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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
“Gülüp oynadığım ele karşıdır …” 

(Karacaoğlan) 

 

15 Şubat 2021 

Merhaba; 

İşte size son derece sıkıcı, oldukça uzun, yanı sıra, bolca dipnotlu bir “…Sessiz Tartış-
malar” daha… Kimler okuyor, tartışıyor, ne denli paylaşıyor bilemiyorum; bilmem ge-
rekmiyor zaten. Ama bilmek istediğim bir şey var: Ustalıkla oluşturulan, gerektiğinde 
sıkça değiştirilen gündeme tutsak kalmak; bu gündemi oluşturanların değirmenine bi-
lerek ya da bilmeden su taşımak daha çok kimlerin işine yarıyor acaba? Gördüğüm 
kadarıyla bu sürece katkıda bulunanlar, yanı sıra, meraklıları da giderek artıyor. 

Öte yandan; başlarda, yani henüz “ustalaşmamışken” bile “saman altından su yürüt-
meyi” başarabilen siyasal iktidar bu becerisini artık iyiden iyiye pekiştirdi. Üstelik öz-
güveni daha da arttı. Ek olarak; bu nedenle olsa gerek, hukuksal düzenlemeleri bile 
yaparken, hiç uygulamaz yahut işine geldiği gibi uygularken en temel evrensel kuralları 
hiçe saymayı da alışkanlık edindi. 

Bu koşullarda anayasaya aykırı yasal düzenlemelere dayanılarak yine anayasaya aykırı 
olarak hazırlanan yönetmelikleri, genelgeler –“tamim”- ile bildirgeleri –“tebliğ”- tartış-
manın (!) ne denli yararlı olabileceğini de kestiremiyorum. Olsun, ben yine de “eşeka-

rılığı” görevimi yapayım da      … Bu kez “tartışma” konum; 

10 Aralık 2020 günü yürürlüğe konulan Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki 
Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik ile 

7 Ocak 2021 günü yürürlüğe konulan 6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kap-
samında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik. 

Ancak bu kez de kesinlikle göz önünde bulundurulmasını gerekli gördüğüm kimi gerçekliklere 
öncelikle değineceğim. Böylece, hukuksal düzenlemeler söz konusu olduğunda maddelere in-
dirgenmiş sığ  “tartışmalardan” kaçınabileceğimi umuyorum.  

Selamlarımla. 
Yücel ÇAĞLAR 

 

Çok merak ediyorum: Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda tüm yaşama alanlarında olup bitenleri hem 
gerekçelerini hem de sonuçlarını izleyen, izlemekle yetinmeyip sorgulayan tarihçiler ekolojik, top-
lumsal, kültürel ve siyasal bütünlüğü olan bir “Türkiye Tarihi” nasıl yazabilecek acaba? Daha doğ-
rusu, günün birinde böyle bir toplumsal istem oluşacak mı, yoksa sıradan tarihçilerin TV, yanı sıra, 
gazete “yıldızları” gibi bilgiçliklerini, “incir çekirdeğini doldurmayan” didişmelerini izlemekle mi yetini-
lecek acaba? Bu sorulara şimdiden verebileceğim bir yanıt yok ama bir tek şey söyleyebilirim: Gö-
rünüşe bakılırsa, böylesine zorlu bir uğraşı göze alabilecek “ciddi” tarihçiler büyük bir olasılıkla çok 
şaşıracak; nasıl bir yöntem kullanacaklarını kolay kolay belirleyemeyecek; belirleyebilse de anlamlı 
veri, belge ve bilgilere ulaşamayacaktır.  

Öte yandan, aynı durumun “ormanlar” ile ormancılıkla ilgili tartışmalarda çok daha yakıcı biçimde 
yaşanabileceğini düşünüyorum. Gündeme teslim olma, çokça yinelediğim gibi, “tek ağaca bakmak-
tan ormanı görememe” durumu, indirgemecilik vb olumsuzluklar ormancılık alanında da çokça ya-
şanıyor çünkü. Ayrıca, ormancılıkta kararların, yanı sıra, uygulamaların olası sonuçları ancak on-
larca yıl sonra ortaya çıkabiliyor. Üstelik, bu süreci, çoğu denetlenemeyecek nitelikte sonsuz sayıda 
etmen etkileyebiliyor. Ek olarak; söz konusu süreçte ortaya çıkabilecek istenmedik – kimler için “isten-

medik acaba?- durumlardan geri dönülmesi ise çoğu durumda olanaksız olabiliyor. Bu nedenlerle 
ülkemizde neden ve sonuç temelli bir “ormancılık tarihi” yazabilmek, deyim yerindeyse “her babayi-
ğidin harcı” değil. Kaldı ki, böyle bir tarih yazmanın meraklısı da pek yok gibi. 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Anımsanması gereken kimi gerçeklikler… 

Pek çok gerçekliği ancak hem tarihsel hem de olgusal olarak gerektiğince geniş bir çerçeveden ba-
karsanız anlayabilirsiniz bence. Yoksa ancak göremeyen insancıkların fili tanımlaması gibi değer-
lendirmeler yapabilirsiniz. Özellikle işin kolayına kaçmayı alışkanlık edenlerin çoğunlukla yaptıkları 
da bu değil mi? “…Sessiz Tartışmalar”ı arada bir de olsa okuyorsanız, bilirsiniz: Ben işin kolayına 

kaçanlardan değilim       Ayrıca, atalarımız ne demiş; “şeytan azapta gerek”! İlginçtir, az sayıda oku-

rumun da öyle sanıyorum.  
*** 

Öte yandan, özellikle hukuksal düzenlemelerin tartışılması sırasında yalnızca maddelere indirgen-
miş hukuksal cambazlıklardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Bu türden düzenlemelerin;  

✓ kimler tarafından hangi amaçlarla, yanı sıra, hangi koşullarda hazırlandığı;  

✓ yine kimler tarafından hangi koşullarda nasıl uygulanacağı,  

✓ uygulamaların olası ekolojik, toplumsal, ekonomik, kültürel, dahası siyasal vb sonuçlarının 
neler olabileceği  

en az biçimsel gereklere uygunluğu denli önem taşıyor çünkü. Ek olarak, yönetmelik, genelge, bil-
dirge, tüzük vb düzenleyici belgelerin maddeleri özelinde anlamlı tartışmalar da ancak böyle bir çer-
çeve temel alınarak yapılabilir. Ancak bunu yaşama geçirebilmenin ne denli güç olduğunun ayırdın-
dayım kuşkusuz. Sözgelimi ne yönetmeliklerin ne genelgelerin ne de bildirgelerin yasa tasarıları ya 
da önerilerinde olduğu gibi gerekçeleri açıklanmıyor çünkü. Gerçi yasa tasarıları ile önerilerinin de 
gerekçeleri, deyim yerindeyse, “yasak savma kabilinden” son derece yüzeysel biçimde hazırlanıyor. 
Ek olarak; söz konusu düzenlemelerin demokratik süreç içinde hazırlanabilmesi tümüyle rastlantılara 
kalıyor vb. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) kamuoyuna açıkladığı verilerin gerçeği ne denli yan-
sıttığını ise “Allah bilir”. Yine de bir deneyecek;  

“Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanıl-
ması Hakkında Yönetmelik” ile 

6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çı-
karma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği  

göz önünde bulundurulmasını gerekli gördüğüm bir çerçevede tartışmaya çabalayacağım. Bunu ya-
parken de, çoğunu bildiğinizi sandığım kimi gerçeklikleri bir kez daha anımsatacağım; Hegel’in söy-
lediği, benim de sıklıkla aktardığım gibi, “gerçek bütündür”! Yapacağım çokça yinelemeleri hoş gör-
menizi diliyorum. Umarım, “- Ne gerek vardı bunlara; sözü bunca uzatmaya?” demiyorsunuzdur. 
Diyorsanız eğer, daha fazla okuyup değerli zamanınızı boşa harcamayın bence … 

• Hukuksal düzenlemeler araçtır ! 

Sanırım bilmeyen kalmamıştır: Hukuksal düzenlemeler, en genel söylemiyle, yalnızca yaşamı dü-
zenleme araçlarıdır ! Dolayısıyla, herhangi bir hukuksal düzenleme ele alındığında, öncelikle ama-
cının sorgulanması gerekiyor. Bu gerek yerine getirilmediğinde tartışmalar çoğu durumda kısırlaşı-
yor. Ayrıca amaç göz önünde bulundurulmadığında kumda oynayan çocuklar gibi hukukçuluk oy-
nanması kaçınılmaz oluyor. Ne var ki, öteki ülkelerde nasıl bilmiyorum ama ülkemizde egemen hu-
kuk ideolojisi ile düzenekleri ağırlıkla bu temel üzerinde oluşturulmuştur. Dolayısıyla, siyasal iktidar-
lar da tartışma konusu olumsuzluklarla ilgili hukuksal düzenlemeleri istedikleri gibi biçimlendirebili-
yor, gerekli değişiklikler yapabiliyor. Öyle ki, bu alanda ne denli gözükara davranılabildiğin i özellikle 
2000’li yıllarda Anayasanın, Anayasa Mahkemesi kararlarının bile başına gelenlerden çok iyi biliyo-
ruz. Bu nedenle hukuk, hukukçu olmayanların özellikle kamusal alanlara ilişkin olumsuzluklarla sa-
vaşımları çoğunlukla bitimsiz bir kısır döngüye dönüşebiliyor. Bunları söylerken hukukun biçimsel 
gereklerinin önemini yadsıyor değilim kuşkusuz. Dileğim biçimsel hukuksal cambazlıklardan kaçınıl-
ması. Sanırım ülkemizde gerektiğince kaçınılamıyor. 

Öte yandan; ülkemizde yürürlükte bulunan kaç yasa, yönetmelik, genelge, bildirge, tüzük vb düzen-
leme var acaba? Sonra; bu düzenlemeler bugüne değin kaç kez değiştirildi, yanı sıra, kaç madde 
yeniden düzenlendi? Çok aradım ama bu soruların kimilerine yanıt olabilecek sayılara ulaşamadım. 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Yine de 2000’li yıllarda çıkarılan, yani sıra, değiştirilen hukuksal düzenlemelerin sayısının, örneğin 
yıllık ortalamasının, hiçbir dönemde görülemeyecek denli çok olduğunu savlayabilirim. Bunun, siya-
sal iktidarın -Hükümetin değil !- üretkenliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilemeyeceğini düşünü-
yorum. Bu, olsa olsa görülmedik bir öngörüsüzlüğün, işbilmezliğin, dahası, keyfiliğin sonucu olan bir 
durum bence. Sanırım, bir çokluk ve değişkenlik sıralama yapılsa, ormancılıkla ilgili olanlar da büyük 
bir olasılıkla önlerde yer alacaktır. Bu, ormancılığın doğasıyla bağdaştırılabilir durum değildir. Ek 
olarak; bu durumun bir gerekçesinin olması gerekir. Var kuşkusuz, var da nedense hemen hemen 
hiç sorgulanmıyor. Pek; “ormanlarımız” ve ormancılığımızla ilgili bu durum neden gerektiğince sor-
gulanmıyor? Bu da kesinlikle aşılması gereken bir başka bilinmezlik, dahası önemli bir yoksunluk. 
Aşılamadığında nedensellik temelli tartışmalar rastlantılara kalıyor çünkü. 

Gelelim bu bağlamda da göz önünde bulundurulması gereken ormancılık gerçeklerine… 

• Orman ekosistemlerini “yönetmenin” de “olmazsa olmaz” koşulları var ! 

Tamam da, bu koşullar ülkemizde ne denli var; yanıtlanması gereken soru bu. 

Ekoloji, sonsuz denebilecek denli geniş bir kavram. Bilinmesine karşın bu son derece yalın gerçek 
ekolojik temelli tartışmalarda bile nedense gerektiğince göz önünde bulundurulmuyor; çoğunlukla 
genellemelerle yetiniliyor. Öyle ki, her ekosistem tek başına ele alınıyor, ekosistemlerarası etkileşim-
ler bile gözden kaçırılabiliyor. Ayrıca yönetsel yapılanmalar ile araçların da ilgili ekosistemlerin özgün 
yapısal özelliklerine uygun olması gerekiyor. Oysa yönetsel yapılanmalar ile araçlar çoğu durumda 
amaca -ekonomik, toplumsal ve kültürel… yararları ençoklamak vb - göre biçimlendiriliyor. Başka bir söy-

leyişle; mimar, ozan Cengiz Bektaş’ın -saygıyla anıyorum- söylemiyle, “doğaya uyumlu”* - “doğayla 

uyumlu” değil !- yapılar oluşturulmuyor, araçlar seçilmiyor.  

Öte yandan, her ekosistem gibi orman ekosistemlerinin kesinlikle demokratik koşullarda “yönetil-
mesi” – “işletilmesi” değil !- gerekiyor. Bu gerek de ülkemizde yerine getirilmiyor. Sözgelimi, her eko-

sistem “feodal krallıklar” örneği farklı “özerk”      kuruluşlar tarafından “yönetilmeye” çalışılıyor. Ek 
olarak, aynı kuruluşun ilgili birimleri bile çalışmalarını planlar ve yürütürken birbirinden soyutlanabi-
liyor. Ülkemizde ormancılık çalışmaları da böyle bir düzen içinde yürütülüyor. 

• “Genel arazi yönetim planlamasından” yoksunsanız… 

Bildiğiniz gibi ülkemizde öteden beri, çoğu kâğıt üzerinde de kalsa da çok sayıda sektörel, ülkesel 
ve bölgesel planlar yapıldı yapılıyor. Bu kapsamda arazi kullanımını düzenleme amaçlı da pek çok 
plan hazırlanıyor. Üstelik 2000’li yıllarda, çeşitli amaçlarla hazırlanan arazi temelli planların hem çe-
şitleri hem de sayıları daha önce görülmedik düzeyde arttı. Örneğin,  

✓ 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda geçen 
“arazi kullanım planlaması”,  

✓ 2011 yılında çıkarılan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname’yle de “mekânsal planlar” –“mekânsal strateji”, “çevre dü-

zeni”, “imar”, “bütünleşik kıyı alanları”…-   

✓ çeşitli eylem planları vb 

bu bağlamda sayılabilir. Ancak ilginçtir; ekonomik, toplumsal, kültürel dahası ekolojik düzenleme 
amaçlı planlar ile arazi temelli planlar arasında çoğunlukla ne yatay – yersel- ne de dikey –işlevsel-  
bir tümleşme bulunuyor. Kısacası, ülkemizde, tüm ülke yüzeyini kapsayacak tümleşik “genel arazi 
yönetim planı” hazırlanmıyor. Arazi temelli her türlü etkinliğinizin ekolojik, ekonomik, toplumsal, kül-

türel yönlerden “geniş anlamda kamu yararını”** ençoklamak bir yana eşitlikçi olmasını, yanı sıra, 

 
* Cengiz Bektaş; Doğaya Uyumlu Mimarlık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. 

**Tek başına “kamu yararı” ya da son yıllarda bunun yerine önerilen “üstün kamu yararı” kavramlarının amacı 

karşılamadığını, son derece soyut yanı sıra öznel değerlendirmelere açık, hukuksal dayanaklarının kısıtlı 
olduğunu düşünüyorum. Üstelik, bu kavramların somut ölçütleri de yok; herkes kendince bir tanım yapıyor. 
“Geniş anlamda kamu yararı” kavramı bence özellikle ekolojik yönden daha kapsamlı, üstelik kapsamına ve 
ölçütlerine daha kolay açıklık getirilebilir: Savunduğum “geniş anlamda kamusal yarar” kavramının yalnızca 
insanların değil, gezegenimizdeki her türlü varlığın yararının ençoklanması olarak anlaşılmasını öneriyorum. 
Merak ediyorum; siz ne önerirsiniz acaba? 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
sürekliliğini bile sağlayamazsınız. Ülkemizde böyle bir planlama yapılmadığı gibi bu alanda da büyük 
bir karmaşa yaşanıyor. Bu nedenle; 

✓ nerelerde hangi amaçlarla nasıl ormancılık yapılmasına, özellikle de yeni orman ekosistem-
lerinin oluşturulmasına; 

✓ nerelerdeki ağaç ya da ağaççıkların, yanı sıra, topluluklarının korunmasına 

“geniş anlamda kamu yararını” ençoklayabilecek biçimde karar vermeniz, en iyimser söylemle rast-
lantılara kalmıştır demektir. Bu yoksunlukta ormancılık çalışmalarınızı, ağırlıkla, üzerinde “orman 
ekosistemi” sayabileceğiniz ağaç ve ağaçlık toplulukları bulunan arazilerde yapabilirsiniz. Ülkemizde 
öteden beri yapılmakta olan da çoğunlukla budur. 

Öteden beri her fırsatta öne sürüyorum: Başta yeni orman ekosistemleri oluşturma olmak üzere or-
mancılık çalışmalarıyla ilgili planlama çalışmalarının da “genel arazi yönetim planının” bir bileşeni 
olarak hazırlanması gerekiyor. Oysa bu gerek ormancılığımızda sözgelimi ne orman amenajman –
“yönetim”- planları ne “ulusal ormancılık programı” ne de “eylem planları” vb belgeler hazırlanırken 
yerine getiriliyor. Ayrıca ormancılık çalışmaları da örneğin arazi kullanım, imar, çevre düzeni, havza 
yönetim, bölge kalkınma vb ormancılık dışı arazi temelli planların bir bileşen olarak göz önünde bu-
lundurulmuyor. Öyle ki, bu türden belgelerde ormancılık değil yalnızca hukuksal olarak “orman” sa-
yılan arazilere, o da Anayasal zorunluluktan “durum verisi” – bir fotoğraf gibi (!)- olarak veriliyor.  

Bu nedenlerle, ülkemizde, kimin mülkiyetinde kullanımında olursa olsun ağaç ve ağaççıkların, yanı 
sıra, orman ekosistemlerinin korunması, “geniş anlamda kamu yararını” ençoklayacak biçimde yö-
netilebilmesi, ancak tek tek  

✓ ağaç ve ağaççıklar,  

✓ ağaçlık ve ağaççıklıklar, 

✓ orman ekosistemleri  

özelinde olanaklıdır. Ki, bu da gerekleri ancak mülkiyet biçiminin izin verdiğince yerine getirilebilen 
çok boyutlu bir süreçtir. 

• “Geniş anlamda kamusal yarar” mı dedim? 

Evet, tam da öyle söyledim, söylüyorum ! 

Ülkemizde orman ekosistemleri, daha geniş bir söyleyişle “orman” sayılan araziler;  

✓ son derece merkezi, 

✓ antidemokratik, 

✓ parçacı, 

✓ durağan –“statik”?-, 

✓ genel ekolojik, ekonomik, toplumsal değişme gelişmelerden büyük ölçüde soyutlanık, 

✓ siyasal yönlendirmelere açık –“siyasal vesayet altında”?-; özellikle 2000’li yıllarda “cemaat” türü 
çeşitli oluşumların “at oynattığı”,   

✓ popülist, 

✓ planlı görünümüne – orman amenajman planları, eylem planları, stratejiler, programlar-  karşın 
plansız, 

✓ hizmet ve ürünlerini devlet tekeli niteliğinde bir işleyiş içinde hasat edip topluma sunan, ge-
lirlerinin tümüne yakın bir kesimini de bu ürün ve hizmetlerin satış gelirlerinden – döner ser-

maye kaynaklarından- sağlayan, 

✓ özellikle 2000’li yıllarda neredeyse tüm etkinliklerinin özelleştirilmesi için akla gelmedik yol-
lara başvurulan,  

✓ neredeyse “kişilere ya da kuruluşlara özel” hukuksal düzenlemeler yapılıp sıkça değiştirilen,  
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✓ yine 2000’li yıllarda, başta odun kökenliler olmak üzere olabildiğince fazla orman ürünü ha-

sadı hedefi baş tacı edilen, 

✓ egemen sınıfların “devlet ormanı” sayılan arazileri, deyim yerindeyse “Yağma Hasan’ın bö-
reği gibi…” kapışması için gerekli koşulları hazırlayan   

geleneksel bir yapıyla yönetilmeye çalışılıyor. Daha açık bir söyleyişle, OGM, 3204 sayılı kuruluş 
yasasında belirtildiği gibi; 

“a) Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan 
varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak,…” 

vb görevleri büyük ölçüde “kağıt üzerinde kalan” bir kuruluştur.  

Çok açık: Böyle bir ormancılık düzeninde her türden hukuksal düzenleme, temelde, bu düzenin ge-
rekleri doğrultusunda olacaktır. Yine çok açık: Orman ekosistemleri böyle bir kurumsal yapılanmayla 
gerektiğince yönetilemez. En azından, en kamusalcı hukuksal düzenlemeler bile gerektiğince ya-
şama geçirilemez. Sözgelimi; 

✓ orman ekosistemlerimizin yapısal özelliklerindeki değişmeler,  

✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerin başına gelenler ile 

✓ hukuksal değişkenlikler, tutarsızlıklar, 

✓ savurganca harcanan kaynaklar da 

yönetilemediğini açıklıkla ortaya koyuyor zaten.  

• Ülkemizin ekolojik koşullar ile orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri 

Herkesçe biliniyor ama bu bağlamda da kısaca anımsanmasında yarar var: Ülkemizde; 

✓ önemli bir kısmı yarı kurak iklim, yanı sıra, arazi koşulları ile toprak yapısı son derece çeşitlilik 
gösteriyor; 

✓ orman ekosistemlerinin  

o ülke yüzeyine dağılımı eşitsizdir;  

o doğal bitkisel tür çeşitliliği ile ülkeye özgülük oranı -“endemizm”?- fazladır; 

o yarısına yakın bir kısmının doğal yapısı bozulmuştur, günümüzde bile odunsu ürün ve-
rim gücü düşüktür; 

o yapısal özellikleri (ağaç ve ağaççık türü, kapalılık, yaş, verim gücü vb) hem dikey hem 
de yatay olarak değişkendir;  

o iklim değişikliklerine karşı son derece duyarlıdır; 

o yarısından fazlasında yangın olasılığı yüksektir; 

o önemli bir kısmının kar, fırtına vb olumsuzluklara karşı doğal direnci azalmıştır; 

o içinde ve bitişiğinde insan yerleşmeleri, dolayısıyla özellikle etkinlikleri yoğundur; 

o kimi yörelerde ve dönemlerde böcek, mantar, “asit yağmurları” vb zararlıları yoğun 
biçimde yaşanabilmektedir.   

Bu nedenlerle ülkemizde “devlet ormanı” sayılan araziler, başta ormanlar ve makiler olmak üzere bu 
araziler üzerindeki tüm ekosistemlerin korunması, dolayısıyla da ormancılık çalışmalarının “geniş 
anlamda kamu yararını” ençoklayacak biçimde yönetilmesi “ormanlarımızın “bekası” yönünden ya-
şamsal önem taşıyor. 

• Ormancılığımızda olup bitenler hiç de iç açıcı değil ! 

Siyasal iktidar bu alanda da masallar anlatıyor; somut gerçekleri bile çarpıtıyor, ağaç ve orman popü-
lizmiyle kamuoyunu oyalıyor. Örneğin, OGM’nin geçen yıl İzmir’deki büyük orman yangınından hemen 
sonra gündeme getirdiği “Geleceğe Nefes” –“11. Ayın 11’inde Saat 11’de 11 Milyon Fidan”- başlıklı ağaç-
landırma etkinliği ya da 11 Kasım gününün Cumhurbaşkanı’nın kararıyla “Milli Ağaçlandırma Günü” 
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olarak değerlendirilmesi vb gelişmeler aklınıza gelebilecektir kuşkusuz. Ancak, OGM şu gerçekleşme-

lerden hiç söz etmiyor, dahası, bunların kimilerinden övünç bile duyabiliyor:*; 

✓ Plansız olarak “geliştirilen” özellikle dışsatımcı odun kökenli ürün sanayilerinin hammadde 
odun gereksinmesinin daha düşük maliyetle karşılanması amacıyla odun hasadı hızla artırı-
lıyor. Örneğin, 2010 yılında 12,6 milyon m3 olan “endüstriyel odun” hasadı – “orman ekosis-

temlerinde ağaç kesimi”?- düzenli bir artışla 2019 yılında 22,1 milyon m3’e çıkarılmıştır ! Öyle 
ki, bir yandan milli parklarda bile bu doğrultuda çalışmalara başlanmış; Artvin’de odun hasadı 
“zararlı böcek” gerekçesiyle görülmedik boyutlarda artırılmıştır. 

✓ 2019 yılında 2007-2018 döneminde yapılan -yanı sıra “yaptırılan”- tüm ağaçlandırma çalışmala-
rının yıllık ortalamasının -43685 Hektar!- ancak %41’i düzeyinde -17871 hektar- ağaçlandırma 
yapılabilmiş; yaşlı doğal orman ekosistemlerinin yerlerinde bile “endüstriyel plantasyonlar” gi-
derek yaygınlaştırılmıştır. 

✓ 2010-2019 döneminde “devlet ormanı” sayılan toplam 293,8 bin hektarda 44557 “ormancılık 
dışı kullanım” izni -yalnızca madencilik için 77,3 bin hektarda 35814 izin - verilmiştir ! 

✓ Aynı dönemde “devlet ormanı” sayılan 10,5 bin hektar orman ve maki ekosistemi kaldırılarak 
tarlaya, 12,1 hektar da yerleşme yerine dönüştürülmüştür ! 

✓ 1986-2019 döneminde çoğunlukla “devlet ormanı” sayılan 141,3 bin hektar arazide gerçek 
ve tüzel kişilere çoğunluğu zeytinlik, kestanelik, cevizlik, bademlik vb oluşturulması olmak 
üzere “özel ağaçlandırma” yapmaları için izin verilmiştir. Öyle ki, bu çalışmaların %79,5’i 
2003-2019 döneminde gerçekleştirilmiştir. 

✓ 2000-2019 döneminde çıkan 43,3 bin orman yangınıyla toplam 171,8 bin hektar orman ve 
maki ekosistemi çeşitli düzeylerde zarar görmüştür ! 

✓ 2006-2019 dönemindeyse “devlet ormanı” sayılan 315,5 bin hektar alan 2B uygulamasıyla 
hukuksal olarak “orman” sayılmamıştır !  

✓ İlgili hukuksal düzenlemeler “yap-boz-yap-…” oyununa dönüşmüş; neredeyse kişilere kuru-
luşlara özel hukuksal düzenlemeler yapılır olmuştur ! 

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu 2003-2020 döneminde tam 27, buna karşılık 2012 yılında çıkarıl-
mış olmasına karşın “2B” arazilerinin satışını, yanı sıra, “2A” arazilerinin dağıtımını düzenle-
yen 6292 sayılı yasa ise 10 kez değiştirilmiştir ! 

✓ En temel teknik ormancılık çalışmaları bile ihalelerle yaptırılır olmuştur ! 

✓ Ormancı çalışanların ormancılık etkinliklerinin doğasıyla bağdaşmayan “sözleşmeli” düzen 
içinde işlendirilmesi yaygınlaştırılmış; “bireysel performans değerlendirme”, “rotasyon uygu-
lamaları kurumsallaştırılıp kalıcılaştırılmıştır ! 

✓ Ormancılık çalışmaları hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerde yoğunlaştırılmıştır ! 

✓ Özellikle yeni orman ekosistemi oluşturma amaçlı ağaçlandırma çalışmaları bile yersel ve iş-
levsel önceliklerinin de belirlendiği uzun dönemli çok amaçlı ve bütünleşik planlamalara dayan-
dırılmaz olmuştur. 

Bu gibi gerçekliklere karşın ormancılığımızda çalışmaların hâlâ “geniş anlamda kamu yararının” gö-
zetildiğini düşünenler çıkar mı, bilemiyorum doğrusu. 

• Siyasal iktidarlar için amaç “devlet ormanı” sayılan araziler ise “gerisi teferruattır” ! 

“Geri kalmış” -ya da “az gelişmiş”- yahut “gelişmiş” -ya da “ileri”- sayılan tüm kapitalist toplumlarda 
siyasal iktidarların öncelikli varlık nedeni, tüm yaşama alanlarında sermaye birikim olanaklarını artır-
mak, bu süreçleri olabildiğince kolaylaştırmaktır. Özellikle sömürge edinememiş ama kapitalist kal-
kınmaya çabalayan az gelişmiş sayılan ülkelerde temel yönelim emeğin olabildiğince sömürülmesi, 

 
* Bu bağlamda sunduğum tüm sayısal verileri OGM’nin “https://www.ogm.gov.tr/tr/ormanlarimiz/resmi-istatistikler” 

ile “https://www.ogm.gov.tr/tr/faaliyet-raporu” adreslerinden aldım. 

https://www.ogm.gov.tr/tr/ormanlarimiz/resmi-istatistikler
https://www.ogm.gov.tr/tr/faaliyet-raporu


 

7 

 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
bu da yetmemiş, yanı sıra, her türden kamusal varlığın metalaştırılıp özelleştirilmesi olmuştur. Bu 
kapsamda da orman ve maki ekosistemleriyle örtülü yerler ile çayır, otlak, yaylak olarak kullanılan 
araziler ve sucul ekosistemler ile kıyılar her dönemde gözden çıkarılmıştır. Sözgelimi, siyasal ikti-
darlar ülkemizde de “ormanlarımıza”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan arazilere yönelik ilgisini (!) 
hiç esirgememiştir; evet evet, özellikle “devlet ormanı” sayılan arazilere… Öyle ki, anayasalar, ya-
salar, yönetmelikler, genelgeler, bildirgeler vb çoğunlukla bu doğrultuda düzenlenmiş, gerek duyul-
duğunda da sıkça değiştirilmiştir. Aşağıda arazi temelli yasalarda çıkarıldıkları yıldan 2020 yılı so-
nuna değin yapılan değişiklikleri görüyorsunuz: 

Arazi Temelli Yasalarda Yapılan Değişiklikler 

 

Gördüğünüz gibi; arazi temelli belli başlı yasalarda 2003-2020 döneminde en fazla değişiklik 6831 
sayılı Orman Kanunu’nda yapılmıştır.  

Bu bağlamda isterseniz bir de 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu’nda 1959-2020 dö-
neminde yapılan değişiklikleri dönemsel karşılaştırmalı olarak görelim*: 

 

Açıktır ki, bu durum nedensiz değildir: Özellikle 2003’den sonra ağırlıkla arazi temelli yatırımlara 
dayalı ekonomik büyüme politikalarını benimseyen siyasal iktidar, bu yönelimini “devlet ormanı” sa-
yılan arazileri de özel yapılaşmalara, yanı sıra, ormancılık dışı kullanımlara açarak daha kolay ve en 
sorunsuz biçimde yaşama geçirmeye çabalıyor.  

 
* Geçerken, yasa değişiklikleri ilgili yönetmeliklerin yanı sıra genelge ve bildirgelerin de onlarca kez aynı doğ-

rultuda değiştirildiğini unutmayalım. Ben genelge ve bildirgelerin uygulamada çok daha belirleyici olduğunu 
düşünüyorum ama nedense bu belgelerin üzerinde hemen hemen hiç durulmuyor 

 

Yasalar Toplam 2003-2020 

2644 Sayılı Tapu Kanunu (1934) 24 10 

6831 Sayılı Orman Kanunu (1956) 42 27 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (1982) 18 8 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu (1983) 8 7 

3194 Sayılı İmar Kanunu (1985) 32 24 

3213 Sayılı Maden Kanunu (1985) 25 21 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu (1987) 15 14 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu (1990) 15 14 

4342 Sayılı Mera Kanunu (1998) 23 21 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi  

İyileştirme Kanunu (2005) 
9 9 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu (2001) 
30 22 

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 

Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 

Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun (2012) 

10 10 

TOPLAM 251 187 

 

1959-2002 dönemindeki 44 yılda toplam 15 değişiklik! 
 (Yıllık Ortalama Değişiklik: 15/44 = 0,341) 

Anayasa Mahkemesi iptal kararı yok! 

2003-2020 dönemindeki 18 yılda toplam 27 değişiklik!  
(Yıllık Ortalama Değişiklik: 27/18 = 1,50) 

3 Anayasa Mahkemesi iptal kararı var! 

YILLIK ORTALAMA DEĞİŞİKLİK KATSAYISI: 

1959-2020 dönemi: 0,68  
1959-2002 dönemi: 0,34 
2003-2020 dönemi: 1,50 
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• Orman ekosistemleri giderek daha çok parçalanıyor… 

Artık çocuklar bile biliyor sanırım      : Tüm ekosistemler gibi orman ekosistemlerinin korunması ge-

reken özelliklerinden birisi de ekolojik ve yönetsel bütünlüğüdür -bütünselliğidir-. Öyle ki, orman eko-
sistemleri içinde, örneğin; 

✓ tarımsal etkinlikler, 

✓ yerleşmeler 

✓ madencilik, enerji, yerleşme, yol vb ormancılık dışı etkinlikler ile tesisler, 

✓ farklı amaçlarla, türlerle oluşturulan yeni orman ekosistemleri,  

bu bütünselliği bozabiliyor. Bu nedenledir ki, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesi 1973 yılında 
çıkarılan 1744 sayılı yasayla değiştirildiğinde “15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerleri” hukuksal olarak “orman” saymamanın dört koşulu ara-
sında “orman bütünlüğünü bozma” da sayılmıştır. Ancak bu koşul, 6831 sayılı yasanın 2. Madde-
sinin 1986 yılında çıkarılan 3302 sayılı yasayla değiştirilmesi sırasında kaldırılmıştı. Bu koşul günü-
müzde de yok. Uygulamalara bakılırsa bu ekolojik gerekliliğin yerine getirilmesinin en iyimser söy-
lemle rastlantılara kaldığı orman ekosistemlerinin bütünlüğünün artık gerektiğince gözetilmediği söy-
lenebilir. Baksanıza, bu koşul, ilgili hukuksal düzenlemelerde hiç anılmıyor bile. Örneğin en son 2018 
yılında çıkarılan Orman Amenajman –“yönetim”- Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde sayılan “planlanma 

ilkeleri” arasında bile her türlü popülist -“sükseli”     - söylemlere karşın böyle bir ilkeye yer verilme-

miştir. 

Öte yandan, bütünsellik özellikle doğal olmayan nedenlerle bozulduğunda -orman ekosistemi parça-

landığında (fragmantasyon)- orman ekosisteminin, örneğin;  

✓ yabanıl yaşamı, 

✓ başta su ve toprak dengesi olmak üzere ekolojik koşulları, 

✓ dışsal olumsuzluklara karşı direnme gücü, 

✓ özgün iklimi (sıcaklık, rüzgar, nem vb) 

✓ dolayısıyla biyolojik çeşitliliği 

olumsuz olarak etkilenebiliyor. Anlık olarak saptanması, önlenmesi son derece güç olan bu olum-
suzlukların aşılması, yol açtığı yıkımların onarılması ise neredeyse olanaksız olabiliyor. Böyleyken 
ülkemizde orman ekosistemleri giderek parçalanıyor -bütünlüğü bozuluyor- OGM’nin 2020 yılında ya-
yımladığı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Türkiye Raporu 2019’da yer 

verilen bilgiler de bu gerçeği açıklık ortaya koyuyor*. Bu yazanakta belirtildiğine göre; 

“…10 hektardan küçük orman sayısında artış olurken diğer parça büyüklükleri sayısında kısmi bir aza-
lış olduğu görülmektedir… 2008 yılında 10 hektardan küçük parça sayısı 100.628 iken bu sayı 2019 
yılında 120.789 olarak gerçekleşmiştir. 
… 
1.000 hektardan küçük alanlardaki ortalama parça büyüklüğü sayısındaki azalış ormanlardaki parça-
lılığın devam ettiği şeklinde yorumlanabilir.” 

Yazanakta şu tez de öne sürülmüştür: 

“Ülkemizde son yıllarda hızlandırılan otoyol, enerji nakil hatları ve su yolu inşasındaki çalışmaların 
orman parçalılığının devam etmesinde önemli rolü olduğu değerlendirilmektedir.” 

 
*  Orman Genel Müdürlüğü, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Türkiye Raporu 2019, 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kasım 2020, Ankara, Sayfa 90. (Bu bağlamda hem yazanakta yer 
verilen “yorumlanabilir”, “değerlendirilmektedir” vb söylemlere dikkatinizi çekmek hem de yazarlarına; “dilinizi 

korkak alıştırmayın” demek isterdim      ) İsteyenler, daha ayrıntılı bilgilenme için değerli Meslektaşım Prof.Dr. 
Erdoğan Atmış’ın Birgün Gazetesinin eki** Yeşil Birgün’deki yazısına bakabilir. (Erdoğan Atmış, Orman Genel 
Müdürlüğü'nden büyük itiraf: Ormanlarımız paramparça”, https://www.birgun.net/haber/orman-genel-mudur-
lugu-nden-buyuk-itiraf-ormanlarimiz-paramparca, 07.12.2020 -325688) 

https://www.birgun.net/yesil-birgun
https://www.birgun.net/haber/orman-genel-mudurlugu-nden-buyuk-itiraf-ormanlarimiz-paramparca,%2007.12.2020%20-325688
https://www.birgun.net/haber/orman-genel-mudurlugu-nden-buyuk-itiraf-ormanlarimiz-paramparca,%2007.12.2020%20-325688
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Sözü edilen “değerlendirmeyi” kimler yapmış bilmiyorum; bildiğim bir şey varsa bu “değerlendirme-
nin” son derece eksik olduğudur: Çünkü, sözgelimi, “özel ağaçlandırma”, madencilik, turizm, katı atık 
depolama vb amaçlarla verilen izinleri, yanı sıra, değişik amaçlı ormancılık çalışmaları vb nedenlerin 
yol açtığı parçalanmalar göz ardı edilmiştir. Çok açık: Özellikle 6831 sayılı yasaya getirilen Ek Madde 
12 ile Ek Madde 16 vb düzenlemelere dayanılarak yapılacak uygulamalar orman ekosistemlerinin par-
çalılık durumunu daha da pekiştirecektir.  

İşte;  

✓ “Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydala-
nılması Hakkında Yönetmelik” ile  

✓ “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına 
Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”  

böylesi bir ormancılık evreninde uygulanacaktır. Anayasaya aykırı hukuksal düzenlemeler ile uygula-
maların artık olağan sayıldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını 
kimselerin “takmadığı”, yasaların “yaz-boz tahtasına” dönüştürüldüğü, üç maymunları oynamanın er-
dem sayıldığı bir dönemden geçiyoruz -gerçekten de “geçiyor muyuz acaba?- Dolayısıyla, yalnızca mad-
delere indirgenmiş biçimsel tartışmaların, deyim yerindeyse, “havanda su dövmekten” öteye geçeme-
yeceğini bir kez daha vurguluyor, hiç olmazsa yöntemsel olarak doğru temelde tartışmaya daha çok 
özen gösterilsin istiyorum. Bu nedenle böylesine uzun bir “önbilgilendirmeye” cüret ettim. 

“TARTIŞMA”       

Ülkemizde “ormanlar”, yanı sıra, devlet ormancılığı söz konusu olduğunda hemen hemen tüm siya-
sal iktidarları öylesine ivecen oluyor ki, sormayın gitsin… Tüm can alıcı ekonomik ve toplumsal so-
runlar bir yana bırakılıp öncelik özel kişi ve kuruluşların “devlet ormanı” sayılan arazileri kapışmala-
rına veriliyor. Doğrusu, bu yönelim 2000’li yıllarda hem çeşitlenmiş hem de kolaylaştırılmıştır. Öyle 
ki gerek 1961 gerekse 1982 Anayasasının böylesi yönelimlere izin vermeyen kuralları bile yok sayı-
labilmiş; gerektiğindeyse bu kuralları da değiştirilebilmiştir. Ormancılık tarihinin temel tartışma alan-
larından birisi de bu doğrultudaki hukuksal ve yönetsel düzenleme ve uygulamalar olmuştur. -gerçek-

ten de gerektiğince olmuş mudur acaba?-  Bu “…Sessiz Tartışmalar”da ele alacağım iki yönetmelik ile 
bu yönetmeliklere dayanak olan yasal düzenlemelerin iki yıl gibi ormancılık alanında çok kısa sayı-
labilecek bir süre içinde gerçekleştirilmiş olması bile bu gerçeği açıklıkla ortaya koymaya yetiyor 
bence. Önümüzdeki günlerde, aylarda kaç kez değiştirilecektir acaba? 

Anımsayacaksınız; 19 Nisan 2018 tarihinde çıkarılan 7139 sayılı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’la 6831 sayılı yasada da kimi değişiklikler yapılmış, yasaya bir de Ek 
Madde 16 getirilmişti. Özellikle ekonomik politik alanda çalışanların, yanı sıra, “ekolojik mücadele” 
verdiklerini ya da doğa/çevre/orman koruma çabası içinde olduklarını savlayanların bu denli önemli 
yasal düzenleme karşısında, deyim yerindeyse, “kıyamet koparacağını” sanmıştım; yine yanılmışım; 
koparmadılar. Bunu söylerken CHP’nin yasanın Anayasa Mahkemesi’nde açtığı iptal davasını göz 

ardı etmiyorum*. Böyle olunca kendisini “dikensiz gül bahçesinde” görmeye alışmış olan siyasal ik-

tidar da 4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren yine “torbalanmış” bir yasa kapsamındaki 7255 sayılı 
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’la 6831 sayılı 
yasada yine oldukça önemli değişiklikler yaptı. 10 Aralık 2020 tarihinde ise bu yasal değişikliklerin 
gereği olan Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Fayda-
lanılması Hakkında Yönetmeliği çıkardı. Ek olarak, siyasal iktidar 7 Ocak 2021 tarihinde de 6831 

 
* Ne var ki, CHP’nin kimselerin haberi olmadan, kendi kendine hazırladığı bu istemi reddedilmişti (Anayasa 

Mahkemesi Esas Sayısı: 2018/104, Karar Sayısı: 2020/39, Karar Tarihi: 16/7/2020 (Resmi Gazete Tarih - 
Sayı: 27/11/2020 – 31317) Açıktır ki, Anayasa Mahkemesi yapılan düzenlemeyi iptal etmiş olsaydı, siyasal 
iktidar da aynı amaçla başka bir yasal düzenleme yapacaktı; siyasal iktidar için ondan daha kolay ne var. 
Ünlü “2B” tartışmaları tartışmalarını sonlandıran 6912 sayılı yasayı ile Maden Kanunu’ndaki değişiklikleri vb 
böyle böyle kendince değiştirmemiş miydi? 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlem-
lerine İlişkin Yönetmeliği çıkardı. Çıkardı ama yönetmeliği çıkarmadan da çeşitli uygulamalar yapıp 
kimi yerleri hukuksal olarak “orman” saymayabildi. Bu “güzelliklerin”(!) –“kıyakların” mı deseydim 
acaba?-  kimler için yapıldığını en azından ben bilmiyorum. Sordum soruşturdum, çoğu durumda 
olduğu gibi, “bir bilen” çıkmadı ya da deyim yerindeyse “günahları boynuna”, bilmezden geldiler. 
Sanırım, Ek Madde 16’da sonradan;  

“…Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre 
Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir.” 

kuralına yer verilmesinin yol açtığı kaygılar – “korkular” mı deseydim?- bu belirsizliğe, bilmezliğe neden 
oldu; neyse…  

Öte yandan, daha önce delirttiğim gibi, yönetmeliklerle yapılan düzenlemelerin gerekçelerine her-
hangi bir açıklık getirilmiyor. Bu yoksunluk, bir de özellikle güzelim Türkçemizin kurallarına gerekti-
ğince özen gösterilmediğinde çeşitli yanlış ya da eksik anlamalara, dolayısıyla tutarsız uygulamalar 
ile bitmez tükenmez davalık durumlara yol açabiliyor. Ek olarak, çoğu kez “kaş yapmak isterken göz 
çıkarılabiliyor. 

Bu arada ormancılığımızda olup bitenleri “tartışırken” bir başka gerçeğe daha dikkat çekmeden ge-
çemeyeceğim: “Ormanlarımız”, yanı sıra, ormancılığımız söz konusu olduğunda OGM’nin yöneti-
minde olup bitenleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Çoğu hukuksal düzenleme, OGM’den en  
azından destek alınmadan biçimlendirilmiyor çünkü. Dahası, kimi hukuksal düzenlemeler ise 
OGM’de, deyim yerindeyse, su başlarına oturtulmuş “kraldan çok kralcı” üst düzey yöneticiler tara-
fından gündeme getirilebiliyor. “- Ne var bunda?” deyip bunları olağan karşılamazsınız umarım: Bu 
türden yöneticiler böyle yaparak hem yönetsel konumlarını hem de gelecekten yana beklentilerini -
örneğin milletvekilliği vb- güvenceye alabiliyor ama olan da özellikle “devlet ormanı” sayılan arazilere, 

bu arazilerdeki tüm ekosistemlere oluyor; ne güzel değil mi      

Eh bu koşullarda bana da; “Yürüyün be… ! demek düşüyor sanırım: 

“Yürüyen be aslanlar, güzelim ülkemizde;  

son ağaç,   
son ağaççık,  

son orman ekosistemi  

kalıncaya değin kim tutar sizi !” 

   

Hem sessiz hem de acıklı “düşüngülünçler”… 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
“Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan 

Faydalanılması Hakkında Yönetmelik”* (10 Aralık 2020) 

 

Ormancılığımızda öteden beri yapılagelen bir uygulama vardır: “Tapulu kesim” ! Ülkemizde özellikle 
köy sayılan kırsal yerleşmelerin yarısı “devlet ormanı” sayılan arazilerin içinde ya da bitişiğinde bu-
lunuyor. Bu yerleşmelerin, yanı sıra, tarım yapılan arazilerin çoğu orman ya da maki ekosistemleri 
kaldırılmış yerlerdir. Dolayısıyla, böylesi arazilerde söz konusu orman ya da maki ekosistemlerinin 
kalıntısı yahut sonradan insanlar tarafından yetiştirilmiş ya da doğal olarak oluşmuş “orman ağacı” 
ya da “orman ağaççığı” yahut toplulukları bulunabiliyor. Arazilerin “sahipleri” bu ağaç ya da ağaççık-
ları ancak belirli koşulları sağlaması durumunda, yanı sıra, ilgili ormancılık biriminin izni ve denetimi 
altında kesebiliyor. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 116. Maddesi bu doğrultuda düzenlenmiş, 2020 
yılına değin de altı kez değiştirilmiştir. Bu uygulamalar, özellikle orman sınırlarını belirleme ve tapu-
lama çalışmalarının henüz yapılmadığı arazilerde, özellikle seçimler öncesinde ağaç, ağaççık, or-
man ekosistemi kıyımlarına yol açmıştır. Bu uygulamalar “tartışma” konusu Yönetmelikle, büyük öl-
çüde yeniden düzenlenmiş, kapsamı genişletilmiş, yanı sıra, kolaylaştırılmıştır.  

Öte yandan; anımsarsınız belki: 6831 sayılı Orman Kanunu 4 Kasım 2020 tarihinde çıkarılan 7255 
sayılı yasayla 27. kez değiştirildiğinde; “Siyasal iktidar kafasını bir kez daha 6831 sayılı Orman Kanunu’na 

taktı!” üst başlıklı “…Sessiz Tartışmalar (53)”de “tartışmıştım”**. Bu “tartışmaya” başlarken de şöyle 

bir değerlendirme yapmıştım: 

“4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenleme-
ler Yapılması Hakkında Kanun’la 6831 sayılı yasanın beş maddesinde -1, 18, 94, 116 ile Ek Madde 9- 
değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler ağırlıkla “özel ormanlara” ilişkin: Kısaca söylersem, “özel ormanlar” 
hukuksal olarak “orman” sayılmaktan, böylece bir yığın yönetsel ve teknik işlemden kurtarılıyor (!) Ayrıca, 
3 hektardan küçük olduğu gerekçesiyle hukuksal olarak “orman” sayılmayan sahipli araziler de, yalnızca 
üzerinde doğal olarak yetişmiş ağaç ya da ağaç topluluğu varsa “orman” sayılmayabilecek. Değişiklikler 
bunlarla sınırlı değil: Örneğin “özel orman” sayılan arazisi artık arsa sayılabilecek, tümünde yapılaşma 
yapabilecek ! Ayrıca odunu hammadde olarak işleyen özellikle büyük ölçekli sanayiciler, kısa bir süre için 
de olsa ucuz hammaddeye kavuşabilecek, dışsatımını artırabilecek.” 

Oysa 7255 sayılı yasayla 6831 sayılı Orman Kanunu’nda yapılan değişikliklerin hem gerekçesinde 
hem de başta Anadolu Ajansı olmak üzere yandaş kitle iletişim araçlarında düzenlemenin gerçek ve 
tüzel kişilerin kendi arazilerinde “ağaçlandırma” yapmalarının “teşvik edileceği” öne sürülmüştü. Ör-

neğin Anadolu Ajansı’na göre***; 

"Düzenlemeyle, "özel orman" sayılan - “sayılmayan” olsa gerek YÇ - sahipli arazilerde, ekim ve dikim 
yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. 

 
* Bundan sonra yalnızca “Yönetmelik” olarak anacağım. 

**İsteyen olursa bu “tartışmayı” bir kez daha gönderebilirim. 

***Adem Balta, Aynur Ekiz; ““Gıda, Tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi”; https://www.aa.com.tr/tr/politika/gida-tarim-ve-orman-alaninda-duzenlemeler-ice-
ren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi (28.10.2020) 

 

  

 

 

  

  

“Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar 
Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan 
Faydalanılması Hakkında Yönetmelik’’ ile 

Ormancılık camiamıza yeni bir iş alanı 
oluşturulmuştur… Yönetmelik’’in tüm 
meslektaşlarımıza hayırlı olmasını 

temenni ederim.” 

(Hasan Türkyılmaz, TMMOB Orman 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı, 15 

Aralık 2020) * 

<<Arazilerine çam ağaçları diken Çallılar, 
Türkiye’deki özel orman girişiminin 
başlangıcını yaptı. Ancak son dönemde ne 
bulsa çalan hırsızlar bu kez de vatandaşların 
özel arazilerinde dikili çam ağaçlarına göz 
dikti>> 

(https://www.denizliguncel.com; 
(28 Kasım 2018) 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/gida-tarim-ve-orman-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi
https://www.aa.com.tr/tr/politika/gida-tarim-ve-orman-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Buna göre, orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabii olarak 
yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler" ile "orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne 
bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü 
yerlerin" orman sayılmaması öngörülüyor.” 

Bense o “…Sessiz Tartışmalar”da şu “tezleri” öne sürmüştüm; çok kısaca anımsatayım: Söz konusu 
yasal düzenlemeyle; 

✓ Anayasanın 169. Maddesindeki “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme 
müsaade edilemez.” kuralına bir kez daha aykırı düşülmüş; 

✓ hukuksal olarak “orman” sayılmayabilecek yerlerin kapsamı genişletilmiş; 

✓ hukuksal olarak “orman” sayılmayan “özel” arazilerin genişliği ne olursa olsun, üzerindeki 
ağaçlar ile ağaççıklardan yararlanma –“tapulu kesim” !- daha da kolaylaştırılmıştır.   

Bu düşüncem herhangi bir düzlemde dikkate alındı mı dersiniz; hayır, her zaman olduğu gibi hiçbir 
düzlemde dikkate alınıp tartışılmadı. Siyasal iktidarın böyle bir alışkanlığı -“inceliği” mi ya da akılcıllığı mı 

deseydim acaba?- yok ne yazık ki; ne TBMM’de ne de TBMM dışından yapılan hiçbir uyarıyı dikkate 
almıyor. Destekleyicisiyle birlikte oluşturduğu sayısal çoğunluğun sağladığı olanaklarla aklına esen 
hukuksal düzenlemeyi kolaylıkla yapabiliyor; neden dikkate alsın ki? Sonuçları ortada… 

Yönetmeliğe gelince… 

Söylediğim gibi, daha önce “…Sessiz Tartışmalar (53)”de de ayrıntılı olarak “tartışmıştım; izleyen 
varsa, anımsamıştır. Yine de çok kısa olarak anımsatayım: Yönetmeliğe dayanak olan 4 Kasım 2020 
tarihinde çıkarılan 7255 sayılı yasayla 6831 sayılı yasanın 1. Maddesinde yapılan değişikliğin, yanı 
sıra, getirilen “K” bendinin gerekçesi; 

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

biçiminde açıklanmıştı. Nasıl oluyor da ağaçlandırma sözcüğünün bile hiç geçmediği bir düzenleme 
için böyle bir gerekçe yazılabiliyor, anlaşılır gibi değil ! Yine de ben diyorum ki bu değişiklik ile ekleme-
nin gizil amacı, sahipli arazilerdeki her türlü ağaç ve ağaççıkların sahiplerince kesilip satılmasını daha 
da kolaylaştırmaktır. Böylece bir taşla iki kuş birden vurulabilecektir:  

✓ Böyle arazilere sahip olanlar “ağaç ve ağaçlarını kesip satarak ya gereksinimlerini karşılayacak 
ya da satarak gelir elde edebilecektir.  

✓ Başta levha -yonga levha, “sunta”- olmak üzere odun kökenli ürün sanayilerine daha ucuz ve bol 
hammadde odun sağlanabilecektir.  

Öte yandan, çok daha önemlisi, eklen “K” bendiyle yapılmak istenenlerdir. Ne diyordu bu bentte; anım-
satayım: 

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

hukuksal olarak “orman” sayılmayacak ! Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz; sahipleri bu gibi ara-
zilerde yetiştirilmiş her türden ağaç ve ağaççık topluluklarını da istediği gibi kesebilecek. Sanılıyor 
ki, bu olanak sağlanırsa, gerçek ve tüzel kişilerin arazilerinde ağaç ya da ağaççık yetiştirme istekleri 
artacak ! Koyunlarının tel örgülere takılan tüyleriyle “köşeyi dönmeyi” düşleyen Nasreddin Hoca’nın 

bile aklına gelmeyecek bir çözüm; gülünç, çoook gülünç         

• Yönetmeliğin “püf noktaları”… 

Bana göre Yönetmeliğin çeşitli yönlerden sorgulanması gereken en az dokuz konusu var:  

(i) Nerelerdeki sahipli araziler? 

Çok çeşitli. Bu araziler, örneğin; 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinin 2. fıkrasındaki hukuksal olarak “orman” 

sayılmayacak sahipli yerler: “Devlet ormanı” sayılan yerlerin  

o içinde ya da 

o dışında  

olabilir. 

✓ Millî Parklar Kanunu kapsamındaki alanlarda bulunan orman sayılmayan arazilerde, 

✓ 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan orman sayılmayan 
alanlarda,  

✓ İl, ilçe ve belde merkezlerindeki taşınmazlarda, 

✓ Hazine taşınmazlarında, 

✓ 4342 sayılı Mera Kanunu’na kapsamındaki arazilerde, 

✓ Kadim mezarlıklar ile, 

✓ Köy tüzel kişiliklerine ait taşınmazlarda 

bulunabilir. 

(ii) Arazinin dayanağı: 

✓ Tapulu 

✓ Kullanım hakkı  

olabilir. 

(iii) Hukuksal olarak “orman” sayılmayacak sahipli arazilerdeki ağaçlar ile ağaççıkların niteliği: 

✓ Arazinin çevresindeki “orman” sayılan arazilerde doğal olarak;  

o yetişmeyen 

o yetişen  

✓ Muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar (fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), 

(iv) Ağaçlar ile ağaççıkların yetişme biçimi: 

✓ Doğal 

✓ Emekle 

(v) Arazi büyüklüğü: 

✓ Yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazi  

✓ Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli araziler 

(vi) 116. Maddesinde hukuksal olarak “orman” sayılmayacak tapuyla sahipli arazilerdeki ağaçlar ile 
ağaççıklardan sahiplerinin yararlanabilme amacı:  

✓ Özel tüketim 

✓ Pazarda satmak  

(vii) Miktar 

✓ Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet edilen yer köy/mahalle/belde sınırları dışında ise 
en fazla yirmi metreküp DKGH’den elde edilecek her türlü yapacak ve yakacak odunu olabilir. 

(viii) İlgili Birimler - Yapılacak İşlemler 

✓ İşletme şefliği heyeti 

✓ Ormancılık büro ve şirketleri 

(ix) Düzenlenecek Belgeler 

✓ Sahiplik belgesi: Tapu ise; 

o Tapulama/kadastro, imar mevzuatı ya da hükmen ilgilileri adına oluşturulan, 

o 2B alanlarının Devlet tarafından satışı ya da tahsisi sonrası tesis edilen 

✓ Oda onaylı işlem dosyası hazırlanması 

✓ Damga ve nakliye tezkeresi düzenlenmesi 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Özellikle uygulamaların değerlendirilmesi sırasında bu konuların hukuksal, yanı sıra, ekolojik ve 

toplumsal boyutlarıyla tartışılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Ancak, biliyorum ki, böylesi 

bir tartışma için olabildiğince ayrıntılı ve doğru bir veri tabanın bulunması gerekiyor. “- Var mı?” 

derseniz, bence yok ! Peki, tartışmaya istekli kimse var mı? Bilmiyorum. Durun bir dakika, az kalsın 

unutuyordum; bir kişi var: TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı (!) “Genel Başkan” 15 

Aralık 2020 günü yaptığı açıklamada sevinçle; 

“Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında 

Yönetmelik’’ ile Ormancılık camiamıza yeni bir iş alanı oluşturulmuştur.” 

diyebilmiş; Yönetmeliğin “… tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.” demeyi de 

unutmamıştır. “Genel Başkan” bir bakıma haklıdır: Yönetmelikle tapulu araziler üzerindeki ağaç ve 

ağaççıkların kesilmesine ilişkin gereksiz yere artırılan işlemlerin bir kısmı da özelleştirilmiştir. Böy-

lece hem Oda’ya “onaylı işlem dosyası” geliri sağlanmış hem de “serbest çalışan” meslektaşlarına 

yeni bir iş alanı (!) açılmıştır. Deyimin tam anlamıyla; “Ağaçlar, ağaççıklar, orman ekosistemleri can, 

Genel Başkan ise şan peşinde” durumu yani      

• Bu Yönetmeliğin geniş anlamda kamuya yararlılığı çok su götürür… 

Yönetmeliği kim çıkardı; OGM. OGM nasıl bir kuruluş? 3234 sayılı kuruluş yasasının 1. Maddesine 

göre; “…Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip” bir kuruluş. Öyleyse temel görevi de 

aynı yasanın 2. Maddesinde sayılan, özellikle; 

“a) Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan 

varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, 

usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek 

ve ettirmek, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını ve ormanlara 

ilişkin hizmetleri artırmak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini 

sağlamak,…” 

olmalı değil mi? Ayrıca Anayasasında yer verilen kuralların pek çoğunda kamusal yararın gözetil-

mesi zorunluluğu var. Oysa, söz konusu yasada sözü edilmemiş ama Yönetmeliğe bakılırsa 

OGM’nin bir de “tapulu taşınmazlardaki” ağaççıklar ile ağaçların kesilmesini daha da kolaylaştırmak 

görevi varmış (!) Neredeyse yüz yıllık geçmişe sahip bir kuruluş, hiç olmazsa bu görevini “geniş 

anlamda kamu yararını” gözetebilecek biçimde yapabilmesine dayanak olabilecek bir Yönetmeliği 

hazırlayabilseydi; hazırlamamış; hazırlamamış, çünkü yöneticilerinin böyle bir “derdi” yok. 

Başlangıçta maddeler düzeyinde bir tartışma yapmayacağımı söylemiştim ancak bu bağlamda 

zorunlu oldu:  

✓ Yönetmeliğin 3. Maddesinde yapılan çoğu tanım çeşitli yönlerden sorunludur. Bu durum 

uygulamalar sırasında çeşitli anlaşmazlıklara yol açabilecektir. Örneğin; 

o “g” bendindeki “civarındaki tabii orman” tanımı gerektiğince açık değildir; sözgelimi 

ne denli “civarında”; bir, beş ya da on… kilometre uzağında mı? 

o “i” bendinde tanımlanan “İtiraz heyetinin” –“komisyon”?- görevleri belirsizdir. 

o “ü” bendindeki tanımdan “orman sayılmayan yerlerin” yalnızca orman kadastrosu 

yapılan yerleri kapsadığı sonucu çıkarılabilecektir. 

✓ Biliyorsunuz; ormancılığımızla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili çok hukuksal düzenleme var. Ne 

var ki, bu düzenlemeler arasında amaç, kapsam, söylem vb yönlerden tutarlılık yok.  Değişik 

zamanlarda, yanı sıra, değişik gerekçelerle yapılan hukuksal düzenlemeler hazırlanırken, var olan 

ilgili düzenlemeler gerektiğince göz önünde bulundurulmuyor.  

(i) Örneğin Yönetmelik ile yürürlükteki Orman Kadastrosu ve 2B Uygulama Yönetmeliği’ndeki ağaç 

ile ağaççık tanımları birbirinden farklı: 

 



 

16 

 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
 

Orman Kadastrosu ve 2B Uygulama 
Yönetmeliği (2012) 

Madde 14-1 

Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmaz-
lar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan 
Faydalanılması Hakkında Yönetmelik 

(2020) 
Madde 3-1 

a) Ağaç: En az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabi-
len kökü, gövdesi, tepesi olan, odunsu bitkilere, yaşı, 
çapı ne olursa olsun ağaç denir. 

b) Ağaç: Biyolojik olarak en az beş metre 
ve daha yukarı boy yapabilen; kökü, göv-
desi, tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa 
olsun odunsu bitkileri, 

b) Ağaççık: Yan dallarının çoğalması ve fazlaca geliş-
mesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak ge-
nişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu sekiz metreyi 
bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ve yaşı ne 
olursa olsun ağaççık denir 

c) Ağaççık: Biyolojik olarak boyu beş 
metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun 
uzun ömürlü odunsu bitkileri, 

 

Bu durumda uygulamacılar hangi tanımı göz önünde bulunduracak? Ben bilmiyorum; 
öğrenebilmek için OGM’ye sormanız gerekecek; doğaldır ki bir muhatap bulabilirseniz. 

(ii) Tartışma konusunun, somut olarak da Yönetmeliğin temel kavramı, “orman sayılmayan 
yerlerdir”. Ne var ki Yönetmelikte bu gibi yerler için iki tanım yapılmıştır: 

Madde 3- 1/ü Madde 4- 1 

Orman Sayılmayan 
Yer:  

Kesinleşmiş orman ka-
dastrosuna göre or-
man sınırları dışında 
kalan veya Orman Ka-
nunu’nun 1 inci mad-
desinin istisna bentle-
rinde belirtilen yerler 

Orman Sayılmayan Yerler: 

a) Orman tahdit veya kadastrosu yapılmayan yerlerde Orman Ka-
nunu’nun 1 inci maddesinin istisna bentleri kapsamına giren, 

b) Kesinleşmiş orman tahdit veya kadastrosu ve 2/B uygulamasına 
göre orman sınırları dışında kalan ve Orman Kanunu’nun 1 inci mad-
desinin istisna bentleri kapsamında olan, 

c) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunu değiştiren 14/7/1956 
tarihli ve 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırıl-
ması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnup-
luklara da Teşmiline Dair Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik 
edilmiş yabani zeytinlik, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve 
harnupluk sahalardan, o günkü mevzuata göre imar, ıslah ve temlik 
şartları yerine getirilmiş ve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları 
esas alınmak kaydıyla yüzölçümü üç hektardan küçük olan zeytin, 
sakız, fıstık ve harnup dışındaki orman ağaçları ile kaplı olan, 

ç) Makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre 
tevzisi yapılan, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlerde, 
tapu sınırları esas alınmak kaydıyla yüzölçümü üç hektardan küçük 
olan ağaç ve ağaççıklarla kaplı olan, 

yerlerdir. 

Bu düzenleme, büyük bir olasılıkla uygulamada karşılaşılan belirsizlikleri gidermek için 
yapılmıştır. Ancak, düzenlemede “orman sayılmayan yerler” Yönetmeliğin 4. Maddesinde 
daha geniş tutularak açıklanmıştır. Örneğin, bu düzenlemeye göre, henüz “orman tahdit veya 
kadastrosu yapılmayan yerlerde…”, eğer “Orman Kanunu’nun 1 inci maddesinin istisna bent-
leri kapsamına girdiği “düşünülen (!) bir yer varsa o yer de hukuksal olarak “orman” sayılma-
yabilecektir. 

(iii) Ben mi anlayamıyorum nedir; 4. Maddenin 2. Fıkrasına göre; 

“Ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yer; üç hektardan küçük olması halinde orman sayıl-
mayan yer, üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle 
orman sayılan yer olarak değerlendirilir.” 

Peki ama bu kural karşısında 6831 sayılı yasanın 2. Fıkrasına eklenen “K” bendi ne anlama geliyor: 
Bendi bir kez daha aktarıyorum: 
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“K) Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim 
yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler”  

hukuksal olarak “orman” sayılmayacak. Aynı fıkranın başlangıcında “…1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (K) numaralı bendi hariç…” denmiş olması bu düzenlemedeki farklı –“çelişik”?- 
durumu ortadan kaldırmaya yeter mi? Bence yetmez; bu biçimiyle düzenleme özellikle uygu-
lamacıların başını çok ağrıtacak çoook ! 

(iv) Yine 4. Maddenin 4. Fıkrasına göre; 

“Tapu sicilinde parselin vasfı veya niteliği; ham toprak, çalılık, meşelik, ağaçlık, çamlık, koru vb. olarak 
tescil edilmiş olan taşınmazlar doğrudan orman rejiminde olan yer olarak değerlendirilmez. Bu yerler, 
bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak inceleme sonucuna göre değerlendirilir.” 

Bu düzenlemenin,  

“- Eyyyy bu gibi yerlerin tapusuna ya da kullanım hakkına sahip olanlar; arazideki ağaç-
çıklar ile ağaçları kesin kesebildiğinizce !” 

demekten başka bir anlamı var mıdır sizce? Bence kesinlikle yoktur ! Bu nedenle diyorum ki 
örneğin İstanbul’daki (Üsküdar) Validebağ ile Adile Sultan Koruları vb yerleri korumak için özve-
riyle didinenler, şimdi çok daha “uyanık olmanız” gerekiyor. 

✓ Tapulu arazilerde bulunan ağaçlar ile ağaççıklar da gerektiğinde kesilebilir kuşkusuz. Bunlar 
özellikle çevredeki orman ekosistemlerinde bulunan, daha genel bir söyleyişle “orman ağacı ve 
ağaççığı” sayılan türdense; kesilmesinin ilgili ormancılık biriminin denetimi altında yapılması bek-
lenir. Özellikle orman ekosistemlerinin bitişiğindeki tapulu araziler söz konusu olduğunda bu bek-
lenti kamusal bir zorunluluk olur. Bu doğrultuda çeşitli hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bence 
bu düzenlemelerde, tapulu arazilerdeki ağaçlar ile ağaççıkların kesilebilmesi için ekolojik, toplum-
sal, kültürel koşullara da açıklıkla yer verilebilirdi. Ne var ki bu Yönetmelik de, ağaççıklar ile 
ağaçları yalnızca olarak odun ya da tomruk olarak görüyor ! Dolayısıyla gerçek ya da tüzel kişilerin 
özel arazilerinde bulunmaları, rastgele kesilebilmeleri için yeterli gerekçe oluyor.  

Öte yandan, tapu sahiplerinin arazilerindeki ağaçlar ile ağaççıkları kendi gereksinmeleri dışında, 
satmak için de kesebilmesi olanaklı kılınmıştır. Tamam; 6831 sayılı yasanın 116. Maddesine göre:  

A)(Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlıklarından, (H) bendindeki her 
nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (…) (2) fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri ha-
riç), sahipleri her türlü zâti ihtiyaçları ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesim 
ve taşıma yapabilir. (…)  

B) (F), (G) ve (K) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları içerisin-
deki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meşeliklerinden sahiplerinin… pazar sa-
tışları için yapacakları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir.  

Dolayısıyla Yönetmeliğin “Faydalanma Esasları” başlığı altında yer verilen 5. Maddesi de bu 
doğrultuda düzenlenmiştir. Bu maddenin 3. Fıkrası bu bağlamda göreceli olarak daha büyük 
önem taşıyor bence: 

“Orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerinde; fındıklık, çay bahçesi ve çeşitli ziraat arazileri içeri-
sinde bulunan civarın özelliklerine göre kendiliğinden veya emekle yetiştirilen dağınık, sıra, yer yer 
küme halindeki kızılağaç ve kestane ağaçlarından sahipleri her türlü zati ihtiyaçları için ikinci fıkrada 
belirtildiği gibi düzenlenecek tutanakla faydalanırlar. Pazar satışı talepleri halinde bu tutanak yapılacak 
damga ve nakliye tezkeresine dayanak yapılır.” 

Bu düzenleme, belki, 6831 sayılı yasanın 1. Maddesinin 2. Fıkrasının  

o F,  

o 2020 yılında çıkarılan 7255 sayılı yasayla değiştirilen G yanı sıra  

o H ile  

o aynı yasayla getirilen K  
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bentlerinde geçen “her nevi” söylemine dayandırılabilir. Öyle de olsa, bu düzenlemeyle, özellikle 
Karadeniz Bölgesindeki kızılağaçlar ile kestane ağaçlarını artık “ben” bile kurtaramam. O zaman 
da bu Bölgedeki toprak kaymaları, seller nasıl önlenebilir, bilemem artık. Bölgedeki ünlü odun 

kökenli levha sanayicisi yaşadı      

✓ “Tapulu taşınmazlardaki” ağaçlar ile ağaççıkların sahipleri tarafından kesilip kullanılması ya da 
satılmasına ilişkin işlemlerin  

o gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma yapmalarını özendirici olduğu,  

o öteden beri yapılan uygulamalarda bürokratik iş ve işlemleri azalttığı  

söylenemez ! Örneğin, Yönetmelikle hem “İşletme müdürlüğü heyeti”, “İşletme şefliği heyeti” ile 
“İtiraz heyeti” oluşturulmuş hem de “orman işletme şefliği”, “şube müdürlüğü”, işletme müdür-
lüğü”, “orman bölge müdürlüğü” ile “ormancılık büro ve şirketleri” de sürece katılmıştır. Üstelik, 
bu “heyetler” ile birimlerin süreçteki görevleri açıklıkla belirtilmemiştir. 

✓ Daha önceleri söz konusu işlemlerin tümü OGM’nin ilgili birimleri tarafından yapılıyordu. 
Düzenlemeyle birlikte özel “ormancılık büro ve şirketlerinin” de söz konusu işlemlerin bir kısmını 
üstlenebilmeleri olanaklı kılınmıştır. Yönetmeliğin pek çok maddesinde geçen “oda onaylı işlem 

dosyası” da* bana kalırsa bunlardan birisidir. Bürokratik işlemleri daha da artıracak olan bu 

“dosya” hazırlama ve Oda tarafından onaylama işlemlerin söz konusu sürecin kolaylaştırılmasına 
ne gibi bir katkısı olabileceğini, ben anlayamadım doğrusu. Bence böylece ormancılığımızdaki 
özelleştirmeci uygulamalara yeni bir boyut kazandırılmıştır; hepsi bu ! “- Ne gereği vardı?” 
diyeceğim ama Oda “Genel Başkanı” ile  “ormancılık büro ve şirketçisi” meslektaşlarım 

kızacak      . Kızsınlar; yine de söyleyeceğim: Bu düzenleme “ormancılık büro ve şirketçisi” 

meslektaşlarıma “iş olsun diye” yeni iş alanı daha açmakta, yanı sıra, Oda’ya da yeni gelir olanağı 
yaratmaktan öteye geçmeyecektir.  

*** 
İnsancıkların bir kesiminin tapulu arazilerinde de olsa ağaç ya da ağaççıkları kesmeye, orman ile 
maki ekosistemlerini yok etmeye, buna hukuksal kılıflar uydurmaya nasıl bu denli istekli olabildiklerini 
anlayamıyorum doğrusu. Sorsanız, hepsi ağaçları çok sevdiğini söyleyecektir büyük bir olasılıkla. 
Benzetmek gibi olmasın, bence, tamda da “ayının yavrusunu severken öldürmesi” – öldürdüğünü hiç 

de sanmıyorum; hangi atamız hangi gerekçeyle bunu söylemiştir acaba?- atasözüyle anlatılmak istenen bir 
durum Yazık, çok yazık !  

Sanırım şimdi benden “olmayacak duaya amin” deyimi için somut bir örnek de vermemi bekliyorsu-
nuz, değil mi; vereyim öyleyse, sizi mi kıracağım: 

Yönetmeliği hazırlayanlar, haydi onlardan vazgeçelim, doğa/çevre/“orman” korumacısı gönüllü, gö-
nülsüz (!) kişiler ile kuruluşlar hiç olmazsa, sözgelimi; 

✓ 6831 sayılı yasanın 3. Maddesindeki;  

“Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, 
sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası ge-
reken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bu-
lunan yerlerin orman rejimine alınmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.” ile  

✓ Yine 6831 sayılı yasanın 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ek Madde 4’sindeki; 

“6831 sayılı Orman Kanunu’nun 3 üncü ve 24 üncü maddelerine göre orman rejimine alınan sa-
halar ile Orman yetiştirilmek üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların özel mülkiyetinde olup da 
Orman bütünlüğünün korunması için devlet ormanlarına katılmasında zaruret bulunan tarım 
arazisinin satın alınması maksadı ile Orman Bakanlığı bütçesine her yıl on milyon liradan az ol-

mamak üzere gerekli ödenek konur.”, kurallarının, yanı sıra  

 
* “Oda onaylı işlem dosyası”, Yönetmeliğin 3. Maddesinde; “Ormancılık büro ve şirketlerince oluşturulan, baş-

vuruya ilişkin yapılan işlemlere ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya” olarak tanımlanmıştır, 
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✓ 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’nun  

gerektiğince uygulanması için de istekli, o da yetmez, bu doğrultuda da eylemli olabilseler ya…  

*** 
Çok düşünüyorum: Örneğin; 

“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” ya da 

“Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin.” 

öğütlerinin sıkça kullanılabildiği bir kültürde yeri geldiğinde tek ağacın ya da ağaççığın bile canına ot 
tıkayabilecek “kafalar” nasıl bu denli çok olabiliyor; “su başlarına” yerleştirilebiliyor acaba? Bana öyle 
geliyor ki, siyasal iktidarlar böylesi “kafalara”  karar verici orunlarda bilerek yer veriyor. 

Öte yandan, özel mülkiyet mi yani insanlara tapulu arazilerindeki ağaçlar ile ağaççıkları kesmede bu 
denli özgür kılıyor? Kılmamalı. “Tartışma” konusu yönetmelik, işte bunu yapıyor; mülk sahibi olanla-
rın mülklerindeki ağaçlar ile ağaççıkları kesebilmesini, kesip satabilmesini daha da kolaylaştırıyor. 

 

 

  

    
 Tapulu arazide de olsa hiç olmazsa bu gibi ağaç ve ağaççıklar kesilmese “kıyamet mi kopar”? 
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“6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına  

Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” (7 Ocak 2021) 

 

Alın size “genel arazi planlamasından” yoksunluğun siyasal iktidar ile “orman” sayılan arazi meraklı-
larına sağladığı bir başka büyük kolaylık daha… Hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerden “Cum-

hurbaşkanınca”* -dikkat edin lütfen; “Cumhurbaşkanlığınca” değil…-  belirlenen alanlar yine  uygun gö-

rülen yerler – böyle bir durum nasıl olabilir; çok merak ediyorum !- yine “Cumhurbaşkanınca” belirlenecek 

kurallara göre artık hukuksal olarak “orman” sayılmayabilecek     . Anımsatayım; 6831 sayılı yasaya 

2018 yılında getirilen Ek Madde 16 şöyle**: 

“Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar 
görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taş-
lık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirle-
nen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce 
orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan 
alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir.” 

“Tartışmaya” çalışacağım Yönetmelik bu kuralın uygulanmasını düzenlemek için çıkarılmış; doğaldır 
ki (!) yine “Cumhurbaşkanınca”… “- Neden?” derseniz, doğrusu bilemiyorum. 

*** 
Daha önce de belirttiğim gibi, CHP, bu yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurmuş, başvurusu reddedilmişti. Duyarlı yurttaşlarımızın tepkileri ise yine hiçbir düzlemde dikkate 
alınmamıştı. “- Alınsa n’olur, alınmasa n’olur?” diyorsunuz büyük bir olasılıkla. Haklısınız; pek bir şey 
değişmezdi: Siyasal iktidar yeni bir yasal düzenleme yapar, “yoluna devam ederdi.”; hep öyle yap-
mıyor mu? Yine de bir kez daha söyleyeceğim:  

Ek Madde 16, Anayasaya aykırılığın “daniskası” bir düzenlemedir ! Temel amacı ise özellikle 
lüks konut yapımcısı kuruluşlar ile yandaş yerel yönetimlere, bu arada Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile TOKİ’ye tam da en geç 2023 yapılacak genel seçimlere doğru yeni olanaklar 
yaratmaktır !  

Çünkü Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde hukuksal olarak “orman” sayılmayacak yerlerin özel-
likleri, benim bile çok kolay anlayabildiğim denli açıktır. Şöyle ki, örneğin Anayasanın 169. Madde-
sine göre; 

 
* Söz konusu yetki Yasanın yürürlüğe girdiği 18 Nisan 2018 tarihinde “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulu”na verilmişken 2 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan 700 sayılı KHK’nin 38 inci mad-
desiyle nedense Cumhurbaşkanı’na devredilmiştir. Oysa, Cumhurbaşkanlığı yapılanmasında bulunan 8 
“başkanlık”, 4 “ofis” ile 9 “kurul” arasında ise ormancılıkla da ilgilenecek bir birim bulunmuyor. 

**Fıkra üzerindeki vurguları ben yaptım. Bana sorarsanız, bu vurgulu yerler, geniş anlamda olanı bir yana 

alışılagelmiş kapsamdaki kamu yararı yönünden son derece sakıncalıdır. 

 

 
 

(Kaynak: “Maslak 1453 orman arazisine mi yapılıyor ?”, https://sariyergazetesi.com/2015/gundem/maslak-1453-

orman-arazisine-mi-yapiliyor; 20 Temmuz 2015)*  
 

(Kocaeli Barış Gazetesi – 30 Ağustos 2018) 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
✓ daha önce hukuksal olarak “orman” sayılan ancak “orman olarak muhafazasında yarar görülmediği” 

gerekçesiyle hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerin sınırları dışına çıkarılacak bir yerin “tarım alan-
larına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler(den)”; 

✓ “31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar ol-
duğu tespit edilen araziler(den)” yahut 

✓ “şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu” arazilerden 

olması gerekiyor. Anayasanın 170. Maddesindeyse bu gibi yerlerin “orman köylüsü” sayılanların ya-
rarına olacağı savıyla  

“…orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle 
anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi”  

edilmesi zorunludur. 6831 sayılı yasanın 2. Maddesi de bu doğrultuda düzenlenmiştir zaten. Ne var 
ki, Ek Madde 16, bu koşulların hiçbirini sağlamıyor. Anayasa Mahkemesi’nin Sayın üyelerinin bu 
yalın gerçeği anlaması o denli zor mu? Bence anlıyorlar; anlıyorlardır da… Anımsarsanız; siyasal 
iktidar 2003 yılında da ünlü “2B arazileri” olarak anılan yerleri herkese satmaya kalkışmış; bu amaçla 
anayasayı bile değiştirmeye kalkışmıştı. Duyarlı kamuoyunun yoğun tepkisine yol açan bu kalkışma, 
dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştu. 
Yine de siyasal iktidar 2012 yılında 6292 sayılı yasayı çıkararak amacına ulaşmıştı. Bana kalırsa Ek 
Madde 16, “2B uygulamalarından” çok daha vahim gelişmelere yol açabilecek bir düzenlemedir. 

Öte yandan, daha önce de birkaç kez belirttim: “Tartışma” konusu Yönetmelik, 7 Ocak 2021 tari-

hinde, yani ilişkili olduğu yasanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık üç yıl sonra çıkarılmıştır*. Peki, 

neden? Sonra; 2020 yılı sonuna değin yaklaşık 4 milyon m2 alan hukuksal olarak “orman” sayılma-
mıştır. Buna karşılık, yasadaki ilgili madde uyarınca 8 milyon m2 Hazine arazisi de OGM’ye tahsis 
edilmiştir. Sanırım, bu arada birileri de -kimler acaba?- “atı alan Üsküdarı geçmiştir”. Bu vesileyle 
“Orman sınırları dışına çıkarılan” yerler ile OGM’ye tahsis edilen “Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların” bulundukları illere, ilçeler ile mahallelere 
dikkatinizi çekmek isterim:  

2018-2020 Döneminde Ek Madde 16 Kapsamında  
“Orman” Sınırlarına Dışına Çıkarılan ile OGM’ye Tahsis Edilen Alanlar 

 
Kaynak: Sayıştay Orman Genel Müdürlüğü 2919, Sayfa 29 ile 30, ilgili Resmi Gazeteler (18.04.2019, RG Sayı: 30749; 

14.07.2020, RG Sayı: 31185; 07.10.2020, RG Sayı: 31267 ile 26.11.2020, RG Sayı: 31316) 

 
* Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı ise Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden yalnızca oniki -sayıyla 12 ! – gün 

önce, Resmi Gazete’de 27 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı – ya da 
OGM’nin “cevval” yöneticileri- böyle bir kararın çıkabileceğini öngörmüş (!), gerekli hazırlıkları yapmıştır ! 

 

Ek 16 Madde Kapsamında Çıkarılan Alanlar  

İl, İlçe, Mahalle ile Yüzölçümü (m2) 

Ek 16 Madde Kapsamında Tahsis Edilen Alanlar   

İl, İlçe, Mahalle ile Yüzölçümü (m2) 

Adana Ceyhan Sarımazı 412.168,07 Adana Tufanbeyli Cumhuriyet  3.078.035,00 

Adana Ceyhan Kurtpınarı 883.682,32 Adana Tufanbeyli Akpınar 1.137.200,00 

Bursa Yenişehir  43.400,0 İzmir Ödemiş Bademli  2.469.934,51 

Bursa İnögöl  22.200,0 Kütahya Merkez Seydi Köyü 480.251,86 

Manisa Yunusemre Emlakdere 75.390,31 Kütahya Aslanapa Emrez Köyü  782.680,25 

İstanbul Sultanbeyli Hasanpaşa  82.281,32 Toplam 7.948.101,62 

İstanbul Sultanbeyli Mecidiye 120.775,16  
İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy  13.437,06 

Kocaeli Dilovası Çerkeşli (Fatih) 7.005,39 

Kocaeli Dilovası Çerkeşli (Cumhuriyet) 82.482,46 

Kocaeli Dilovası Çerkeşli (Turgut Özal)  149.548,71 

Kocaeli Dilovası Çerkeşli (Orhangazi) 186.718,40 

Kocaeli Dilovası Çerkeşli (Mimar Sinan)  199.235,12 

Kocaeli Dilovası Tavşancıl-1(Kayapınarı-1)  110.096,81 

Kocaeli Dilovası Diliskelesi 57.542,43 

Kocaeli Başiskele Yuvacık 31.625,56 

İzmir Gaziemir Sarnıç (Atıfbey)  17.151,44 

İzmir Aliağa 23.498,81 

İzmir Bayraklı 22.610,68  

 Kütahya Tavşanlı Çobanköy 535.001,89 

Mersin Tarsus Kurbanlı  938.741,36 

Mersin Tarsus   73,56  

Adıyaman Merkez ?  

TOPLAM 3.926.382,62 

 

Kaynak: 

https://www.manisahaberleri.com/ma
nisa/manisada-bazi-alanlarin-orman-
sinirlari-disina-cikarilmasi-karari-

resmi-gazete-de; 8 Mart 2019 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Bu bilgilerden sonra şu “delice” soruları sormamı yadırgamazsınız umarım: Alelacele gerçekleştirilen 
bu uygulamalar, sözgelimi; 

✓ kimler tarafından nasıl yapılabildi; 

✓ madem böyle de yapılıyordu “6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında 
Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” neden çıkarıldı; 

✓ çıkarılan yerler hangi gerçek ve tüzel kişiler tarafından hangi amaçlarla kullanılacak, 

✓ hepsinden de önemlisi, gerektiğince hazırlanmış “Genel Arazi Yönetim Planlaması” olmadan 
yapıldığında “en geniş anlamda kamı yararı” nasıl korunabilecek, yanı sıra, nasıl ençoklana-
bilecek, 

✓ orman ekosistemlerinin bütünlüğünün parçalanmasına yeni bir boyut kazandırmayacak mı? 

Peki, ya OGM’ye tahsis edilen 7,9 milyon m2 arazi ne türden arazilerdir? Belli ki üzerinde orman 
ekosistemi bulunmayan, belki doğal olarak ağaç ya da ağaççık da yetişmeyen “Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar…”dandır. İyi de, buralardaki 
ekolojik koşullar orman ekosistemleri oluşturmaya uygun ise, sözgelimi; 

✓ 6831 sayılı yasanın 61. Maddesindeki “Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması 
zaruri görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plan dairesinde ağaçlan-
dırma yapılır.” kuralının,  

✓ Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 6, 9 ve 13. Maddeleri ile 

✓ 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Kanunu’nun 

gereği neden bugüne değin yapılmamıştır? Bendeki de “deli” aklı işte; kime soruyorum ki bu soruları? 
Şimdi siz de kalkıp;  

“- Ortada, deyim yerindeyse, “bal gibi” anayasaya aykırı bir yasal düzenleme varken, böylesi 
soruların ne anlamı olur?” 

diye sorarsanız, “batsın bu dünya !” der      ben de hem sormaya hem de “tartışmaya” devam ederim.  

*** 

Gelelim Yönetmeliğe… 

Fatih Erkoç’ün ünlü “Oynatmaya az kaldı doktorum nerde…” şarkısı geldi aklıma. Hani sözleri de 
şöyleydi: 

“… 
kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler 
beklenen kara tren gelmiyor artık 
aldatılmış duygular isyan ediyor 
gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik 

oynatmaya az kaldı doktorum nerde…” 

Anımsadınız mı? Tamam, kendimi “Ormanların Delisi” sayıyorum ama Ek Madde 16’yı, dolayısıyla 
Yönetmeliği “delice” tartışmak bile beni aşıyor. O nedenle hoşgörünüze sığınarak bir deneyeceğim; 
nasıl olsa “akıllı uslu”, “bilimsel” tartışmalar yapabilecek kişi ve kuruluşlar var. 

• Ne olacak şimdi? 

Tanrı aşkına; bu ne demektir: 

"Bilim ve fen bakımında orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen…” 

İnanmazsınız; 1982 Anayasası taslağı “tartışmaya açıldığı”       1981 yılından bu yana söylüyorum; 

üstelik yalnızca ben de söylemiyorum: “- Böyle bir durum kesinlikle olmaz, olamaz !” Çok açık: Bu 
söylem, önce bir yerin “orman” sayılmış arazilerden olduğunu kabul ediyor. Sonra da bir gün geliyor, 
birileri -?- ortaya çıkıp;  

"-Buralarının bilim ve fen bakımında orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görmüyorum 
arkadaş!”  
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
diyebiliyor. Peki, neye dayanarak? Ben ya da pek çok kişi “- Böyle bir durum olmaz !” derken bu gibi 
yerlerin “orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmemesi” tezine gönderme yapıyor;:  

“- İşte bu olmaz, olamaz !  

“- Bal gibi olur işte !” diyebilenlerdenseniz, öncelikle söz konusu tanımda geçen “yarar” sözcüğünün; 

✓ ne anlama geldiği –“ne türden bir yarar olduğunu ?-, 

✓ ne denli yarar sağladığı, 

✓ kimler, neler için “yarar” olduğu, 

✓ dayandırılması gereken ölçütlerin neler olacağı 

vb soruların da yanıtlamanız gerekiyor. Bugüne değin, bu gereğin getirildiği herhangi araştırmayı ne 

duydum ne de gördüm. Şimdi bir kez daha gündeme geldi işte      Neyse… 

Öte yandan, özellikle hukuksal düzenlemeler hazırlanırken kesinkes göz önünde bulundurulması 
gereken kuraldan birisi de tutarlılıktır; söz konusu olan düzenleme yönetmelik ise yasaya, genelge 
ya da bildirgeyse hem yönetmeliğe hem de ilişkili olduğu yasaya uygunluktur. Oysa örneğin, Ek 
Madde 16’da; 

“Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar 
görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler…”den 

söz edilmiştir. Buna karşılık Yönetmeliğin amacı 1. Maddesinin “a” bendinde açıklanırken; 

“Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar 

görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler” de 

sayılmıştır. Ek olarak, Yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “c” bendindeyse, “Bilim ve fen bakı-
mından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yer”:  

“Üzerinde ağaç toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman ku-
rulmasında yarar olmayan yerler…” 

olarak tanımlanmıştır.  

Gördüğünüz gibi, hem Ek Madde 16 hem de Yönetmeliğin 1. Maddesinde daha önce hukuksal olarak 
“orman” sayılmış bir yerin “orman olarak muhafazasında(n)” söz ediliyor. Buna karşılık Yönetmeliği 
4. Maddesindeyse; 

✓ “ağaçsız”* ile 

✓ “orman kurulmasında yarar olmayan”,  

yerler tanımı yapılıyor. Peki neden yararı yokmuş? Yönetmelik onu da belirtiyor:  

“- …ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden…” 

İnanılır gibi değil:  

✓ yüzeyinin yarısına yakın bir kesiminde “çok şiddetli” ve “şiddetli” toprak aşınımı ve taşınımının 
olduğu; 

✓ akarsularının çoğunun giderek “akmaz” duruma geldiği; 

✓ iklim değişikliğinin yaşamı ne denli etkileyebileceği tüm yıkıcılığıyla ortaya çıktığı 

ülkemizde böyle bir gerekçe nasıl oluyor da öne sürülebiliyor? Neymiş;  

“-…ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden…” 

Öte yandan, “üzerinde ağaç toplulukları” ile orman ekosistemi bulunmayan bir yer daha önce nasıl 
oluyor da “orman” sayılmış? Yönetmeliği hazırlayanların 6831 sayılı yasanın 1. Maddesindeki “or-
man” tanımından haberleri mi yok acaba?  

 
* Peki ya üzerinde ağaççık, bulunuyorsa ya da sözgelimi, 6831 sayılı yasanın 1. Maddesinin 2. Fıkrasında “J” 

bendinde açıklandığı gibi; “Orman ve toprak muhafaza karakteri taşıyan funda veya makiler” varsa ne olacak? 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
• Anayasanın 169 ile 170. Maddeleri yokmuşçasına… 

Öyle ya, sözü edilen tarihsel sınır, Anayasanın anılan maddelerinde 31.12.1981 olarak belirlenmiştir. 
Böyleyken, bu tarih Anayasada herhangi bir değişiklik yapılmadan nasıl oluyor da Ek Madde 16’nın 
yürürlüğe girdiği tarih olan 28 Nisan 2018 tarihine çekilebilmiştir; nasıl ? Bu düzenleme nedeniyle 
şimdi örneğin 1988-2019 döneminde “devlet ormanı” sayılan arazilerde izinsiz olarak yerleşme suçu 

işleyerek en az toplam 33022 hektar orman ve maki ekosistemini kaldıran 68875 kişinin* için af mı 

çıkarılmış oluyor?  

Çok açık; tam da öyle oluyor işte...  

• Ne yapsam acaba ? 

Yönetmeliğin 4. Maddesinde “Tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan arazileri” şöyle ta-
nımlanmış: 

“o) … Toprak derinliğinin 20 cm’den az olan veya arazi meylinin %12’nin üzerinde olduğu araziler ile 
tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu nedeniyle mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirilemeyecek araziler…” 

İyi de bu tanım; 

✓ 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Kanunu ile aynı yıl 
yürürlüğe konulan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Uygulama Yönetmeliği”nin “marji-
nal tarım arazisi” ile “tarım dışı alanlar” tanımları ile 

✓ Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son derece kapsamlı “Toprak ve Arazi Sınıflaması 
Standartları Teknik Talimatı”nda yapılan açıklamalardan  

farklı ! Hiç olmasa bu belgelerdeki tanımlar, yanı sıra açıklamalar temel alınsaydı da arazi kullanımını 
planlama çalışmalarıyla koşutluk sağlansaydı ya…  

Bu noktada bir de; 

“-Ülkemizde iyi kötü, yeterli yetersiz olarak yapılmakta olan “arazi sınıflandırma” çalışmaları yürütülü-
yor; bu çalışmaların öncelikle Yönetmeliğin uygulandığı yerlerde yapılması zorunlu kılınsaydı !” 

diyeceğim ama muhatabım kimi olacak? Sözgelimi doğrudan Cumhurbaşkanı olamayacağına göre 
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yazsam bir yanıt verirler mi acaba? 

• “Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan (!) taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı 
taşımayan alanlar” konusuna gelince… 

Bence Yönetmeliğin en en en önemli (!) düzenlemelerden birisi bu gibi yerlerle ilgilidir. Çok merak 
ediyorum: 5403 sayılı yasanın 3. Maddesinde; 

“m) … Her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve diğer çevresel kaynakların bozulma-
sını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı 
arazi kullanım şekillerini oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak de-
ğerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan rasyonel …” 

olarak tanımlanan “arazi kullanım plânları” hazırlanmadan bu yerler nasıl belirlenebilecek?  

Öyle anlaşılıyor ki, olmamasının yol açtığı tüm olumsuzluklara karşın siyasal iktidarın bu türden so-
runları yok. Olmaması bence şaşırtıcı bir durum değil: Hedeflediği ekonomik büyümenin temel da-
yanağı inşaat ya da özellikle kamu arazilerini, örneğin Katarlılara “parsel parsel” satmak” olan bir 
siyasal iktidara arazi gerekir çünkü. İşte, Yönetmeliğin – yani Ek Madde 16’nın- tanımladığı “yerleşim 
yerleri” tam da bu amaçla kullanılacak: 

“r) Yerleşim yeri: Devlet ormanlarında 28/4/2018 tarihinden önce yapılan; Devlet ormanı sınırına 
bitişik kısımlarında belde, köy veya mahallenin toplu yerleşim alanlarının kesintisiz devamı ha-
line gelmiş bir ya da birden çok, Devlet ormanı sınırları içerisinde ise en az beş adet olmak üzere 
içerisinde sürekli ya da dönemsel ikamet edilen toplu yapılar, özel iş yerleri, kamusal binalar ile 
ahır, samanlık, ambar, avlu gibi müştemilat, yol ve tesisler gibi müşterek olarak kullanılan yerler…” 

 
*Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık İstatistikleri 2019 (2).rar\5 Orman koruma faaliyeti_2019 

https://emlakkulisi.com/toprak-koruma-ve-arazi-kullanimi-uygulama-yonetmeligi-2014/261629
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Tanımı açalım mı? Açalım bence… 

✓ Tanımda önce “devlet ormanlarında…” yapılan yapılardan söz edilmişken hemen sonrasında 
yapılan ikili ayrımlardan birisinde “devlet ormanı sınırına bitişik” arazilerden söz ediliyor. Söz 
konusu yerler “devlet ormanı” sayılan arazilerin ya içindedir ya da değildir.  

✓ Hukuksal olarak “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki yapılaşmalar 6831 sayılı yasanın 16 ile 
17. Maddelerinde son derece ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. 2012 yılında yapılan değişiklikle 
17. Maddede bir de şu kurala yer verilmiştir: 

“Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak 
olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık mak-
sadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak Orman 
Genel Müdürlüğünce tespit edilir. Tespit edilen bu alanlardan uygun görülenler Cumhurbaş-
kanı kararı ile yayla alanı olarak ilan edilir. İlan edilen yayla alanlarında 31/12/2011 tarihinden 
evvel yapılmış, hakkında müsadere kararı bulunanlar da dâhil her türlü bina ve tesisler mevcut 
haliyle vaziyet planında gösterilerek Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınır.  

Hukuksal olarak “orman” sayılan yerler dışına çıkarılabilecek alanlar 6831 sayılı yasanın 2. 
Maddesinde belirtilmiştir. Bu işlemlerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı ise yasanın 7-
12. Maddelerinde açıklanmıştır. Ne var ki bu düzenlemeler Ek Madde 16’da, dolayısıyla da 
Yönetmelikte tümüyle yok sayılmıştır. Böylece Anayasanın 169 ile 170. Maddelerine aykırılık 
durumu pekiştirilmiştir.  

✓ Yönetmeliğin 5. Maddesinde,  

“c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan…”  

açıklaması yapılmıştır. Böylece, özellikle “devlet ormanı” sayılan yerlerin içinde yeni yerleşim 
yerlerinin oluşturulmasına da olanak sağlanmıştır. “Akıl tutulması” diyeceğim ama bu da söz 
konusu düzenleme için düşündüklerimin yanında çok hafif kalacak.  

✓ “Orman” sayılan araziler içinde “taşlık, kayalık” yerler de bulunabilir. Ancak bu gibi yerler, en 
azından ekolojik olarak, “verimsiz” sayılamaz, sayılmamalı ! “Verimsiz” olduğu gerekçesiyle 
hukuksal olarak “orman” sayılmayacak olan arazilerde “yerleşim yerlerinin oluşturulması”, 
yanı sıra, kullanılması hiçbir anlamda kamu yararının korunmasını ve geliştirilmesine katkı 
sağlamaz. Ayrıca, bu düzenleme doğrultusundaki uygulamaların, sözgelimi; 

o bu gibi yerlerin yaşamsal önemdeki ekolojik işlevlerini, 

o orman ekosistemlerinin bütünlüğünü, 

o çevresindeki tüm ekosistemleri, doğal olarak da orman ve maki ekosistemlerini,  

o başta koruma olmak üzere ormancılık çalışmalarının etkenlik düzeylerini 

olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır.   

Ek olarak, bu düzenlemenin, Anayasanın 169. Maddesindeki;  

“Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.” 

kuralının ihlali anlamına gelecek uygulamalara dayanak olabileceği de açıktır.  

✓ Yönetmelikte “fiilen orman vasfı taşımama” durumuna herhangi bir açıklık getirilmemiştir. İl-
ginçtir; Orman Amenajman Yönetmeliği ile Orman Kadastrosu ve 2B Yönetmeliği’nde de 
böyle bir tanım yok. Oysa bu niteleme, hukuksal olarak “orman” sayılan arazi içindeki bir yeri 
“orman sınırları dışına çıkarma” işlemine Anayasada, yanı sıra, 6831 sayılı yasada olmayan 
bir dayanak sağlamaktadır. Bu söyleme, Yönetmelikte, son yıllarda ormancılık yazınında 
sıkça kullanılan “eylemli orman” karşılığı olarak yer verilmiş olsa gerek. 

✓ “Devlet ormanı” sayılan yerlerin içinde, yanı sıra, bitişiğinde “28 Nisan 2018 tarihinden önce” 
oluşmuş yapılaşmaların niteliğine de dikkatinizi çekmek isterim: “Yerleşim yeri” tanımına göre 
bu yapılaşmalar hukuksal olarak “devlet ormanı” yerlerin; 

o bitişiğindeki “belde, köy veya mahallenin toplu yerleşim yerleri”, yanı sıra 

o içindeki “sürekli ya da dönemsel ikamet edilen toplu yapılar, özel iş yerleri, kamusal 
binalar ile ahır, samanlık, ambar, avlu gibi müştemilat, yol ve tesisler” 

olabilecektir. 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Niteliği ve amacı ne olursa olsun, kimin tarafından yapılırsa yapılsın, 6831 sayılı yasanın 
öncelikle 2012 yılında değiştirilen 17. Maddesine göre “devlet ormanı” sayılan yerlerin içinde 
izinsiz – “kaçak”?- olarak yapılan bu türden yapılaşmalar suçtur. Ne yani, bu düzenlemeyle 
Anayasanın 169. Maddesindeki; 

“…münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları 

yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve 

özel af kapsamına alınamaz.” 

 kuralına karşın bir af mı çıkarılmış oluyor?  

Bu bağlamda son olarak bir de şunu söylemem gerekiyor: Çok açık: “Devlet ormanı sınırları 
içerisinde ise en az beş adet olmak üzere içerisinde sürekli ya da dönemsel ikamet edilen 
toplu yapılar” söylemi uygulamada, orman ekosistemleri içinde kaçak olarak yapılmış toplu 
konut siteleri, turistik tesisler, tatil siteleri ile villalar vb yapılar olarak anlaşılacak ve gereği de 
yapılacaktır doğal olarak (!). Çok merak ediyorum: Bu olanaktan en çok kimler yararlanacak; 
sözgelimi, özellikle “orman köylüsü” sayılan yoksul yurttaşlarımız mı yoksa o çok ünlü beşli – 

hani “milletin… koymaya”      niyetli olanında aralarında bulunduğu- “yap-satçılar” ve de “yağ-

işlet-devretçiler”, yoksa tarikatçılar mı? Çok kaygılanıyor, üzülüyor; dahası “fena halde” kızı-
yorum ! 

• “Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması …31/12/1981 tari-
hinden sonra tahsisen alınmış, fiilen orman olmayan, tapuda orman vasfı ile tescilli alan-
larda, 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulamasının yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın uygulanır.” 

Yönetmeliği 7. Maddesinde böyle yazıyor… Oysa 7. Maddede “31/12/1981 tarihinden sonra tahsisen 
alınmış” söyleminin ne anlama geldiği açıklanmamıştır. Bu yerler, örneğin; 

✓ Ek Madde 16 uyarınca ya da  

✓ 6831 sayılı yasanın; 

o 12. Maddesine göre; 

“…orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Orman Genel Müdürlüğünce tes-
pit edilen yerler, talep üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. 
Tahsisi yapılan bu yerler Hazine adına tapuya orman vasfıyla tescil edilir.” 

o yahut aynı yasaya 2010 yılında getirilen Ek Madde 11’e göre;  

“e) Sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere … alanın en az iki katı alan 
Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğüne ağaçlandırılmak üzere tahsis edilir.” 

kurallarının gereği olarak OGM’ye tahsis edilmiş olabilir. Bu noktada aklıma gelen ilk soru şu: 
“31/12/1981 tarihinden sonra tahsisen alınmış” alanlar; 

✓ neden yalnızca “31/12/1981 tarihinden sonra” alınmış alanlar; 

✓ bu alanlar kaç hektardır ve 

✓ nerelerdedir? 

Sonra, madem ki gerekli görülüp “tahsis edilmiş”, az da olsa bir olasılık OGM tarafından da gereği 
yapılıp orman ekosistemi oluşturulmak amacıyla ağaçlandırılmış olan bu alanlar neden yeniden ya-
pılaşmaya açılıyor? 

Bu soruların yanıtlarını ben bilmiyorum ne yazık ki. “- Peki, bir bilen var mı?” derseniz, ona da yanı-
tım; “- Hiç sanmıyorum!” olacaktır. En iyisi siz onu CİMER’e ya da OGM’ye bir sorun. 

• Kimler hangi gerekçelerle “orman sınırları dışına çıkarma talebinde” bulunabilecek? 

Yönetmeliğin 8. Maddesinde kimlerin “orman sınırları dışına çıkarma talebinde” bulunabileceğine 
açıklık getirilmiş gerçekte: 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
“(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine; ilgili valiliğin Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğünün söz konusu saha-
nın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanır.” 

“- Peki, anılan kuruluşlar hangi amaçlarla böyle bir talepte bulunabilecek?” derseniz, Yönetmeliğin 
daha önce de değindiğim 1. Maddesindeki; 

“a) “Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında 
hiçbir yarar görülmemesi” ile 

c) “Yerleşim yeri oluşturulması” 

söylemleri dışında herhangi bir yanıt bulamazsınız. Bu yanıtlar, yaşamsal önemdeki “orman sınırları 
dışına çıkarma” gibi bir işlem için kabul edilebilir bir amaç olamaz. Bu bir yana, alelacele hazırlanmış 
bir yönetmelikte böylesi tutarsızlıklar hiç şaşırtıcı değil; buna onlarca örnek verebilirim. Amaçlardan 
birisi olan;  

“yerleşim yeri oluşturulması” 

ise, daha önce ayrıntılı olarak açıkladığım gibi, “ormanlarımızın”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan 
arazilerin geleceği yönünden akıl almaz denli sakıncalıdır.  

Öte yandan, söz konusu “talebi” kimler nasıl değerlendirecek? İşte yanıtlanması gereken bir başka 
önemli soru daha… Yönetmeliğin 9. Maddesine göre; 

“1) Talep üzerine Bölge Müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulur. 

(2) İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp bu Yönetmelikteki esas-
lar çerçevesinde inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenir. 

Gelelim “olmazlara”: 

✓ “İnceleme heyeti” kimlerden oluşuyor? Yönetmeliğin 4. Maddesinde buna da açıklık getirilmiş. 
Buna göre “inceleme heyeti”; 

g) … Bölge Müdürlüğünce oluşturulan ve bölge müdür yardımcısı başkanlığında, kadastro ve mülkiyet 
şube müdürü, ağaçlandırma şube müdürü, varsa etüt- proje başmühendisi, ilgili işletme müdürü, iş-
letme şefi ve ziraat mühendisi ile harita mühendisinden…” 

oluşuyor. “- Olur mu?” derseniz, olabilir kuşkusuz. Ancak bu oluşum eksik değil mi sizce? Sözge-
limi, bir “şehir plancısı” ile “orman ekoloğu”, özellikle de “orman amenajman planlamacısı” da 
olsaydı, deyim yerindeyse “kıyamet mi kopardı”? Kopmazdı kuşkusuz ama günümüz koşullarında 
pek bir anlamı da olmazdı.  

Öte yandan, “Orman sınırları dışına çıkarma” istemleri “Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde” in-

celenecekmiş. İyi ama Yönetmelikte bu “esaslara” herhangi bir açıklık getirilmemiş ki?       Oysa 

Yönetmeliğin 9. Maddesinde hiç olmazsa; 

(8) Orman tesis etmek üzere tahsisen alınacak taşınmazlarda, Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve 
esaslar dikkate alınır. 

açıklaması yapılmıştır. Bence “inceleme heyetinin” yapacağı incelemeler için de en azından böyle 
bir açıklama yapılabilirdi; yapılmamıştır. 

✓ Yönetmeliğin yine 9. Maddesine göre,  

(3) Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pacağı değerlendirme sonucu; 

a) Talebin mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediğini Bölge Müdürlü-
ğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğü de bu durumu talepte bulunana bildirir.  

b) Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, orman dışına çıkarılacak alanların sınırlarının 
belirlenmesi amacıyla bu durumu Bakanlığa iletilir. Bakanlık tarafından bu talep,… Cumhurbaş-
kanlığına gönderilir. 

Genel Müdürlük (OGM), “inceleme raporu ve eklerini yönetmelik hükümlerine göre” değerlendire-
cekmiş… Peki ama Genel Müdürlükte böyle bir “değerlendirmeye” gerek var mı? Bence yok.  
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Sonra; bir de “talebin mevzuata uygun” bulunup bulunmaması sorunu var: Bu noktada; “- Hangi 
mevzuata?” diye sorsam, Yönetmeliği hazırlayanlar ne der acaba; cahilliğime verip yanıt vermez-
ler mi dersiniz; bilemiyorum. Yine de ben sorumuş olayım: “- Hangi mevzuata?” 

• “Orman sınırları dışına çıkarma” işlemlerine kimler itiraz edebilecekmiş? 

Şu görüşüme katılırsınız sanırım: Orman kadastrosu çalışması yapılıp “orman” sayılmış yerlerin “or-
man sınırları dışına çıkarılması”,  

✓ yalnızca geniş anlamda kamu yararının -örneğin ülkesel savunma vb- gerektirdiği belirli durum-
larda,  

✓ uzman kişilerden oluşturulan, demokratik ve özerk kurullar tarafından 

yapılması zorunlu olan işlemler sürecidir. Ne var ki, özellikle 2000’li yıllarda yapılan yasal düzenle-
melerle bu zorunluluk artık hiçbir düzlemde yerine getirilemiyor. Dolayısıyla bu sürecin, gerektiğinde 

her aşamasına yapılabilecek itirazların, en azından Anayasanın 56. Maddesinin* gereğinin yerine 

getirilebilmesi yönünden tüm yurttaşlara açık olması gerekir. Yönetmeliğin 20. Maddesi bu gereğin 
yerine getirilmesini kısıtlıyor. Şöyle ki, Yönetmeliğin 20. Maddesine göre itirazın “hak sahipleri” tara-
fından; 

✓ orman kadastro komisyonları tarafından hazırlanan “sonuçlandırma tutanağı” ile haritalarının 
“en geç beş gün içinde Komisyonca uygulama yapılan belde, köy veya mahallenin uygun 
yerine asılmak suretiyle ilan edildikten”; 

✓ ilan yalnızca beş gün askıda kaldıktan ve 

✓ yine yalnızca bir ay içinde 

yapılması gerekiyor. Ne var ki, 6831 sayılı yasanın orman kadastrosu ile ilgili 7-11, yanı sıra, Orman 
Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği’nde olduğu gibi bu Yönetmelikte de “hak sahibi” sayılabi-
lecek gerçek ve tüzel kişilere herhangi bir açıklık getirilmemiştir. Sözgelimi ben itiraz edebilecek mi-

yim? Edebilirsem, ne mutlu bana        

• “Olmayacak duaya amin” diyeyim bari… 

6831 sayılı yasadaki Ek Madde 16, dolayısıyla 6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi 
Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik,  

✓ siyasal iktidara popülist uygulamaları için yeni bir olanak sağlamaktan, 

✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerin “kapanın elinde kalmasından”, 

✓ yerli ve yabancı yap-satçılara kaynak aktarmaktan  

başka bir sonuç vermez. Bu olasılıklar, bence, anayasaya aykırılıktan çok da önemlidir. 

Öte yandan, bu bağlamda son olarak siyasal iktidarın;  

✓ başına buyrukluğunu,  

✓ hukuk tanımazlığını,  

✓ ekolojik duyarlılıktan yoksunluğunu,  

✓ geniş anlamda kamu yararını gözetmek gibi bir dünya görüşüne sahip olmadığını,  

✓ dolayısıyla hiçbir işe yaramayacağını  

bile bile şunları da söyleyeceğim:  

 
* Unutanlar için aktarıyorum: “Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çev-

reyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”  
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Yönetmeliğin “olmazsa geniş anlamda kamu yararına uygulanamaz” denebilecek gereklerinin başlı-
caları şunlardır: Yönetmelikle “orman” sayılmayabilecek yerlerin  

✓ önceden dökümü – “envanteri”- çıkarılmalı; 

✓ ekolojik nitelikleri belirlenmeli; 

✓ bitişiğindeki tüm ekosistemlere, bu kapsamda da orman ekosistemleri üzerindeki etkilerine 
açıklık kazandırılmalı; 

✓ genişliğine ekolojik koşulların gereklerine göre bir üst sınır getirilmeli; 

✓ izin verilebilecek kullanım amaçları yine ekolojik koşullara göre açıklıkla ortaya konmalı; 

✓ mülkiyeti kullanıcılara verilmemeli, belirli koşullarla yararlanması için kiralanmalı.  

Bu gerekler yerine getirilmeyecek, “orman sınırları dışına çıkarma” işlemleri de rastgele bir düzen 
içinde yürütülecektir kuşkusuz. “- Peki, nereye değin?” derseniz söyleyebileceğim tek söz;  

“- Siyasal iktidarın keyfi bilir !” 

olacaktır. 

*** 

Çok uzattım, ayırdındayım. Ne yazık ki, Mark Twain’in de söylediği gibi, “daha kısa yazabilmek için 
gerekli zamanım yoktu”… 

Demem o ki… 

“Ormanlarımız” üzerindeki tehditler yalnızca yangınlar, maden ocaklar, turizm, ulaşım, enerji, izinsiz 
yararlanmalar, “zararlı” sayılan böcekler ile mantar “olumsuz” sayılan iklim koşulları vb yatırımlar, 
eylemler ile oluşumlar değildir. Benim “hukuksal baltalar” olarak adlandırdığım yasalar, yönetmelik-
ler, genelgeler ile bildirgelerin de “ormanlarımız” için tehdit olarak görülmesi gerekiyor. Bana sorar-
sanız, egemen sınıfların, dolayısıyla siyasal iktidarın dünya görüşünün somut göstergelerinden birisi 
olan hukuksal düzenlemeler, ötekilerden çok daha büyük, yaygın ve kalıcı yıkımlara yol açabiliyor. 
6831 sayılı Orman Kanunu’nda değişiklik yapan; 

✓ 7139 (2018) 

✓ 7201 (2019) ile 

✓ 7255 (2020) 

sayılı yasaların ortak özelliği;  

✓ orman ekosistemlerinin yıkımına, 

✓ özellikle “devlet ormanı” sayılan arazilerin hem mülkiyetinin hem de bu arazilerden yararlan-
manın özelleştirilmesine,  

✓ tapulu arazilerdeki “her nevi” ağaçlar ile ağaççıkların arazi sahipleri tarafından neredeyse 
“dilediğince” denebilecek denli bir kolaylıkla kesebilmesine  

yeni boyutlar kazandıracak olmasıdır. Bu nedenle, 

✓ Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması 
Hakkında Yönetmelik ile 

✓ 6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma 
İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin   

bu olasılıklar da göz önünde bulundurularak sorgulanması ve tartışılması yöntemsel bir zorunluluktur. 
Doğaldır ki, Yönetmeliklerin maddeleri özelinde sorgulama ve tartışma çabaları da değerlidir. Bu ne-
denle; hukuk devletinden kalma olanaklardan – ne kaldıysa artık…- da yararlanılması gerekir, ancak, 
bütünü gözden kaçırmadan. 

Bilmem anlatabiliyor muyum ! 

BİTTİ ! 


