve Tarım, hayvancılık ve bu 
üretim dallarında çalışanların korunması ile ilgili maddelere, Planlama 
ile ilgili maddelere, Orman köylüsünün korunması ile ilgili maddele-
re, Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile ilgili maddelere yer verilmediği-
ni belirttiniz. Gelişen ve hızla büyüyen Türkiye’de ülkemizin çağ dışı 
kalmış bir anayasayı terk edip, daha sade, daha modern bir anayasaya 
kavuşacak olması sevindiricidir. Bize düşen görev 2007 taslağıyla ilgi-
li gördüğümüz eksikleri gerekli mercilere iletmek ve yeni anayasanın 
şekillenmesine katkıda bulunmaktır. Görüldüğü üzere önümüzde henüz 
bir taslak bulunmaktadır ve yapmamız gereken bunu eleştirmek değil, 
katkıda bulunmaktır. Bu ikilemi iyi düşünmeliyiz. Gündeme yansıyan 
eleştirileri düşünecek olursak, yeni anayasayı hazırlayan akademisyen-
lere karşı yapılan haksızlığın apaçık ortada olduğunu anlarız. Bizim bu 
anayasada isteyeceğimiz şey, hangi kelimenin kaç sefer tekrarlanacağı 
değil, özde ne anlatılmak isteneceğidir. Gündemde bazı kriz düşkünle-
rinin eleştirilerini görmekteyiz. Sözde bu anayasa Ak Parti anayasasıy-
mış, sözde başörtüsü laikliğin sonuymuş vb. şeyler. Bu kişilerin amacı 
yeni anayasa sürecini baltalamaktır. Bu kişilerin halkın gözünde değer 

kaybettiğini görüyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası’nın bu yanlışa düş-
meyeceğini umuyorum. Bu arada bizim fikirlerimizi önemsediğiniz için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar...

REFİK TİRYAKİ: Bu yasalar hakkında Odamızın Bakanlıkla görüş 
alışverişinde bulunması daha verimli olacaktır. Muhalif olmanın iyi bir 
gerekçesi değildir. Sivil toplum kuruluşu olarak öncelikle tüm iş imkanı 
dar olan arkadaşlar için çabalamanız daha akılcı olacaktır. Yoksa TZOB 
gibi ideolojik tavırlar bizi ve meslektaşlarımızı zor durumda bırakmak-
tan öte gitmez. Uzlaşıcı olmak şartıyla bu gibi sorunları daha iyi neti-
celer doğurarak çözebiliriz. Bence ziraat mühendislerinin istihdamı da 
önemlidir. Bundan önce bazı teknisyenler ve teknikerler 2’nin üzerinde 
işletme bağlıyor, bazen bu 5-10 hatta daha üzeri işletmelerle sözleşme 
yapıyor, bunu çözelim isterseniz. Mali olarak güçlenelim ki varlığımı-
zı hissettirelim, yoksa gerisi angarya. Mağdurluktan kurtulmadan şov 
yapma hikaye. Mesela Gaziantep/Nizip’te ziraat teknikeri 40 YTL’ye 
bakıyor bu akıl alır iş mi sizce? Yani bizim için öncelikli olarak bunlar 
geçerli. 

FERDİ BARUT: Tarım-hayvancılık gibi konuların çağdaş bir anayasa-
da olmasını düşünmek zaten başlı başına bir hatadır, diye düşünüyorum. 
Zaten bunlar kanunlarımızda ayrıntılı olarak vardır.

HÜSEYİN ÇANKAYA: Kamuoyunun gündeminde bulunan yeni ana-
yasa taslağının tarım ile ilgili hükümleri hakkında ilk olarak belirtmek 
istediğim konu, ‘köylü’ ve ‘çiftçi’ olgularının tanımlarının anayasada yer 
alması ve bu iki olgunun birbirinden ayrılması konusunda devletin ke-
sin kararlılık göstermesi. Bir diğer konu da toprak mülkiyeti konusunda, 
tarım arazilerinin hiçbir şekilde parçalanamayacağı ve tarım arazilerinin 
özellikle birbirlerine sınır olan ve satın alma yolu ile birleşmelere, dev-
letin yürürlükte olan en üst vade ve en düşük sınırdan kredi kullandırılır 
ibaresinin olması. Bu iki konunun orta ve uzun vadede tarım sektörü 
açısından büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. 

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunun yeni ana yasa taslağında bu-
lunmaması isabetli olmuştur çünkü 1961 ve 1982  anayasalarımızda ol-
masına rağmen ülkeye bir katkısı olduğunu düşünmemekteyim.Koopera-
tifçilik kendini uyanık sanan kişiler tarafından bir sıçrama tahtası olarak, 
yöneticileri tarafından eş dost ve siyasiler için  kullanılmaktadır diye 
düşünüyorum. Kooperatifçilik yerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
köyişleri kısmı, sosyal yardımlaşmaya veya buna benzer bir kuruluşa 
devredilerek veya kaldırılarak, tarım sektörünün tam anlamıyla hür te-
şebbüse açık, rekabetçi ve yatırım yapılabilir. Verimli işletilen bir sektör 
olması için bunun gerekli olduğu düşüncesindeyim. Şahsıma böyle bir 
imkan verdiğiniz için teşekkür eder iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.

ÜMİT ELDEMİR: Kooperatifçiliğin geliştirilmemesine yer verilme-
mesi hem çiftçi, hem mühendis açısından iyi bir sonuç değildir. Toprak 
mülkiyeti ve Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların 
korunması ile ilgili maddelere Yeni Anayasada yer verilmemesi bu ko-
nuların önemsenmesi açıkçası mesleğe saygısızlıktır. Çalışanlarının ko-
runmaması, o insanları toplumdan dışlamaktır. Yaşama hakkının elinden 
alınması demektir. Bu şekilde dışa bağımlılığımız tamamlanmış olur. 
Kısacası  köy hayatının bitmesi demektir.

NİGAR POLATOĞLU: Anayasal güvence istemek Türk milletinin 
hakkıdır. Anayasamız milletimizin hakkını dışardan ve içerden korumak 
zorundadır. Kaldı ki toprak bir milletin temel varlığıdır. Değerlendiril-
mesindeki hataların geri dönüşü olamayacağından alınacak kararların 
içerikleriyle tespiti asla aceleye gelmemelidir. Haklı mücadelemizde 
başarılar dileğiyle…
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