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Odam�z ile Ziraat Mühendisleri Odas� (ZMO) tara-
f�ndan sekreteryas� ortaklaßa yürütülen �TMMOB
Toprak Reformu Kongresi � 2005� 11-13 Kas�m
2005 tarihlerinde Þanl�urfa Devlet Su �ßleri Kongre
Salonunda 276 kißinin kat�l�m�yla gerçekleßtirildi.

09:00-09:30 aras�nda yap�lan kay�tlar�n ard�ndan
kongre saat 10:00�da Kongre Sekreteri Levent ÖZ-
MÜÞ taraf�ndan aç�ld�. Sn. ÖZMÜÞ konußmas�nda
Kongrenin düzenlenme nedenine ilißkin bilgiler vere-
rek Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulunun olußtu-
rulmas� aßamalar� ile kongre sürecine de¤in yap�lan
çal�ßmalar hakk�nda detaylara yer verdi. 

HKMO Genel Baßkan� Hüseyin ÜLKÜ, kat�l�mc�-
lar� selamlayarak baßlad�¤� konußmas�n�, �Günü-
müzde, gerçekten Türkiye çok önemli bir eßiktedir.
Nüfusunun yaklaß�k yüzde 40�� tar�mda çal�ßmakta,
k�rsal alanda yaßamakta olan bir konumdayken, AB
sürecinde bu nüfusun yüzde 10�lara, yüzde 5�lere
indirilmesi planlanmaktad�r. Bu insanlar� kim, nas�l,
nereye gönderecektir? T�pk� do¤al afetler gibi bir
sosyal afet mi yaßanacakt�r? Bunlar bizim gündemi-
mizdedir, gündemimizde olmal�d�r. Çünkü Türki-
ye�nin mühendisleri, mimarlar� ve ßehir planc�lar�
olarak, ßunu çok iyi biliyoruz: Art�k günümüzde, tek-
nolojinin gelißti¤i yat�r�mlarda giderek sanayide is-
tihdam artmamaktad�r; tam tersine, azalmaktad�r.
Hatta dünyan�n birçok bölgesinde ve ülkesinde ar-
t�k fabrikalar�, yat�r�mlar� �k�rlang�çlar olarak de-
¤erlendirmektedirler. Çünkü onlar serbest bölgele-
re 5 y�l vergi tatiliyle uzat�ld�¤�nda 10 y�l, gelmekte,
sonra bir baßka ülkenin özel bölgelerine k�rlang�çlar
gibi uçup gitmektedirler; ama yerliler yerinde kal-
maktad�r. Onlar e¤er küçük evler edinebilmißse, ev-
lerini al�p o ülkelere taß�malar� mümkün de¤ildir; el-
lerinde bir miktar tarlalar� kalm�ßsa, o tarlalar� al�p,
o küresel ßirketlerin gitti¤i yerlere gitmeleri müm-
kün de¤ildir. Onun için, biz, küresel düßünmek;
ama yerel hareket etmek zorunday�z. Çünkü sonuç-

ta gidenler sadece, art�klar�n� ve at�klar�n� b�rakarak
gitmiyorlar, ißsizli¤i, yoksullu¤u, açl�¤�, sefaleti ço-
¤altarak gidiyorlar. Yani zenginlik küresel, fakirlik
yerel.� ßeklinde sürdürerek, 27 Ekimde, Türkiye�de

Bakanl�¤�n ald�¤� ancak hiçbir mant�kl� gerekçeye
dayanmayan bir kararla, köylülerimize toprak da¤�-
t�m�n�n yap�ld�¤� toplulaßt�rma projelerinin gerçek-
leßti¤i alanlarda bu da¤�t�m�n durduruldu¤unu, ka-
rarda, �Hazine arazilerinin topraks�z ya da az
toprakl� çiftçilere da¤�t�m� esnas�nda, bir ta-
raftan toplulaßt�r�lan, müßtereklili¤i giderile-
rek tek parça haline getirilen araziler, norm
dahilinde üçüncü s�n�fla yaklaß�k 40 dekar,
kuruda 200 dekar tekrar bölünerek, çiftçilik
konusunda bilgi birikimi, deneyimi bulunma-
yan; hatta tarlay� sürecek, tohum, ilaç ve güb-
re atacak maddi imkân� olmayan, gerekse ye-
terli alet ve ekipman� olmayan kißilere çiftçi-
lik yapt�rmak üzere da¤�t�lmak zorunda kal�n-
makta; ißletme büyüklü¤ü azalt�ld�¤� gibi, çift-
çi say�s� artt�r�lmaktad�r. Bu durum, arazi par-
çalanmas�n� artt�rarak, Avrupa Birli¤i müzake-
releri kapsam�nda karß�m�za en önemli olum-
suzluklardan biri olarak ç�kacak ve giderilme-
si büyük zaman, emek ve maddi kaynak ge-
rektirecektir� ßeklinde belirtilen gerekçenin ise
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ac� bir olay oldu¤unu vurgulad�. Sn. Ülkü  konußmas�n� 

�Özgücümüze dayanarak, so-
runlar� hep birlikte, el ele çö-
zece¤imize ve Türkiye�nin ge-
lece¤inin ayd�nl�k olaca¤�na
inanc�m�zla, hepinize tekrar
sayg� ve sevgilerimizi sunuyo-
rum� ßeklinde tamamlad�.

ZMO Genel Baßkan� Gökhan
GÜNAYDIN da konußmas�nda,
�Toprak Reformu Kongresi�nin
2005 y�l�na tarihlendirilmesi-
nin bir tesadüf olmad�¤�n�,
kongrenin TMMOB�nin ve ba¤-
l� odalar�n�n geçmißte yapt�kla-
r� herhangi bir etkinli¤in sürdü-
rülmesi amac�yla düzenlenmiß bir etkinlik de olmad�-
¤�n� vurgulayarak, bu kongrenin, Türkiye�nin 21. yüz-
y�l�n baß�nda sosyoekonomik yap�s�nda son derece
önemli bir yer tutan adaletsiz toprak da¤�t�m� sorunu-
na Avrupa Birli¤i ölçe¤i üzerinden gelen  ölçek feti-
ßizmi sorununa, bu ülkeden kaynaklanan ve bu top-
raklar için yararl� olacak bir çözüm üretmek için top-
lanm�ß, buna inanm�ß yürekli insanlar�n bir araya gel-
di¤i bir toplant� niteli¤i taß�d�¤��n� belirtti.

TMMOB Baßkan� Mehmet SO-
ÚANCI ise TMMOB ve ba¤l�
odalar�n Toprak Reformu ko-
nusunda geçmißten günümü-
ze kadarki süreçte yapt�¤� et-
kinliklere de¤inmiß ve sözleri-
ni �Türkiye, önemli say�labile-
cek tar�msal potansiyeline
karß�n, son çeyrek yüzy�lda uy-

gulanan neoliberal politikalar sonucunda tar�mda d�-
ßal�mc� konumuna düßürülmüßtür. Tar�msal üretim-
deki art�ß h�z� nüfus art�ß h�z�n�n gerisinde kalmakta
ve dolay�s�yla g�da aç�¤� giderek büyümektedir. Kapi-
talist üretim biçimlerinin �çevresel de¤erleri bir girdi
olarak gören anlay�ß��, tar�m alanlar�n�n amaç d�ß� kul-
lan�m� ve kirlenmenin yok edici etkileri, toprak varl�-
¤�n� ve biyoçeßitlili¤i tehdit eder duruma gelmißtir.

Topraklar�m�zdaki adaletsiz mülkiyet yap�s� varl�¤�n�
korumaktad�r. Tar�msal ißletmelerimiz, çok küçük,
parçal� ve da¤�n�kt�r. Sulama ve arazi toplulaßt�rma
çal�ßmalar�nda henüz hedefin çok gerisindeyiz. Ta-
r�msal ve k�rsal altyap� sorunlar�n�n çözümü için daha
fazla kamu müdahalesi ve devlet deste¤i gerekirken,
bu destekler verilmedi¤i gibi, ilgili kamu kurumlar� da
kapat�lmaktad�r. Toprak reformu gündemden düßü-
rülmeye çal�ß�l�rken, d�ß dayatmalarla Tar�m reformu
uygulamalar� yaßama geçirilmektedir. Bu süreçte, bir
yandan baz� bölgelerimizde feodal ve yar� feodal üre-
tim ilißkileri varl�¤�n� korurken,  di¤er yandan ülke
genelinde g�da tekellerine ba¤�ml� sözleßmeli üretici-
lik sürmekte, son dönemlerde yaln�zca ßirket ç�karla-
r�n� gözeten plantasyonlar�n kurulmas� ülke gündemi-
ne girmektedir. AB�ye uyum ad� alt�nda yabanc�lara
arazi sat�ß� için yasalar h�zla ç�kar�lmakta, olmas� ge-
reken tar�msal destekler üretimden ba¤�ms�z bir ya-
p�ya dönüßtürülmektedir. Yine, k�rsal nüfusun %5�le-
re indirilmesi talepleri, sorunlarla bo¤ußan kentleri-
mizde yeni göç dalgalar�n� ve yeni sorunlar� gündeme
getirecektir. Özel mülkiyet ve orman kadastrosu ala-
n�ndaki sorunlar sürerken, 2B kapsam�nda orman
arazilerinin ißgalcilere sat�lmas� istenmektedir. Top-
raks�z ve az toprakl� çiftçilere da¤�t�lmas� gereken ha-
zine arazileri, borç ödemesi ad�na sat�lmaktad�r. T�p-
k� K�T�lerin özelleßtirilerek sat�ld�¤� gibi. Kamuya ait
tar�m ißletmeleri, kiralama ad� alt�nda özel sektöre
devredilmektedir. Ulusötesi tekellerin ülkemizde ni-
telikli tar�m arazilerine kurduklar� ve çevreye zarar
veren tesislerini af eden yasal düzenlemeler yap�l-
maktad�r. Bu etkinli¤imizde bunlar�n hepsine de¤ine-
ce¤iz.

Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras�nda tam üyeli¤e yö-
nelik gerçekleßtirilecek görüßmelerde, tar�m ve g�da
sektörünü do¤rudan ilgilendiren üç dosya var. Görüß-
melerde �Tar�m ve k�rsal kalk�nma�, �g�da güvenli¤i,
hayvan ve bitki sa¤l�¤�� ile �bal�kç�l�k� müzakerelerin-
de çok sanc�l� bir süreç yaßanacakt�r. TMMOB, bu
konularla birlikte, mevcut 35 konu baßl�¤� hakk�nda
da görüßlerini kamuoyu ile paylaßacak ve müzakere
sürecini yak�ndan izleyecek ve kendi meslek alanla-
r�n� ilgilendiren konularda süreci bir mücadele süre-
cine dönüßtürecektir. Bu çal�ßmay� ise, kußkusuz bu-
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radaki arkadaßlar�m�zla, sizlerle birlikte gerçekleßti-
rece¤iz.� diyerek tamamlad�.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. U¤ur BÜ-
YÜKBURÇ, Þanl�urfa Belediye Baßkan� Dr. Ahmet Eß-
ref FAKIBABA, Þanl�urfa Valisi Þemsettin UZUN�da
aç�l�ß konußmalar� yaparak kongreye baßar� dilekleri-
ni sundular.

Daha sonra, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Nail
GÜLER ve Baki Remzi SU�ÇMEZ taraf�ndan haz�rla-
nan �Toprak Reformu Sorunsal� ve TMMOB�
baßl�kl� TMMOB Kongre aç�l�ß bildirisi, Baki Remzi
SU�ÇMEZ taraf�ndan sunuldu ve ard�ndan oturumla-
ra geçildi.

Yemek aras�ndan sonra Kongre�nin �Uluslarara-
s� Politikalar�n Toprak Kullan�m�na Etkileri�
baßl�kl� birinci oturumuna baßland�. Baßkanl�¤�n�
ZMO eski baßkan� Mahir GÜRBÜZ�ün yapt�¤� bu otu-
rumda, Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, Toprak Refor-
mu Politikas� üzerine bir sunum yapt�. 

Sn. GÜLER, kongrenin önemine de¤inip düzenle-
yenlere teßekkür ederek baßlad�¤� konußmas�nda;
�Toprak Reformunun 18. yüzy�lda �Büyük toprak sa-
hiplerini siyasi ve iktisadi bak�mdan etkisiz k�lmak�
ßeklinde tan�mland�¤�n�, bunun köylünün özgürleßti-
rilmesi, selfli¤in kald�r�lmas� anlam�na geldi¤ini belir-
terek, 20. yüzy�lda topra¤�n mülkiyet yap�s�na müda-
hale anlam�na geldi¤ini vurgulad�. 

20. yüzy�lda Toprak Reformunun giderek daha az
kullan�l�r hale gelirken, mülkiyet ilißkisi d�ß�nda üretim
ilißkisine dönüßtü¤ünü ve Tar�m Reformu olarak ele
al�nd�¤�n� vurgulayarak, sözlerini sürdüren Sn. GÜLER,
�Bugün ne 18. yüzy�ldaki anlam�yla, ne de 20.
yüzy�ldaki anlam�yla Toprak Reformundan söz
edilmiyor. Tar�msal Yeniden Yap�land�rmadan
söz ediliyor. DB Kaynakl� AR�P ile 2002 y�l�nda
tar�mda yeniden yap�land�rmay� destekleyen
krediler verildi. Topraklar kay�t alt�na al�nd�. DB
çiftçiyi bu yolla kendi aya¤�na götürerek top-
raklar� tescil etmeyi baßard�.� dedi. 

Sözleßmeli üreticili¤in yeni zamanlar�n yeni ger-
çe¤i oldu¤unun da alt�n� çizen Sn. GÜLER, uluslara-
ras� bir ßirket�in kendine göre verimli oldu¤unu dü-
ßündü¤ü bölgelerde köylüyü proleterleßtirmeden ai-
lesiyle, mülkiyetiyle, mal�yla, mülküyle, sözleßmeyle

ißçileßtirdi¤ini, kiralad�¤�n�, bunun ise sermayenin öz-
gürleßmesi anlam�na geldi¤ini, bu nedenle de bunun
yeni tip bir ba¤�ml�l�k (kölelik) ilißkisi olarak görülme-
si ve Emperyalizmin 3. yay�l�m� olan küreselleßmenin
geldi¤i bu boyutlar üzerinde önemle durulmas� ge-
rekti¤ini belirterek sözlerini sonland�rd�. 

�kinci konußmac� olarak HKMO Genel Baßkan�
Hüseyin ÜLKÜ �Küreselleßme Sürecinde Ulusla-
raras� Sermaye Kurulußlar�n�n Topra¤a Bak�ß��
baßl�kl� bir sunum yapt�. Sn. ÜLKÜ sunumunda, Top-
ra¤a iki bak�ß aç�s�n�n oldu¤unu, bunlardan birinin
topra¤a, kasab�n etine bakar gibi bakmak, di¤erinin
de topra¤a bir sanatç�n�n tablosuna bakar gibi bak-
mak oldu¤unu belirterek, �biz topra¤a bir sanatç�n�n
tablosuna bakar gibi bak�yoruz. Serbest piyasa ekono-
misi, özelleßtirme ideolojileri ve özel mülkiyet konula-
r�ndaki iki yüzlülüklerini, topra¤� (taß�nmaz�) rüßvet,
yolsuzluk, fuhuß, kumar, uyußturucu, mafyatik ilißkiler-
den elde edilen kirli ve kara para aklama arac� olarak
gördüklerini, kent topraklar�n� spekülatif kazanç ve bü-
yük rant elde etme arac� olarak kulland�klar�n�, tar�m,
su ve maden üretimi için topraklar� ormanlar ve mera-
lar dahil kendi tekellerine almak istediklerini, görme-
miz yetmiyor. Bir ülkede, bir kentte yeni yerleßim alan-
lar� alarak bu alanlara yeni nüfus hareketleriyle o kent-
te ve o ülkede istedikleri yeni bir devleti ve yeni bir yö-
netimi gerçekleßtirebildiklerini (�srail ve Kerkük örne-
¤i), para tacirlerinin ve bankerlerin �herßeye sahip ol-
mak için hiçbir ßeye sahip olma� diyerek, taß�nmaz�n
de¤erini borsalarda taß�n�r hale getirdiklerini de gör-
memiz gerekiyor.� ßeklinde sürdürdü. 

Yeni Dünya Düzeninin ideologlar�n�n ve uluslara-
ras� sermaye kurulußlar�n�n küreselleßme sürecinde;
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bir yandan özelleßtirmeyi/kamu mülkiyetinin tasfiye-
sini, serbest piyasa ekonomisini ve özel mülkiyeti sa-
vunurken, Kamu arazilerinin bir sanayi ürünü gibi (or-
manlar, meralar, yaylaklar ve k�ßlaklar dahil) sat�lma-
s�n� ve özelleßtirilmesini isterken; di¤er yandan kendi
yat�r�mlar� için özel mülkiyetteki topraklar�n  kamu-
laßt�r�lmas�n� düzenleyen yasalar�n ç�kart�lmas�n� ßart
koßtuklar�n�, sonuçta; kendi ç�karlar� sözkonusu
olunca, savunduklar� serbest piyasa ekonomisini de
özel mülkiyeti de, özelleßtirme ideolojilerini de inkar
ettiklerini vurgulad�.

3. konußmac� olarak �Dünya�da Toprak Refor-
mu Uygulamalar�� baßl�kl� sunumuyla Erkan ALEM-
DAROÚLU söz ald�. Sn. ALEMDAROÚLU sunumun-
da; Japonya ve Brezilya�dan toprak kullan�m ßekilleri-
ne örnekler vererek, toprak kullan�m ßekillerinin de-
¤ißmesinin gerekçeleri ile toprak mülkiyeti de¤ißikli-
¤inin çeßitlerine ilißkin tespitler sundu.

Japonya�da 1873 y�l�nda bir nevi Çiftçi Kay�t Sis-
temi ile kay�t alt�na al�nan topraklar�n 2. Dünya Sava-
ß�ndan sonra ißgal güçlerinin yönlendirmesiyle baßa-
r�l� bir Toprak Reformu ile sonuçland�¤�n� belirten Sn.
ALEMDAROÚLU sunumunu uygulaman�n sonuçlar�-
na de¤inerek sonland�rd�. 

�Küresel Dayatmalar Sürecinde Dünya�da
Topraks�zlar Hareketi Deneyimi� baßl�kl� sunu-
muyla Araßt�rmac� Gazeteci Metin YEÚ�N ise �Hala
topraktan konußabiliyorsak ne güzel� diye baß-
lad�¤� konußmas�na, neoliberal düzenin feodal düzen-
den ve kölelik düzeninden bile daha kötü oldu¤unu
vurgulayarak, Brezilya�da dünyan�n ikinci büyük top-
rak eßitsizli¤i bulundu¤unu, bunun sonucunda top-
raks�zlar�n toprak ißgal ederek, kollektif ve organik
tar�m uygulad�¤�n�, say�lar�n�n 2,5 milyonu bulan bu
insanlar�n ayr� bir düzen içerisinde yaßad�klar�n� be-
lirtti. 

Üretimden, sa¤l�k, e¤itime kadar alternatif uygu-
lamalarla kendi kararlar�n� kendilerinin verdi¤ini ileri
süren Sn. YEÚ�N, baßar�l� olmalar�n�n nedenlerinin
de, hiçbir sorunu, karar� ötelemeden çözüp yerine
getirmeleri, do¤aya sayg�l�, ekolojik tar�m, toprakla
birlikte yaßam oldu¤unu vurgulad�. Toprak Reformu-
nun, mülkiyet de¤ißikli¤inin önemli oldu¤unu ancak

günümüzde neoliberalizm ile insanlar�n kendi toprak-
lar�nda �maraba� konumuna sokulaca¤�n� belirte-
rek, as�l mücadelenin hedefini ortaya koydu. 

Birinci oturumun son konußmac�s� olan ZMO Baß-
kan� Gökhan GÜNAYDIN da �Küreselleßme Süre-
cinde Tar�m Politikalar�ndaki De¤ißim� konusun-
da düßüncelerini sundu. Tar�m politikalar�nda etkin
olan DTÖ, IMF, DB, AB, OECD gibi küresel aktörler
bulundu¤unu, ancak tüm dünyada tar�m politikalar�-
n�n DB arac�l�¤�yla belirlendi¤ini, bunun da AB ve ABD
taraf�ndan ihtiyaç fazlas� ürünlerini, di¤er ülkelere
satma temeli üzerine kuruldu¤unu belirten Sn. GÜ-
NAYDIN, (1994-DTÖ) Uruguay turunda ��ç destekle-
rin indirgenmesi, subvansiyonlar�n, d�ßsat�m�n azalt�l-
mas�, pazara girißin kolaylaßt�r�lmas�, sa¤l�k �bitki
sa¤l�¤�- önlemlerinin uyumlaßt�r�lmas� gibi kararlarla
önlerindeki tüm engellerin birer birer kald�r�ld�¤�n��
vurgulad�. 

Türkiye�de çerçeveyi IMF�nin kurdu¤u, içinin de
DB arac�l�¤�yla dolduruldu¤unu ve köylülü¤ü tasfiye
etme politikalar�n�n, vahßi kapitalizmin Türkiye�de
hayata geçirilmesinin ad�mlar� oldu¤unu da sözleri-
ne ekleyen Sn. GÜNAYDIN Et ve Bal�k Kurumu,
TSEK, YEMSAN, TZDK, TÜGSAÞ, �GSAÞ, TCZB, T�-
GEM, TÞFAÞ, TEKEL, ÇAYKUR, TMO, TSKB gibi ta-
r�msal alanda faaliyet gösteren birçok ißletmenin
yok edildi¤ini ya da yok edilmekte oldu¤unu, 2003
y�l�ndan itibaren Türkiye�nin satt�¤�ndan daha çok it-
hal eden bir ülke konumuna geldi¤ini belirterek söz-
lerine son verdi. 

Birinci oturum, yap�lan tart�ßma bölümünün ar-
d�ndan sona erdi.
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Yap�lan aran�n ard�ndan Prof. Hüseyin ERKAN��n
baßkanl�¤�nda baßlayan ikinci oturumda,

� Prof. Dr. M. Ali ÇULLU tara-
f�ndan; �Türkiye�de Toprak
ve Arazi Varl�¤�, Sorunlar�
ve Çözüm Önerileri�

� Celal BEÞ�KTEPE taraf�ndan;
�Türkiye Kadastrosu ve
Toprak Reformu, Kadastro-
nun Toplumsal Boyutu�

� Yrd. Doç. Dr. Bahad�r AYDIN taraf�ndan; �Tür-
kiye�de Toprak Mülkiyetinde De¤ißim:
Bölgesel Yans�malar,

� Orhan ÖZKAYA tarf�ndan; �Yabanc�lara Top-
rak Sat�ß�, Özelleßtirmeler ve Toprak Re-
formu Aç�s�ndan Sorunlar�

� Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOÚLU taraf�ndan;
�Toprak Reformu Aç�s�ndan Toprak Bilgi
Sistemi ve Sorunlar�� 

Baßl�kl� bildirilerin sunulmas�n�n ard�ndan verilen
�Kokteyl� ile Kongrenin birinci günü tamamland�.

Kongre�nin ikinci günü; Baßkanl�¤�n� Prof. Dr. Du-
ran TARAKLI�n�n yapt�¤� �Toprak Reformunda
Planlama ve Uygulama Araçlar�� baßl�kl� Üçüncü
oturumla baßlad�. Bu oturumda;

� Yrd. Doç. Dr. Kübra Cihangir ÇAMUR, � Ülke
Fiziki Planlamas�, K�rsal Kentsel Arazi Planla-
mas�, Sektörel Planlama ve Toprak Kullan�-
m��,

� Yrd. Doç. Dr. �lhami BAYRAM�N, � Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullan�m� Yasas�, Sorunlar ve
Beklentiler�,

� Doç. Dr. Yücel ÇAÚLAR, �Orman Say�lan Ara-
zilerin Da¤�t�lmas�na Yönelik Uygulamalar, ve
Yol Açt�¤� Ekonomik, Toplumsal ve Sosyal Ge-
lißmeler�,

� Prof. Dr. Zerrin DEM�REL, � Toprak Reformu
Anlay�ß� �çinde Arazi Toplulaßt�rma, Tarla �çi
Gelißtirme Hizmetleri ve Tar�msal Verimlili¤i
Art�r�c� Di¤er Önlemler� baßl�kl� bildiriler su-
nuldu.

Kongrenin �Türkiye�de Toprak Reformu, Ör-
gütlenme Yöntemleri ve Öneriler� baßl�kl�  Dör-
düncü Oturumu ise Prof. Dr. Zerrin DEM�REL�in baß-
kanl�¤�nda yap�ld� ve bu oturumda;

� Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, �Türkiye�de Toprak
Reformunun Yasal ve Kurumsal Aç�dan Dünü,
Bugünü ve Gelece¤i�,

� Doç. Dr. Aziz KONUKMAN, �Toprak Reformu-
nun Ekonomik Boyutlar�, Kamulaßt�rma Sorun-
lar�, Toprak Edindirme Kaynak ve Yöntemleri�,

� Prof. Dr. Melih ERSOY, �Türkiye�de �ç Göçle-
rin Yaratt�¤� Sorunlar�,

� Yazar, Muzaffer �lhan ERDOST, �Toprak Refor-
munun Siyasal Boyutlar� ve Demokratikleßme�,

� Doç. Dr. M. As�m KARAÖMERL�OÚLU, � Tek
Parti Döneminde Türkiye�de Toprak Reformu�
baßl�kl� bildiriler sunuldu.

Oturumlar�n ard�ndan, �Türkiye�de Toprak Re-
formu Gereksinimi ve Aray�ßlar� baßl�kl� Panel
baßlad�.

Yöneticili¤ini, Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER�in
yapt�¤� Panelde panelist olarak CHP Temsilcisi Prof.
Dr. Gürol ERG�N, Prof. Dr. Korkut BORATAV, HKMO
Genel Baßkan� Hüseyin ÜLKÜ ve ZMO Genel Baßka-
n� Gökhan GÜNAYDIN yer ald�.

Ça¤r�l� oldu¤u halde AKP Temsilcisinin kat�lmad�-
¤� panelde, ilk olarak Prof. Dr. Gürol ERG�N söz ald�.
Kongre Düzenleme, Yürütme Kurulu ile Þanl�urfa Va-
lili¤i ve Þanl�urfa Belediyesine teßekkür ederek baß-
lad�¤� konußmas�nda, �Toprak Reformu� gereksini-
mize ilißkin partisinin görüßünü aç�klad�. 

�kinci konußmac� Prof. Dr. Korkut BORATAV ise
may�nl� arazilerin, may�ndan temizlenmesi için aç�lan
ihalelerde bu arazilerin ayn� firmalara verilmesi uygu-
lamas�n�n utanç verici oldu¤unu, 1980�lerden sonra
�Siyaset Ekonomiden Elini Çeksin� slogan�n�n
Türkiye�yi bugünkü duruma getirdi¤ini, Toprak Refor-
munun demokratikleßmenin ön koßulu oldu¤unu an-
cak tek baß�na yeterli olmad�¤�n� vurgulad�. 

3. Konußmac� olarak HKMO Genel Baßkan� Hüse-
yin ÜLKÜ de; �Bugün Toprak Reformu Sorunsal�,
1970�lerdekinden farkl� ele al�nmaktad�r.� diye baß-
lad�¤� konußmas�nda Türkiye'de bilgi sistemlerinin
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kurulmas�n�n önemli oldu¤unu, bu bilgi sistemlerinin
temel altl�¤�n� olußturabilecek yeni kadastronun ise
yeni teknolojilerle üretilmesi ve art�k üç boyutlu de-
¤il, zaman boyutunun da kat�ld�¤� biçimiyle ele al�n-
mas� gerekti¤ini belirtti.Çok farkl� meslek disiplinleri-
nin bilgilerini o sisteme aktarabilme ve sistemin bilgi-
lerini güncel tutabilme ve bu bilgileri Türkiye'nin kal-
k�nmas�na yönelik mühendislik projelerinde kullan-
man�n temel hedefimiz olmas� gerekti¤ini vurgulad�.

Son konußmac� ZMO Genel Baßkan� Gökhan GÜ-
NAYDIN ise; Bu ülkenin sorunlar�na bizim vermemiz
gereken yan�t�n, do¤aya efendilik taslamadan, do¤ay-
la dost üretim yap�lar� içinde, ülke insan�n� besleyebi-
lecek bir üretim yap�s� tasarlamak; bu yap� içerisinde
üretici gücün köylü olmas�n� sa¤lamak; üretim araçla-
r�n�n tan�mlanan üretici güçlere devrini planlamak -bu
toprak tan�m�n�n üzerinde bir tan�md�r; üretim araçla-
r�ndan bahsediyoruz- bu yap� içinde köylüyü, sorunu-
nu tan�mlayan, çözümünden yana örgütlü tutum ala-
bilen bir dönüßüm süreci içine sokmak; girdiden ç�k-
t�ya d�ßa ba¤�ml�l�¤� k�ran, tar�msal üretimini ißleyerek
pazarlayan, üretiminin katma de¤erine sahip ç�kan,
üreticiden tüketiciye olan zincirdeki arac�lar� kovan
bir sosyolojik ve ekonomik yap� oldu¤unu belirtti.   

Kapan�ß oturumu için Kongre Eß Baßkanlar�
Prof. Hüseyin ERKAN ve Prof. Dr. Duran TARAKLI
kürsüye davet edildi. Eß Baßkanlar  yap�lan tüm
konußmalar� özetleyerek iyi dileklerini sundular ve
Kongre Sonuç Bildirgesi�ni okumak üzere Kongre
Sekreteri Levent ÖZMÜÞ�ü kürsüye davet ettiler.

Sonuç bildirgesinin okunmas�ndan sonra Eß
Baßkanlar Kongreyi kapatt�lar ve kapan�ß resimleri
çektirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli¤i (TMMOB)
taraf�ndan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� ile
Ziraat Mühendisleri Odas� sekreteryal�¤�nda ortakla-
ßa düzenlenen �TOPRAK REFORMU KONGRES�
2005� oturumlar�, 11-12 Kas�m 2005 günlerinde
Þanl�urfa�da gerçekleßtirilmißtir.

Üretim yap�lar� kadar demokratik yaßam� da ya-
k�ndan ilgilendiren ve egemen güçlerce unutturulma-
ya çal�ß�lan toprak reformu konusunu, küreselleßme-
nin y�k�c� etkilerinin aç�kça görüldü¤ü 2005 y�l�nda
yeniden kamuoyunun gündemine taß�yan Kongre�de,
ßu saptamalar yap�lm�ßt�r:

Toprak reformu, ekonomik, toplumsal ve siyasal
boyutlar� olan ve çok boyutlu bir yaklaß�mla çözülebi-
lecek bir sorunsald�r. Sorunun özünü olußturan toprak
mülkiyeti, tar�msal yap�dan soyutlanarak de¤erlendiri-
lemez. Cumhuriyeti kuranlar�n, toprak da¤�l�m�ndaki
adaletsizli¤in ve tar�msal yap�daki gerili¤in aß�lmas�na
yönelik olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik gerek-
çelerle 1930�lu y�llarda gündeme getirdikleri �toprak
reformu�, henüz gerçekleßtirilememißtir. Aksine, çok
partili dönemden günümüze kadar, siyasal yap�ya ege-
men olan güçlerin etkisiyle, halk�m�z, sorunu çözme-
yen �tar�m reformu� programlar�yla oyalanm�ßt�r. Küre-
selleßme sürecinde ise, ulusötesi ßirketlerin istemleri-
ni içeren ve topra¤� bir meta olarak piyasan�n ve ser-
mayenin hizmetine sunan �tar�m reformu� programla-
r� yürürlü¤e konulmußtur. Toprak üzerindeki güç pay-
laß�m� sürecinde topraks�z ve az toprakl� köylü sorunu-
nun devam etmesi, k�r emekçilerinin ekonomik ve si-
yasal anlamda sömürülmesine yol açmaktad�r. Topra-
¤a sahip olanlar, sözleßmeli tar�mla g�da ve tohum te-
kellerinin ç�karlar�na uygun üretimde bulunarak sömü-
rülmektedir. AB�ye uyum amac�yla ißletme ölçeklerinin
art�r�lmas� ve k�rsal nüfusun % 5�lere indirilmesi iste¤i-
nin gündeme geldi¤i günümüzde sermaye ßirketlerine
ait büyük tar�m ißletmelerinin kurulmas�na yönelik giri-
ßimler yo¤unlaßmaktad�r. Yoksullaßan ve üretim ara-
c�ndan yoksun kalan köylünün tek seçene¤i durumu-
na gelen göç olgusu; çarp�k kentleßme, marjinalleßme
ve yabanc�laßmay� artt�rmakta ve kent emekçilerinin

�TMMOB TOPRAK REFORMU KONGRES�
2005� SONUÇ B�LD�RGES�
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ißsizli¤ine veya ucuz ißgücüne dönüßmesine yol aç-
maktad�r. 

Gelinen noktada: 
- Tar�m  sektörü yap�sal  sorunlar�n� aßama-

m�ßt�r,
- Araziler çok küçük, çok parçal� ve da¤�n�k du-

rumdad�r,
- Halen bir çok yörede topraks�z ya da az toprak-

l� yurttaß�m�z yaßam mücadelesi vermektedir,
- Kirac�l�k-ortakç�l�k ve yar�c�l�k düzeni belli ku-

rallara ba¤lanmam�ßt�r,
- Toprak reformu hedefleri ile tutarl� biçimde

tapu ve kadastro sorunlar� çözülememißtir,
- Toprak kaynaklar�m�z, erozyonla, tar�m d�ß�

amaçl� kullan�m ve yanl�ß uygulamalarla yok
olmaktad�r, 

- Toprak reformu kapsam�nda de¤erlendirilme-
si gereken hazine arazileri sat�lmaktad�r,

- Yabanc�lara arazi sat�ß� Anayasa hükümleri
zorlanarak yaßama geçirilmektedir,

- IMF ve Dünya Bankas� odakl� �Tar�m Refor-
mu� projeleri, tar�m sektörünün sosyo-ekono-
mik yap�lar�nda y�k�c� sonuçlar üretmektedir. 

- Birçok tar�m ürününde d�ßal�mc� konuma ge-
linmißtir,

- Toprak-insan ilißkilerinin toprak mülkiyeti te-
melinde çözülmemesi, insanlar�m�z�n sosyal
ve kat�l�mc� toplumun bir bireyi olmas�n� en-
gellemiß, bu yap� demokratik yaßam�n özünü
zedelemißtir.

Bugünkü koßullarda, mevcut siyasal iktidarlar�n
yaklaß�mlar�yla, ülke çap�nda bir toprak reformu yap�l-
mas� ßans� yitirilmiß gözükmektedir. Topraks�z ve az
toprakl� çiftçilere toprak da¤�t�m�n� gündemine alma-
yan siyasal iktidarlar, sermayenin kamu arazilerine
yönelik taleplerini koßulsuz karß�lamaktad�r. Tar�msal
yap�daki bozukluklar ve toprak mülkiyetindeki denge-
sizlikler ise, ülke çap�nda günümüz koßullar�n� göz
önüne alan bir toprak reformunu gerekli k�lmaktad�r.

Toprak-insan ilißkileri aç�s�ndan ülkemizdeki
mevcut durumun, dünyadaki de¤ißim de dikkate al�-
narak ortaya konuldu¤u ve önceki uygulama sonuç-
lar�n�n de¤erlendirildi¤i Kongre�de; TMMOB�nin Top-

rak Reformuna ilißkin ßu istemlerinin kamuoyuna du-
yurulmas� kararlaßt�r�lm�ßt�r:

- Yeryüzünde üretilemeyen ve kolayca yok edi-
lebilen tek kaynak olan toprakla ilgili tüm ça-
l�ßmalar, öncelikli olarak belirlenen stratejik
hedefler do¤rultusunda yürütülmelidir.

- Anayasan�n özellikle 35., 44., 45. ve 166.
maddelerine uygun yasal ve kurumsal yap�-
lanma sa¤lanmal�d�r.

- Tar�m, gerçek ve stratejik bir sektör olarak
yeniden planlanmal�, üretimi ve üreticiyi des-
tekleyen politikalarla yaßanan olumsuz süreç
durdurulmal�, ulusal tar�m politikalar� uygula-
maya konmal�d�r.

- Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankas� ve
AB�nin halk�m�z�n ç�karlar�n� gözetmeyen da-
yatmalar� kabul edilmemeli, ba¤�ml�l�k yaratan
anlaßmalar yürürlükten kald�r�lmal�d�r. 

- Tar�mda toprak mülkiyet yap�s� yoksul halk�n
ç�karlar� do¤rultusunda yeniden ele al�nmal�d�r.

- Toprak sahipli¤inde tekelleßmeyi önleyici dü-
zenlemeler yap�lmal�, topra¤�n ekonomik sö-
mürü ya da nüfuz arac� olarak kullan�lmas�na
izin verilmemelidir. 

- Ülkemizde zorunlu durumlardan dolay� boßa-
lan ya da zorla boßalt�lan köylerimizdeki in-
sanlar�m�z�n yerinden ve topraklar�ndan göç
ederek üretimden ve do¤al yaßamdan kopar�l-
mas�n�n önüne geçilmeli, köye dönüß süreci
sorunsuz yürütülmelidir.

- K�rdan kente göç sorunu ba¤lam�nda, tar�m
sektörü kalk�nd�r�lmal� ve tar�m nüfusunun re-
fah� art�r�lmal�, iç ticaret hadlerinin tar�m aley-
hine gelißmesinin önüne geçilmeli, çiftçi aile-
sine yerinden olmaks�z�n sanayi ve hizmet ke-
siminde iß ve gelir olanaklar� sa¤lanmal� ve
k�rsal alandaki fiziki yerleßim deseni ve ulaß�m
ßekli bu amaca uygun duruma getirilmelidir. 

- Do¤rudan Yabanc� Yat�r�mlar Kanunu kald�r�l-
mal�d�r.

- Köy Yasas� ve Tapu Yasas��nda yap�lan de¤i-
ßiklikler ve di¤er yasalarla yabanc�lara tan�nan
mülk edinimi olana¤� ortadan kald�r�lmal�d�r. 

- Toprak reformu, yaln�zca arazi da¤�t�m ile s�-
n�rl� kalmamal�, yaßayabilir ve yar�ßabilir ißlet-
me yap�lar� kurulmal� ve desteklenmelidir. 
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- Hazineye ait tar�m arazileri kullan�m� öncelikle
topraks�z ve az toprakl� çiftçilere verilmelidir.

- May�nl� araziler temizlenerek topraks�z ve az
toprakl� çiftçilerin kullan�m�na aç�lmal�d�r.

- Belirli büyüklü¤ün üstündeki topraklar kamu-
laßt�r�lmal�, kamulaßt�r�lmayan arazileri ise ar-
tan oranda vergilendirilmelidir.

- Zilyetlik hükümleriyle toprak mülkiyeti edinme
uygulamas�na son verilmelidir.

- Ülke kadastrosu, arazi yönetimi kavram� için-
de de¤erlendirilmeli; kentsel ve k�rsal arazi
kullan�m�n�n planlanmas� ve çevre sorunlar�-
n�n çözümü, ekonomiye gerekli katk�n�n sa¤-
lanmas�, sosyal yap�n�n iyileßtirilmesi hedefle-
rine yönelik, ça¤daß, parsel bazl� bir bilgi sis-
temi olußturulmal� ve güncel tutularak yaßat�l-
mal� ve tek elden yönetilen bir konuma getiril-
meli, kadastro çal�ßmalar�n�n tamamlanmas�
ve güncelleßtirilmesi bir master plana ba¤lan-
mal� ve gerekli ödenekler sa¤lanmal�d�r.

- Orman kadastrosu çal�ßmalar� ülke kadastro-
su içinde de¤erlendirilmeli ve bitirilmeli, or-
manlar�m�z�n amaç d�ß� kullan�mlar�na ve ya¤-
malanmas�na yol açacak hukuki düzenleme-
lerden vazgeçilmelidir. 

- Meralar�m�z�n tespiti çal�ßmalar� ülke kadast-
rosu içinde de¤erlendirilmeli ve h�zla bitirilme-
li, meralar�m�z iyileßtirilerek amac�na uygun
kullan�lmal�d�r.

- Türk Medeni Kanununda de¤ißiklik yap�larak,
tapu kütüklerinde aleniyet sa¤lanmal�, arazi
parçalanmas�n� önleyecek miras�n geçißi ile il-
gili hükümler uygulanabilir ßekilde düzenlen-
melidir.

- K�rsal ve kentsel toprak düzenlemelerinde
halk�n sürece kat�lmas� için demokratik bir yö-
netim anlay�ß� benimsenmelidir.

- Üreticilerin demokratik kooperatiflerde ve
üretici sendikalar�nda örgütlenmesi özendiril-
melidir.

- Bölgeleraras� dengesizliklerin giderilmesine
yönelik sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel
politikalar, demokratik bir planlama ile yaßa-
ma geçirilmelidir.

- Devletin küçültülmesi çabalar�n�n aksine, top-
rak-insan ilißkileri düzenlenirken daha az de-
¤il, daha çok devlet müdahalesine olanak sa¤-
lanmal�, kamu yönetimi güçlendirilmelidir.

- Toprak, orman ve mera gibi do¤al kaynaklar�-
m�zla ilgili hukuksal düzenlemelerde af niteli-
¤indeki maddelere yer verilmemelidir.

- Topra¤� koruma, gelißtirme ve planl� kullanma
çal�ßmalar�n� merkezi düzeyde yürütecek özel
bütçeli, taßra örgütü olan bir Genel Müdürlük
hemen kurulmal�d�r.

- Sulama, arazi toplulaßt�rma ve tarla içi gelißtir-
me hizmetleri eßzamanl� planlanmal�, gerekli
ödenekler ayr�larak h�zla tamamlanmal�d�r.

- 3083 say�l� Sulama Alanlar�nda Arazi Düzenle-
mesine Dair Tar�m Reformu Kanununda de¤i-
ßiklik yap�larak kamu ad�na kesinti yap�lmas�
sa¤lanmal�d�r.

- AB�ye uyum sürecinde gündeme gelen �Tar�-
m�n Kapitalistleßtirilmesi� ve �Köylülü¤ün Tas-
fiyesi� politikas� yaßama geçirilmemeli, ülke-
mizin ve halk�m�z�n ç�karlar� ön planda tutul-
mal�d�r.

Mesleki demokratik kitle örgütü olman�n sorum-
lulu¤uyla hareket ederek ça¤daß, ba¤�ms�z, demok-
ratik ve sanayileßen bir Türkiye özlemiyle üyelerinin
sorunlar�n�n toplumun sorunlar�ndan ayr�lamayaca¤�
bilinciyle halktan ve emekten yana tav�r alan, bu do¤-
rultuda politikalar üreten ve mücadele veren
TMMOB; �Baßka bir Türkiye, Baßka bir Dünya, Baßka
bir Yaßam mümkün� demektedir.

TMMOB; toprak reformu sorunsal�n�n, k�rsal ve
kentsel alan� kapsayacak ßekilde, topra¤� ve insan�
korumak ve gelißtirmek için do¤adan ve emekten
yana bir sistem de¤ißikli¤i ßeklinde ele al�nmas�n�
zorunlu görmektedir.

Kongrenin 3. günü ise sosyal etkinlikler kapsa-
m�nda tüm kat�l�mc�larla birlikte kültürel ve teknik ge-
zi düzenlendi. Gezi kapsam�nda Harran Ovas�, Ata-
türk Baraj� (DS� Atatürk Baraj�, Þube Müdürü U¤ur
BÜYÜKHAT�POÚLU taraf�ndan baraj�n teknik özellik-
leri, tarihçesi ve fonksiyonlar� hakk�nda bir sunuß ya-
p�ld�.), Bal�kl�göl ve Bedesten gibi tarihi yerler gezildi.
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Metin YEÚ�N
(Gazeteci � Yazar)

�Toprak üzerine bu kongre yaßam�n zaptedilmesi
ve buna karß� direnißlerin aktar�ld�¤�, paylaß�ld�¤� bir
alan yaratt�. Topra¤�n özüne uygun olarak bizi bir ara-
ya getirdi. 

Bu kongreyi bir baßlang�ç olarak yorumluyorum.
Topra¤�, suyu, insan� yani yaßam� savunan bir baßlan-
g�ç. VENCEREMOS!!

Prof. Dr. Korkut BORATAV

Toprak Reformu Kongresi�nin ikinci gününü izledim.
Gerek bildirilerin, gerek tart�ßmalar�n düzeyi beklentilerin
üzerinde idi. Çok yararland�m. Kongre metninin yay�m-
lanmas�n�n gecikmeyece¤ini umuyorum. 

Doç. Dr. Aziz KONUKMAN 

Sunulan tüm tebli¤ler son derece güzeldi. Konu
tüm ayr�nt�lar�yla incelendi ve tart�ß�ld�. Tek eksiklik,
korsan bildirilerin sunumuna izin verilmesi olmußtur.
Ayr�ca oturum yöneticilerinin tebli¤ sunucular�na aß�-
r� tolerans göstermesi bir di¤er önemli eksiklik ol-
mußtur. 

Doç. Dr. Yücel ÇAÚLAR

1. Güncelleßtirilmesi gereken,
2. Sorgulanmas� ve çözüm önerilerinin gelißtiril-

mesi zorunlu bir konuda gerekti¤i gibi düzen-
lenen ve yürütülen bir etkinlikti.

De¤erli Dostlar, Þanl�urfa�da gerçekleßtirdi¤iniz
�Toprak Reformu 2005� Kongresine beni de ça¤�rd�-
¤�n�z için teßekkür ederim. Büyük bir özveri ve emek-
le gerçekleßen bu etkinli¤nizin çeßitli yönlerden yol
aç�c� ve bu alandaki bilgi birikimine katk� sa¤lay�c� ol-
du¤unu düßünüyorum. Bu duygu ve düßüncelerle için-
de bulundu¤umuz genel kurullar sürecinde de baßar�l�
olman�z� diliyorum. Sayg�lar�mla�

Yrd. Doç. Dr. �lhami BAYRAM�N 

(Türkiye Toprak Bilimi Derne¤i Yönetim Kurulu Baßkan�)

Çok baßar�l� bir organizasyonun yap�ld�¤� Kongre
süresince sunulan bildirilerden, Türkiye�de baßar�l� ve
etkin bir Toprak Reformu�nun yap�labilmesi için;

Türkiye�nin AB sürecini, çok uluslu ßirketleri, ta-

NE DED�LER... r�m ißletmelerinin da¤�l�m�n�, sosyo-ekonomik yap�y�
do¤ru analiz edebilmek ve eßit, gerçek ihtiyac� olan,
kendisini ve ailesinin yaßam�n� sürdürebilecek bir
toprak da¤�l�m� yapabilmek için KAÇINILMAZ VE EN
ÇOK GEREKL� VER�N�N bilimsel yöntemlerle haz�r-
lanm�ß, güncel, do¤ru, detayl�, toprak veritaban�yla
mümkün olaca¤�n�, bunun sa¤lanmas� içinde gerekli
kurumsal düzenlemenin yap�lmas� yasal düzenleme-
deki eksiklik ve yanl�ßl�klar�n düzeltilmesi gerekti¤ine
inan�yorum.

Yrd. Doç. Dr. Bahad�r AYDIN 
(Abant �zzet Baysal Üniversitesi)

11-13 Kas�m 2005 tarihleri aras�nda yap�lan
kongrenin, gerek yap�lan sunußlar gerek tart�ßma k�-
s�mlar�nda, toprak reformu sorunsal�n�n boyutlar�n�n
belirlenmesi konusunda büyük bir görevi yerine ge-
tirdi¤ine inan�yorum. 

1978�den tam 27 y�l sonra, konunun tam da neo-
liberal politikalar�n alabildi¤ine genißledi¤i bir döne-
me denk düßmesi ise ülkede halen ayakta kalan ku-
rumlar oldu¤unun göstergesi olarak ayr� bir de¤er ta-
ß�maktad�r. 

�ktidar�n, kongrenin sonuç bildirgesini dikkate
alarak politikalar olußturmas�, toprak reformu için
önemli bir f�rsat olacakt�r. 

Zeynel Abidin ÖZTÜRK 
(HKMO Onur Kurulu Üyesi) 

TMMOB�ye ba¤l� Ziraat Mühendisleri Odas� ve
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam�zca ülkemiz-
de 27 y�l sonra, bölgemizde ve Þube etkinlik alan�n-
da ilk olarak düzenlenen �TOPRAK REFORMU
KONGRES�� bölgemiz aç�s�ndan çok büyük öneme
haizdir. De¤erli bilim adamlar� ve panelistler taraf�n-
dan iki gün boyunca yo¤un bir programla konular tar-
t�ß�lm�ß, çözüm yollar� sunulmußtur. Bölgemiz aç�s�n-
dan toprak meselesi can al�c� bir sorun olarak devam
etmektedir. Bu anlamda al�nan kararlar�n olußumun-
da eme¤i geçen de¤erli hocalar�ma, düzenleme ku-
rulu eß baßkanl�¤�na, dan�ßma kuruluna, düzenleme
kuruluna, destekleyen kurulußlara, Þanl�urfa �KK sek-
reteryas�na ve canla baßla çal�ßan Oda personeline
ßükranlar�m�z� iletirim. Bölgede ilk olmas� vesilesi ile
güzel olmußtur. Sayg�lar�mla.   
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KAPAK KONUSU
Mehtap GÜL 
(Ziraat Mühendisi, DS� Genel Müdürlü¤ü 

Emlak Kamulaßt�rma Daire Bßk. ANKARA)

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli¤i taraf�ndan,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� ile Ziraat Mü-
hendisleri Odas� sekreteryal�¤�nda ortaklaßa düzenle-
nen Toprak Reformu Kongresinde; Baß�ndan beri
Odan�z�n büyük bir özveriyle çal�ßan baßta Oda Baß-
kan� Say�n Hüseyin ÜLKÜ olmak üzere Levent
ÖZMÜÞ, Asiye Ülkü KUTLU, Cengiz DAÚDELEN ve
eme¤i geçen di¤er tüm arkadaßlara bir Ziraat Mühen-
disi olarak teßekkür ediyor, emekleri önünde sayg�yla
e¤iliyorum. 1978 y�l�ndan bu yana bir ilki gerçekleßtir-
miß olup, Toprak Reformu Türkiye kamuoyuna en gü-
zel bir ßekilde taraf�n�zdan sunulmußtur. Bizlere bilgi
ve belge yönünden her türlü deste¤i hiç usanmadan
sa¤lad�¤�n�z ve gösterdi¤iniz her türlü ilgiye bir ZMO
üyesi olarak ve Odan�z�n çeßitli etkinliklerini takip
eden biri olarak sonsuz teßekkürler. Türkiye�nin, her
alanda oldu¤u gibi gündemini de¤ißtirecek olan top-
rak reformu konusunda da sizin gibi çal�ßkan ve özve-
rili Harita Mühendislerine ihtiyac� var. Daha iyi Türki-
ye için hep yan�n�zda olaca¤�m. 

Sayg�lar�mla. 

Tuncay BOYACI
(HKMO �zmir Þube Baßkan�)

AB sürecinde; Ülkemizin her kesimine oldu¤u gi-
bi Topra¤�m�za ve Topra¤�n gerçek sahibi O� nu ißle-
yen çiftçilerimize dayat�lan bask�lar�n yo¤un oldu¤u
bir dönemde, TMMOB Baßkanl�¤�nda Odam�z�n ve
ZMO taraf�ndan ortaklaßa düzenlenen �Toprak Refor-
mu Kongresi� ni gerçekleßtiren, katk� koyan, eme¤i
geçen herkesi kutluyorum. 

Sonuçlar�n�n ilgililerince yeterince de¤erlendirile-
ce¤i konusunda ciddi ßüphelerim olmakla birlikte, bir
çiftçi ailesi bireyi de olarak kongre sürecindeki tes-
pitleri ve sonuçlar�n�, ulaßabildi¤im her kesime aktar-
mak ve hayata geçirmek için çal�ßmak gibi, bir göre-
vim oldu¤unu düßünüyorum.  

Mehmet Y�ld�r�m
(HKMO �stanbul Þubesi)

11-13 Kas�m 2005 tarihleri aras�nda, TMMOB-
HKMO ve ZMO taraf�ndan ortaklaßa gerçekleßtirilen

TOPRAK REFORMU KONGRES� 2005 etkinli¤ine
kat�ld�¤�m için mutluyum.

Çünkü; Baßta eß baßkanlar, kongre sekreteri, yü-

rütme, düzenleme ve dan�ßma kurullar� olmak üzere
konußmac� kat�l�mc�lar ve dinleyiciler olarak dolu do-
lu bir kongre yaßatt�lar.

�çerik aç�s�ndan, sunumlar dolu ve kapsaml� olun-
ca izleyicilerin de salonu doldurduklar� ve her iki gün
boyunca da dikkatle dinlediklerini gözlemledim.

Bunu, kongre yürütme kurulunun KONGRE SO-
NUÇ B�LD�RGES� ile taçland�rd�klar�n� söylemek ge-
rekiyor.

Asl�nda bu kongrede, belkide özellikle alt�n�n çizi-
lerek vurgulanmas� gereken ßeyin yürütme kurulunun
özverileri olmal�.

Onlar�n her biri birer kar�nca, kovana bal özü ta-
ß�yan ißçi ar�lar idi.

Kutluyorum onlar��

08.11.2005

Toprak Reformu
Kongresi Baßl�yor
Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
s� (HKMO) Türkiye�deki tar�m sorunla-
r�na dikkat çekmek amac�yla düzenle-
yece¤i �Toprak Reformu� baßl�kl�
kongresini 11-13 Kas�m tarihleri ara-
s�nda Þanl�urfa�da topluyor.
Konuyla ilgili olarak bir aç�klama ya-
pan HKMO Diyarbak�r Þube Baßkan�
Talip K�ran, kongrede toprak sorunu-
nu siyasal, sosyal, ekonomik ve kül-
türel aç�lardan ele alacaklar�n� söyle-
di. K�ran, Türkiye�de toprak reformu-
nun siyasi bak�ß aç�s� ve yanl�ß uygu-
lamalar nedeniyle uygulanmad�¤�n�
belirterek, tar�m alan�ndaki sorunlara
dikkat çekti.

EVRENSEL

bas›nda Toprak Reformu… bas›nda Top
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KAPAK KONUSU
Yrd. Doç. Dr. Kübra Cihangir ÇAMUR
(Gazi Üniversitesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü)

1. Kongre program�n�n gerçekleßtirilmesinde üs-
tün baßar� sa¤lanm�ßt�r. Bunda özveri ile çal�ßan
sekreterya ve yard�mc�lar�n�n pay� büyüktür.

2. Kongre�de zaman zaman gerilen ortam olduk-
ça iyi idare edilmißtir. 

3. Kongre�de sunulan bildiriler, konunun yeni-
den gündeme taß�nmas�nda, üzerinde durul-
mas� gereken konular� ele almalar�yla de¤er-
lendirilmelidir.

4. Konular�n derinlemesine tart�ß�lamad�¤� konu-
sunda eleßtiriler yap�lm�ßt�r. Ancak bu nokta-
da, 1980 sonras� dönemin koßullar�n� ve ko-
nunun üstünün kapat�lm�ßl�¤�n�n vard�¤� boyu-

tu da düßünmek gerekir. Üniversitelerin bilim
üretme koßullar�ndaki de¤ißim de düßünüldü-
¤ünde, kamu yönetimi, ekonomi gibi ideolojik
aç�l�m yapmaya olanak tan�yan disiplinler d�-
ß�ndaki kat�l�mc�lar�n (buraya kendimi de dahil
ediyorum) yeterince siyasal analize girmeyen
çabalar� bir ölçüde hoß görülebilir.

5. Ben kendi ad�ma çok yararland�m. Bundan
sonraki çal�ßmalar�mda �tarihte gömülmüß�
görünen toprak reformu konu suyla daha faz-
la ilgilenece¤imi bilmenizi isterim.

6. Konunun gündemde kal�p kalmayaca¤� konu-
sunu da önümüzdeki günlerde yap�lacak (ya-
p�lmas� gereken) tart�ßmalar�n beliryece¤ini
düßünüyorum.

Sevgi, sayg� ve teßekkürlerimle�

07.11.2005

Toprak Reformu Kongresi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� (HKMO) Diyarbak�r Þubesi Baßkan� Talip K�ran, �Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalar� Birli¤i (TMMOB) Toprak Reformu Kongresi 2005�in, 11-13 Kas�m da Þan-
l�urfa�da yap�laca¤�n� bildirdi.
Toprak Reformu
K�ran, ßube binas�nda düzenledi¤i bas�n toplant�s�nda, kirac�l�k ve yar�c�l�k düzeninin belirli kuralla-
ra ba¤lanamamas� nedeniyle ülke genelinde oldu¤u gibi GAP bölgesinde de toprak ve tar�msal so-
runlar�n çözülemedi¤ini söyledi.
Tar�m Alanlar�
Tapu ve kadastro ile çarp�k kentleßme sorunlar�n�n çözülemedi¤ini kaydeden K�ran, ßöyle dedi: �Ta-
r�m topraklar� yok olmakta, planl� klk�nma yerine tamamen serbest piyasa koßullar� uygulanmakta-
d�r. Büün bunlar�n sonucunda ülkemiz birçok tar�m ürününde d�ßal�mc� konuma gelmißtir. HKMO ile
Ziraat Mühendisleri Odas� (ZMO taraf�ndan ortak yürütülen �TMMOB Toprak Reformu Kongresi
2005� Þanl�urfa�da yap�lacak. 11-13 Kas�m aras�nda yap�lacak kongrenin amac� tüm bu konular�,
siyasal, sosyal ve ekonomik aç�lardan ele alarak tart�ßmak ve uygun çözüm önerileri gelißtirmek.�

08.11.2005Diyarbak�r Söz

Toprak reformu
Bunlar�n da kökü, Çiftçiyi Toprakland�rma Kanunu ç�kar ç�kmaz homurdanan a¤a,
bey tak�m�ndan geliyor. Her ilerici girißimi, her halkç� at�l�m� bo¤maya çal�ßan, ge-
ricili¤i ve bencilli¤i ilke edinmiß siyasi çizgi bugün de baß�m�zda.
Az toprakl� ve topraks�z çiftçiye toprak da¤�t�m� uygulamas�n�n topu topu 2.5 say-
fal�k bir yaz� ile durdurulmas� hiç ßaß�rtmas�n bizleri. Toprak reformunun mezar� y�l-
lard�r kaz�l�yordu, üzerine son topra¤�da AKP atm�ß oldu�
Toprak reformunu inad�na tart�ßmaya devam edecek olanlar ise y�lm�yorlar, y�lma-
yacaklar da. Örne¤in, Harita Mühendisleri Odas� ile Ziraat Mühendisleri odas� 11-
12 Kas�m tarihleri aras�nda Þanl�urfa�da ortaklaßa bir �Toprak Reformu Kongresi �
düzenleyecekler ve Kongre Sekreteri Levent Özmüß�ün özetledi¤i Türkiye�yi tart�-
ßacaklar:
� Tar�mda yap�sal sorunlar�n� aßamam�ß, araziler çok küçük, çok parçal� ve da¤�n�k,
halen bir çok yörede topraks�z ya da az toprakl� yurttaß�m�z�n yaßam mücadelesi
verdi¤i, kirac�l�k-ortakç�l�k ve yar�c�l�k düzeni belli kurallara ba¤lanmam�ß, ülkenin
tapu ve kadastro sorunu çözülememiß, çarp�k kentleßme sorunu çözülememiß, ta-
r�m topraklar� yok edilen, planl� kalk�nma çabalar�n�n yerini tümüyle serbest piyasa
koßullar�na b�rakm�ß, bir çok tar�m ürününde net d�ß al�m�na gelmiß Türkiye. �
�stanbul Ticaret Odas� sicil kay�tlar�na göre, son iki y�lda �stanbul�da kurulan ya-
banc� ortakl�kl� ßirketler en çok tar�m ve g�da sektöründe yo¤unlaßt�¤� bir dönem-
de pazarlamac� Baßbakan, elin Kuveytlisine ne demißti, bir kez daha an�msayal�m:
� Kuveytli dostlar�m�zla gayrimenkul konusunda ortak ad�mlar atmak isteriz. Yerli
girißimcinin sahip oldu¤u olanaklara yabanc� girißimde sahiptir. Güneydo¤u Ana-
dolu Projesi�ni sizinle gerçekleßtirmek isteriz. 800 kilometrelik Suriye s�n�r�nda
may�nlar temizleniyor. Burada organik tar�m yap�lacak. Siz bunun getirisinin ne ol-
du¤unu iyi bilirsiniz.�

prak Reformu… bas›nda Toprak Reformu… bas›nda Toprak Reformu…


