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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  

 
 

4 Nisan 2021 

Merhaba; 

“Para para para…” 

Rüçhan Çamay’ın 1970’li yıllarda dillerden düşmeyen şarkısını anımsayanlar kaldı mı, bilemiyorum. 
Hani; 

“Gariptir insanlar oğlu neler yaratmış 
Yarattığı her bugün dünü aratmış 
Aklı ile herşeyin sırrını bulmuş 
Kendi yarattığı putun kölesi olmuş…” 

dizeleriyle başlardı… Siyasal iktidarın yaşamın artık her alanında yapıp ettiklerini gördükçe bu şar-

kıyı anımsıyor; aklıma hep “delice” sözler geliyor      Bu denli mi para derdinde olur bir siyasal iktidar, 
dolayısıyla egemenliğindeki devlet yönetimi? Ne ki, bunu bile beceremeyen; kolaya kaçıp her türden 
kamusal varsıllığı haraç mezat satmaktan, gelirlerini savurganca harcamaktan, sürgit borçlanmaktan 
ötesini düşünemeyen bir siyasal iktidardan söz ediyorum. Öyle ki, bu siyasal iktidar, kırsal yerleş-
melerde yaşayan yurttaşlarımızın daha çok yaz aylarında hayvanlarıyla birlikte geçici olarak yurt 
edindikleri, son derece özgün yaşama kültürleri oluşturdukları “yaylalar” ile “yaylakları” metalaştırıp 
özelleştirme çabalarına şimdilerde yeni boyut bir kazandırdı. Böylece “yaylaları”, yanı sıra, “yaylak” 
olarak ayrılan/kullanılan yerleri de  

✓ bir yandan özellikle varsıl Arapların yığıldığı “turizm merkezlerine” dönüştürüyor,  

✓ bir yandan bu amaçla “Yeşil Yollar” yaparak ulaşımı alabildiğine kolaylaştırıyor,  

✓ bir yandan da bunca yıldır göz yumduğu kaçak yapıları kiralayarak hem yasallaştırıyor hem 
de para kazanıyor.  

Sanırım, bu süreç “devlet malı deniz, yemeyen…” anlayışının özellikle 2000’li yıllarda iyiden iyiye 
egemenleşmesinin bir ürünü. Bence, bu deyimi artık şöyle de söyleyebiliriz:    

“ ‘Yaylaları’, yanı sıra, “yaylak” olarak ayrılan/kullanılan yerler deniz, yemeyen…” 

Öyle anlaşılıyor ki, başta siyasal iktidar olmak üzere söz konusu deyimin gereklerini yapma çabası içinde 
olanlar hiç de az değil. Sulak alanlar, kıyılar, otlaklar, “ormanlar”, tarım arazileri, akarsular derken şimdi-
lerde yaylalar…“- Peki, bu nereye değin böyle gidebilecek?” derseniz, bence çok açık: Paraya dönüştürü-
lebilecek hiçbir kamusal varsıllık kalmayıncaya, başka bir söyleyişle “deniz bitinceye” değin ! Ne ki, ona 
da çok az kaldı. Siyasal iktidar da uzunca bir zamandır “denize düşmüş ve yılana sarılmış” durumda 
çünkü.  

Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 
 

 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
 

  (Fotoğraf: https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-karariyla-11-ilde-126-alan-yayla-olmaktan-cikarildi, 4 Mart 2020) 

"Sen bu yaylalari yaylayamazsun canim 

yaylayamazsun…” 



 

2 

 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Bu “…Sessiz Tartışmalar”da neleri “tartışıyorum”? 

• Sakın ola… 

• “Kamu malı” –“devlet malı”?- denince ne anlaşılması gerekiyor? 

• “Yayla” nedir ? 

• Hukuksal tanımlamalarda da çoğunlukla işin kolayına kaçılıyor…  

• Bir de “yaylaklar” var… 

• “Yaylalara” ya da “yaylaklara” çıkan herkes “yaylacı” mıdır? 

• “Sonra ‘yaylalar’ ile ‘yaylaklar’ da bozuldu !”  

• Peki, “yaylak” olarak kullanılmayan “yaylalar” kimindir? 

• “ ‘Yaylalar’ özgün yapısal özelliklere sahip ekosistemlerdir” dedim ama… 

• “Yayla” var “yayla” var…  

• “Yaylacılık” etkinliklerini kimler yönetiyor? 

• “Gözel yaylam hoyrat olmuş gurd'olmuş…” 

• “Yaylalar” da yap boz tahtasına dönüştürülünce… 

• Turizm turizm turizm… ya da “böylesi turizmciliğiniz batsın !” 

• Bu “barış” kimlerin kimlerle “barışı”? 

• Alın size “yaylacılık”, “yayla kültürü”, “yayla turizmi”… 

• OGM bir de emlakçılığa kalkışırsa… 

• “SONSÖZ” yerine Sevgili “Yayla Ana”ya yakarışımdır… 

 
(Kaynak: Sıcakoba Yaylası, (Çaykara-Trabzon); Kaynak: https://twitter.com/caykarahaber; Erişim 30 Mart 2021) 

 

https://twitter.com/caykarahaber
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Sakın ola… 

Girişte “siyasal iktidar denize düşmüş yılana sarılmış durumda” dedim ama bakmayın siz: Kapitalist 
üretim ilişkilerinin egemen olduğu tüm toplumsal yapılarda özellikle kolaycı siyasal iktidarların kaçın-
mayacağı temel işlevlerden birisi de bu: Emeğin sömürüsünü artırmanın yanı sıra başta doğal süreç, 
ortam ve varlıklar olmak üzere kamusal olan ne varsa önünde sonunda metalaştırıp özelleştirmek! 
Egemen, işbirlikçi sınıfların dolayısıyla da siyasal iktidarların örneğin Latin Amerika’da, Afrika’da, 

Güneydoğu Asya’da açtığı ekolojik, ekonomik ve toplumsal yıkımlar ortada. Bu 
bölgelerdeki ülkelerin çoğunluğu bu sınıfların sanki işgali altındadır ! Ülkemizde 
de örneğin toprak-su dengesinin bozulması, şiddetli arazi aşınımı ve toprak taşı-
nımının -toprak erozyonunun- yaygınlaşması, biyolojik çeşitliliğin azalması, sellerin 
artık sıkça gündeme gelmesi vb olumsuzluklar da büyük ölçüde aynı nedenler-
den kaynaklanıyor. Ne var ki, bir kesim bu temel gerçeği ya görmüyor ya da gö-
rüyor ama gerektiğince önemsemiyor yahut popülist yaklaşımlarla, temelsiz gü-

zellemeler ya da yakınmalarla geçiştiriyor. Bir başka kesim, gözünü para bürümüş, nereye baksa 
parasal kazanç görüyor. Bir başka kesim ise, “ayranı yok içmeye…” deyimini hakkedecek biçimde 
tüketim çılgınlığına kaptırmış kendisini. “Fildişi şatolarının” rahatlığından bir türlü vaz geçemeyen 
bilimcilerden (!) hiç söz etmiyorum bile. Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu bir evrende bu 
türden güdülerin önlenmesi bir yana etkenliğinin azaltılması bile olanaksız. Böylece ne olumlu değer 
yargıları ne gelenekler ne de yaşamın temelleri olan süreçler, ortamlar ile varlıklar gerektiğince ko-
runabiliyor.  

Kısacası, Cem Karaca’nın şarkısında söylendiği gibi; 

“Bindik bi alamete gedeyoz gıyamete  
Hemi de oynayıverekten 
Amanieyynn...” 

Yanlış mı söylüyorum?  

Doğruysa söylediklerim, sakın ola işin kolayına kaçıp söz konusu çevrimin bir bileşeni de siz olmayın 

derim*. Haddim olmasa da, benden söylemesi… 

*** 

İzin verirseniz, “tartışmaya” öncelikle “kamu malları” –“devlet malları”?- kavramına ilişkin bilgilerimizi 
anımsayarak başlayalım. 

• “Kamu malı” –“devlet malı”?- denince ne anlaşılması gerekiyor? 

Öğrendiğime göre, hukukta en karmaşık alanlardan birisi de “kamu”, “kamu yararı”, “kamu malları”, 
“devlet malları” konularıymış. Doğrusunu isterseniz ben de bu karmaşıklıktan bir türlü çıkamıyorum. 
Sizce de garip değil mi; “devlet” diye adlandırdığımız organın yüzlerce yıl yaşamın her alanında 
egemen olduğu bir toplumda bu karmaşa nasıl oluyor da bir türlü tam olarak aşılamıyor? Bu nedenle 
ben de işin kolayına kaçıp “tartışma” konumuza ilişkin başlıca hukuksal düzenlemelerden aktarmalar 
yapacak, bir de “kafama göre” önerip durduğum “geniş anlamda kamu yararı” tanımını kullanacağım.  

Ara başlıkta yer verdiğim sorunun genelgeçer yanıtını en iyi 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. 
Maddesinde bulabileceğimizi düşünüyorum. Uzunca Madde şöyle: 

 
* Önce uyarayım: Bu “…Sessiz Tartışmalar”, kimi okurlara öncekilerden çok daha sıkıcı gelecek: Bir kez, çokça 

hukuksal düzenleme alıntısı yapacak, dipnot vereceğim. İkincisi, ne yazık ki daha kısa “tartışamadım”. Goethe 
ya da Mark Twain yahut Pascal’ın söylediği gibi “Kusura bakmayın kısa yazacak kadar vaktim yoktu, ben de 
uzun yazdım.” Üçüncüsü, zorunlu olarak bolca “gölge boksu yapıyorum”; daha somut “tartışmalar” için gerekli 
kaynak ve veriler çok sınırlı çünkü. Yine de gözünüzü karartıp tümünü okuyabilirseniz en azından sabrınızı 
sınamış olursunuz. Bu da azımsanabilecek bir kazanım sayılmamalı bence (!) 

Öte yandan; bu türden “ukalalıklarımla” kimi okuru “fena halde” bıktırdığımın ayırdındayım. Bir bakıma haksız 
da sayılmazlar doğrusu. Ama birilerinin “kuyulara taş atmayı” sürdürmesinin en azından kimseye bir zararın 
olmadığını düşünüyorum. Hem sonra “akıllıların” işi ne; hazır korona nedeniyle hareketleri büyük ölçüde kı-

sıtlandı; o taşları çıkarmaya çalışsınlar bari. Böylece canları daha az sıkılmamış olur; fena mı?      … 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
“Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: 

A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve 
tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, 
kütüphane, kitaplık, namazgah, cami genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan 
yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, 
belge veya özel kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre Hazine, kamu kurum 
ve kuruluşları, il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur. 

B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlan-
masına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık 
beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzöl-
çümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır. 

C) Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, özel ka-
nunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. 

D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) 
gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlan-
dırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır.    

E) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 
özel kanunları hükümlerine tabidir.” 

Öte yandan bir de nedense üzerinde gerektiğince durulmayan, 1984 yılında çıkarılmış Taşınmaz 
Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili yö-
netmelikte yapılan açıklama var. 1985 yılında çıkarılan bu Yönetmeliğin 8 ile 9. Maddelerinde ikili bir 
sınıflandırma yapılmış. “Devlete ait taşınmaz mallar” başlığı altında yer verilen 8. Maddeye göre,  

“Devlete ait taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar ile tescil edilebilir nitelikte Hazineye 
ait taşınmaz mallardır.” 

“Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar” için ise 9. Maddede;  

“Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, herkesin istifadesine açık olan denizler, 
göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet 
veya bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve 
tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, mer'alar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati 
umuma ait olan taşınmaz mallardır.”  

tanımı yapılmıştır. 

Bu bağlamda son olarak 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 715. Maddesinin de anımsanmasında 
yarar var bence. Bu maddeye göre;  

“Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.  

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli 
olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel 
mülkiyete konu olamaz.  

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanıl-
ması özel kanun hükümlerine tâbidir.” 

“Yayla”, yanı sıra, “yaylak” olarak kullanılan yerlere ilişkin tartışmaların bu hukuksal düzenlemeler 
göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. 

Bu noktada akla; “yayla” = “yaylak” mıdır” sorusu gelebilecektir: Hem hayır hem evet ! 

“Hayır”, çünkü;  

“yaylalar” arazi, özgün bir ekosistem türüdür; “yaylaklar” ise “arazi kullanım biçimidir” !  

“Evet”, çünkü; 

“yaylaların” bir kısmı öteden beri “yaylak” kullanılmaktadır; bu amaçla ayrılmıştır ! 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Ne var ki, tartışmaların, dahası, hukuksal düzenlemelerin çoğunda “yayla” ile “yaylak” eş anlamlı 

olarak kullanılıyor. Bence kullanılmamalı ! 

• “Yayla” nedir ? 

“- Ne var bunu bilmeyecek; kimi bölgelerde yöre halkının çoğunlukla yazları hayvanlarıyla 

birlikte gittikleri –“çıktıkları”- yüksekçe yerler…” 

dediğinizi duyar gibiyim… Yanlış mı, hayır; yanlış değil kuşkusuz. Ama ben bu soruya en azından 

bana göre anlamlı bir yanıt bulmak için “delice”      arandım; bulduklarımla yetinmeyince de epeyce 

bir “kafa yordum.” “- Peki buldun mu?” derseniz; hayır, tam olarak bulamadım doğrusu. Yine de 

hoşgörünüzü dileyerek birkaç açıklama, aktarma yapacağım. Ama önce ilgili kaynaklarda çokça kul-

lanılan şu tanımı vereyim de rahat edelim: 

“Yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bir coğrafik yeryüzü şekli.” 

“Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, 

deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası,” 

“Deniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek yerler.” 

“Yayla, çevreye göre daha yüksek anlamına gelir. Fazla engebeli olmayıp düz ve otlaklar kaplı, suyu 

bol olan yaylalar hayvancılıkla geçimini sağlayan topluluklarca yılın belirli aylarında hayvanlarına taze 

ot temini ve aynı zamanda hayvansal üretimlerini (süt, peynir, yağ gibi) yapmak amacıyla kullanılır.” 

Öte yandan, tarihçi Serhat Doğan’ın belirttiğine göre* “eski Türkçede yaz manasına gelen “yay” ke-

limesi ile hayvanları otlatmak manasına gelen “yaymak” mastarından türetilmiş” bir sözcük olan 

“yayla” için öne sürülen tanımların neredeyse tümünde, sözgelimi,  

✓ ya yersel konumları, 

✓ ya iklim koşulları, 

✓ ya da öteden beri sürdürülen kullanım biçimleri, 

✓ yahut yaşanan toplumsal ve kültürel ilişkiler 

vb özelliklerinden bir ya da birkaçının öne çıkarıldığını söyleyebilirim**. Örneğin Şakir Fural ile Murat 

Poyraz’ın aktardığına göre1; 

“yayla; fiziki coğrafyacılara göre akarsular tarafından derin şekilde yarılmış ve şekillendirilmiş olan yük-

sek düzlükler olarak tanımlanmaktadır … Beşerî coğrafyacılar ise yaylayı; yazın insanların ve hayvan-

ların çekilebileceği iyi iklimli bir yer olarak tanımlamaktadır …”. 

 
* http://www.gumushaneolay.com/gecmisten-gunumuze-senlik-ve-yayla-kulturu-10584h.htm; 26 Temmuz 

2018; Erişim 4 Mart 2021) 

**Bu tanımlamaların çoğu çeşitli araştırıcıların çalışmalarında yapılmıştır. Örneğin; 

✓ Hasan Çanakçıoğlu; Orman Koruma. İÜ. Orman Fakültesi Yayını. Fakülte Yayın,1993. 
✓ Nusret Koca; “Türkiye'nin En Büyük Geçici Yerleşmesi: Zorkun Yaylası”, Doğu Coğrafya Dergisi, 

7(6), 2001    
✓ Aynur Aydın-Gökçe Gençay-Üstüner Birden; “Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaş Usul ve 

Esasları”, Yargıtay Dergisi, Cilt 33, Sayı 4, 2007. 
✓ Hayati Doğanay- Ogün Coşkun; “Türkiye Yaylacılığındaki Değişme Eğilimleri ve Başlıca Sonuçları”, 

Doğu Coğrafya Dergisi, 18 (30), 2014. 

✓ Şakir Fural- Murat Poyraz; Yayla Alanlarının Kullanımının Yasal Boyutlarla İncelenmesi: Çataloluk 
Yaylası (Konya – Beyşehir) Örneği”, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları 2017. 

 

http://www.gumushaneolay.com/gecmisten-gunumuze-senlik-ve-yayla-kulturu-10584h.htm
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
• Hukuksal tanımlarda da çoğunlukla işin kolayına kaçılıyor…  

İlginçtir: Ülkemizde “yayla” olarak tanımlanan –“ayrılan” ya da “ayrılacak”, “tahsis edilen” ya da “tahsis 

edilecek”- yerlere için yasal bir tanım bulunmuyor. Buna karşılık, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 
2013 yılında çıkardığı Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yö-
netmelik’te böyle tanıma da yer verilmiştir: Yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrasında; 

“j) Yayla alanı: Devlet ormanlarında toplu yerleşimin bulunduğu yaylak ve otlak olarak kullanılan alan-
lar içerisindeki yerler ile geleneksel yaylacılık alanlarından, Genel Müdürlük tarafından tespit edilerek 
uygun görülen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen alanlar…” 

tanımı yapılmıştır. Daha sonra “tartışırken” de değineceğim: Bu tanım çeşitli yönlerden sorunludur. 
Sözgelimi; tanımda ne coğrafi ne de ekolojik hiçbir özelliğe yer verilmiştir. 

2005 yılında çıkarılan, söylemek gibi olmasın, taslağının hazırlanmasına benim de karınca kararınca 
katkıda bulunduğum 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda ise nedense ne 
“yayla” ne de “yaylak” tanımı yapılmıştır. Oysa, ülkemizde “devlet ormanı” sayılan arazilerin dışında 
da “yayla” özelliklerine sahip yerler bulunuyor. Ne var ki, bu gibi yerlerin belirlenmesi, ayrılması, 
yönetimi, korunması vb ile ilgili herhangi bir hukuksal düzenleme yoktur. Kısacası buralarda büyük 
ölçüde “saldım çayıra, Mevla’m kayıra” düzeni geçerlidir. Bu nedenle de, deyim yerindeyse, “kapanın 
elinde kalıyor”. “Devlet ormanı” sayılan yerlerdeki “yaylalarda” durum çok mu farklı sanki; değil, daha 
doğrusu değildi: OGM, özellikle 2013 yılından sonra, buralardan yararlanma olanaklarını da paraya 
dönüştürmeye kalkışınca, “devlet ormanlarındaki yayla alanlarında” da “parayı veren düdüğü çalar” 
kuralı egemen olmaya başlamıştır. 

• Bir de “yaylaklar” var… 

“Yaylaklar”, daha önce de belirttiğim gibi, kimi araştırmalar ile hukuksal düzenlemelerde “yayla” ile 
eşanlımı olarak kullanılıyor. 1998 yılında, başta TEMA olmak üzere – Sevgili Hayrettin Karaca’yı bir kez 

daha saygıyla anıyorum- ilgili meslek örgütleri ile duyarlı yurttaşlarımız çabalarıyla çıkarılan 4342 sayılı 
Mera Kanunu’nda “mera” ile “kışlak” olarak kullanılan yerlerin yanı sıra “yaylaklarla” ilgili de kapsamlı 
düzenlemeler yapılmıştır. Ne var ki, 2019 yılına değin, 22’si 2003’den sonra olmak üzere tam 23 kez 
değiştirilen 4342 sayılı yasa bir yandan da “meralar” ile “kışlakların” yanı sıra “yaylakların” da meta-
laştırılıp özelleştirilmesine dayanak oluyor. Dolayısıyla, başlangıçtaki umutlar kaygılara dönüştü. Bu 
bağlamda 4342 sayılı yasanın yalnızca “yaylaklara” ilişkin kimi düzenlemelerini anımsamayalım. 

İlk maddesinde belirtildiğine göre Yasanın amacı, “…daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya 
kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların”;  

✓ “tespiti, tahdidi ile  

✓ köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını,  

✓ belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını,  

✓ bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini,  

✓ kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini,  

✓ korunmasını ve  

✓ gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini” 

sağlamaktır.  

Ne güzel, değil mi? Hayır değil! Maddede yer verilen “gerektiğinde kullanım amacının değiştiril-
mesi” söylemi var ya, Yasanın tüm olumlu kurallarını, kısmen gerçekleştirilmiş olsa bile anlamsız-
laştırmıştır.  
Öte yandan; tümüyle hayvancılık yapılacak yerlerin belirlenmesi, tahsisi, yönetilmesi, korunması ve 
kullanılmasıyla ilgili kurallar getiren Yasanın 4. Maddesine göre;  

“Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.” 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Ek olarak, aynı maddede bir de; 

“Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uy-
gulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir. Kiralama ilkeleri yönetmelikle 
belirlenir.” 

kuralına yer verilmiştir.  

Ayrıca, 3402 sayılı Kadastro Kanunu da, özel bir tanım yapmamakla birlikte, yine “mera”, “yaylak” ile 
kışlak” olarak kullanılan yerlere ilişkin çeşitli kuralları içeriyor. Sözgelimi, daha önce de aktardığım 
gibi; 3402 sayılı yasanın 16. Maddesinin “B” bendine göre; “Kamunun ortak kullanılmasına veya bir 
kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz 
yerler…” arasında; 

“Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanma-
sına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık be-
yanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar…” 

sayılmıştır. 

Öte yandan, “yaylakların” yönetimi büyük ölçüde düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemeler hem “mera” 
hem “kışlak” hem de “yaylak” olarak kullanılan yerler için ortaktır; ayrıştırılmamıştır. Bu durum, üç 
kullanıma –“amaca”?- ayrılan yerlerin ekolojik koşulları ile bu yerlere özgü toplumsal, kültürel ve eko-
nomik ilişkiler arasındaki farklılıkların gözden kaçırılmasına yol açmıştır. Örneğin, “devlet ormanı” 
sayılan yerlerin içindeki, yanı sıra, bitişiğindeki “mera”, “kışlak” ve “yaylak” olarak kullanılan yerler, 
sorumluluğunun büyük ölçüde OGM’de olması bir yana ekolojik koşullar ile mülkiyet ilişkileri yönün-
den tümüyle farklı özellikler gösterebiliyor. Yasanın, “Orman Bölgelerinden Yararlanma” başlığı al-
tında yer verilen 28. Maddesine göre; 

“Orman bölgelerindeki köy ve belediyelere tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaklardan o köy veya be-
lediye halkı, bu Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince konulan kayıtlara uymak şartı ile ya-
rarlanırlar.  

Orman Bakanlığı, orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı mera, yaylak, kışlak ve otlakların ko-
ruma, bakım ve ıslahı konusunda kanunlar ile verilen görevi yapmaya devam eder.” 

“Devlet ormanı” sayılan yerlerin dışındaki “meralar”, “kışlaklar” ile “yaylakların” yönetiminden ise va-
lilikler, belediyeler ile muhtarlıklar söz sahibidir. Örneğin 4342 sayılı yasanın 19. maddesinde bu 
doğrultuda çeşitli kurallara yer verilmiştir. Örneğin, bu maddeye göre;  

“Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve 
ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve 
belediye başkanları ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde, kamu 
görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.  

Bu amaçla ilgili köy ve belediyelerde "Mera Yönetim Birlikleri" kurulur. 

İlginçtir: 4342 sayılı yasanın 10. Maddesinde;  

“Komisyon ve Kadastroca tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlakların ayrıca Bakanlık 
il müdürlüğünce envanteri tutulur.” 

kuralı da vardır; vardır ama ne TÜİK’te ne de ilgili Bakanlık’ta “yaylakların” niteliksel ve niceliksel 
olarak yersel dağılımına ilişkin bir toplu döküm -“envanter”- bulunuyor. Dolayısıyla, “yaylak hayvancı-
lığı” için gerçekçi politikaların geliştirilmesi, yönetim planların yanı sıra projelerin hazırlanması, en 

iyimser söylemle rastlantılara kalıyor*. 

 
* 3194 sayılı İmar Kanunu’na 2011 yılında çıkarılan 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görev-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle getirilen Ek Madde 4’de;  

“…Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen 
kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli alın-
maksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde 
kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
• “Yaylalara” ya da “yaylaklara” çıkan herkes “yaylacı” mıdır? 

Hiç kuşkusuz, değildir ! Örneğin ben “yaylalara” birçok kez çıktım ama “yaylacı” değilim. Sözgelimi, 
1980’den sonra gelmiş geçmiş Kültür ve Turizm Bakanları ve Bakanlık yöneticileri ile kimi valiler, 
kaymakamlar, muhtarlar, belediyeler ise, belki de “yaylalara” hiç çıkmamıştır ama “yaylacıların”/”yay-
lakçıların önde gidenleridir.” Neden mi, “yaylaları”, bu kapsamda “yaylakları” da pazarlıyorlar 

çünkü      … Eh, "Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” diyebilen Başbakanların çıkabildiği bir 

ülkede, “yaylalar”/”yaylaklar” pazarlanmış, çok mu…  Bu noktada ilginç mi, gülünç mü, acı mı; ne 
diyeceğimi bilemedim; böylesi “yaylacılara”/”yaylakçılara” son yıllarda bir de OGM katıldı; evet evet 
OGM de “yaylacı”/”yaylakçı” oldu; yanlış söyledim, özür dilerim; “yayla alancılığına” –“emlakçılığına”?- 
soyundu! 

Şaka bir yana bu bağlamda kısaca “yaylacılık”/”yaylakçılık” kavramına değinmek istiyorum. Hayati 
Doğanay ile Ogün Coşkun yalın bir tanım yapmış2:  

“Yaylacılık, bir sosyal ve ekonomik etkinlik olup, Anadolu’ya Orta Asya Türklerinin göçleri yoluyla gir-
miştir.” (Vurgu benim YÇ) 

Araştırıcılar aynı incelemelerinde yaylacılık etkinlikleri için bir de şu ayrıntılı açıklamayı yapmıştır: 

“Yaylacılık, nomadizm (nomadism) veya göçebe hayvancılığa ya da çobanlık yaşantısına bir bakıma 
benzerse de, ondan ayrıldığı birçok yönü vardır. Örneğin bunların en önemlisi, çoğu yaylacının; biri 
yerleşik diğeri geçici olan iki yerleşme bölgesi arasında, ritmik olarak (düzenli aralıklarla tekrarlanan) 
göç etmesidir. Yazları geçici yerleşmeler olan yaylalara, güzleri ise, esas ve devamlı yerleşmeler olan 
köylere veya ovalara, vadi içlerine, kıyılara ve alçak yörelere inilir. Oysa göçebe hayvancılık faaliyet-
lerinde, belli bir yaşama çevresine bağlı bulunulmaz ve faaliyeti sürdüren gruplar, sonu gelmez bir 
otlak arama göç hareketi içindedir.” 

Ancak, başlangıçta hemen hemen tümüyle hayvancılıkla ilgili işlerin görüldüğü “yaylacılıkta” kullanım 
amaçları da giderek çeşitlenmiştir. Öyle ki, Güney Anadolu’da çokça örneği görüldüğü gibi, “yayla-
cılık”, kalıcı –“sürekli”- yerleşimciliğe bile dönüşmüştür. Bu sürece en son eklenen etkinlik ise turizm 
olmuştur.  Bu gelişmelerden hareketle ben “yaylacıların”/”yaylakçıların” şu kümelerde toplanabilece-
ğini düşünüyorum: 

✓ “yayla”/”yaylak” emlakçıları (!),  

✓ geleneksel hayvan yetiştiricileri, 

✓ dinlenmeciler, 

✓ “eko-turizmciler”, 

✓ sürekli yerleşimciler, 

vb. Bu yönelimler yersel olarak da farklılaşıyor. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı söz konusu et-
kinlikleri coğrafya bölgelerine göre üç kümede topluyor: 

“Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve bugün göçer durumda olan aşiretler hayvan-
larını otlatmak için yaylalara göç ederek yaylaklar kiralamaktadırlar. 

Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşanlar hem hay-
vanlarını otlatmak ve hayvanlarının kışın yiyecekleri otları toplamak için hem de yaz şartların göre 
daha serin ve uygun şartlarda yaşamak için yaylaya çıkmaktadırlar. 

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşayanlar sıcak havadan, sivri sinek ve benzeri haşerelerden kurtul-

mak, doğa ile baş başa olmak ve sağlıklı bir yaşam için yaylayı tercih etmektedirler.”3 

Bence bu son derece yüzeysel bir kümelendirme ama yüzeysel de olsa “Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın amacına uygun olduğu söylenebilir.  

 
ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili 
idarelere tahsis edilir…” 

kuralına da yer verilmişti. Ancak bu madde, 2014 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
• “Sonra ‘yaylalar” ile ‘yaylaklar’ da bozuldu !”  

Ara başlık sizlere kimi ve neyi anımsattı; bildiniz, ünlü yazın insanlarımızdan Oktay Akbal -saygıyla 

anıyorum- ile onun ilk öykü kitabı olan “Önce Ekmekler Bozuldu” başlığını... Bilenler bilir; nasıl da 
hüzün vericidir öykü… “Yaylakların” başına gelenler de bana o öyküdeki çocuk ile kirlenen ekmeği 
anımsatır: Değişim için üretim ilişkilerinin egemen olmasıyla birlikte özgün “yaylak” yaşantısı da gi-
derek dönüşmüştür –“bozulmuştur”?- Öyle ki, devletin meraların yanı sıra “yaylak” ile “kışlaklara” yö-
nelim amacı da büyük ölçüde “paracılaşmış”, dolayısıyla siyasallaşmıştır. Dolayısıyla “yaylaklarda” 
yüzyıllarda oluşmuş toplumsal ve kültürel ilişkiler de giderek dönüşmüştür. Gönlüm isterdi ki Fakir 
Baykurt’un Yayla başlıklı romanını, yanı sıra, Giresun Üniversitesi’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği 

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu’nda4 sunulan bildirileri içeren kitabını bir-

likte okuyalım ve üzerinde söyleşelim… 

Öte yandan, az önce 4342 sayılı yasanın, yapılan değişikliklerle “meralar” ile “kışlakların yanı sıra 
“yaylakların” da metalaştırılıp özelleştirmesinin hukuksal dayanağına dönüştürüldüğünü söylemiştim. 
Bu dönüşüm iki yöntemle yapılıyor: 

(i) “Tahsis”:  

Yasanın 3. Maddesinde şu tanıma yer verilmiştir: 

 “ı) Tahsis: Çayır, mera, yaylak ve kışlakların kullanımlarının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uy-
gun şekilde düzenlenerek, münferiden ya da müştereken yararlanılmak üzere bir veya birkaç köy ya 
da belediyeye bırakılması…” 

Bu yerlerin kapsamına ise Yasanın 5. Maddesinde açıklık getirilmiştir: 

“Komisyonca tespit edilecek ihtiyaca göre aşağıda belirtilen yerler mera, yaylak ve kışlak olarak, 
köylere veya belediyelere tahsis edilir.  

a) Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere 
köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler,  

b) Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu 
mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler,  

c) Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler,  

d) Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler. 

Düzenlemede sözü edilen “Komisyon”, Yasanın 6. Maddesine göre, ilgili “taraflardan” 11 kişinin ka-
tılımı, valinin onayıyla oluşturuluyor. Ayrıca aynı maddeye göre 

“Mera, yaylak ve kışlak varlığı ile hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç duyulan il merkezi 
ve ilçelerde komisyona bağlı olarak çalışacak ve tespit, ölçme, harita yapma ve yer gösterme çalış-
malarını yapmak üzere…” 

“teknik ekiplerin” oluşturulması gerekiyor.  “Komisyon”, bir yandan “mera”, “kışlak” ile “yaylak” ola-
rak kullanılacak yerleri belirlerken bir yandan da “tahsis kararı” alıp valinin onayına sunuyor. 

Öte yandan, Yasanın 2004-2019 döneminde dokuz kez yeniden düzenlenen 14. Maddesinde tah-
sis amacının hangi koşullarda değiştirileceği belirtilmiştir. İzninizle birkaçını aktarıyorum: 

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, … arama faaliyetleri sonunda rezervi belirle-
nen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan,  

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,  

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,  

d) …termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan, 

ğ) …, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan,  

h) … Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,  

ı) …Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen, (1)(2)  
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
i)…4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, …teknoloji geliş-
tirme bölgeleri, … organize sanayi bölgeleri ve … serbest bölgeler için kuruluş ve genişleme aşama-
larında ihtiyaç duyulan, 

yerlerin tahsis amacı “…, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üze-
rine, valilikçe…” değiştirilebiliyor. Ne güzel değil mi? Ama çok daha “güzeli” var (!): Kiralama  

(ii) “Kiralama”: 

“Yaylak” –“yayla”- olarak kullanılan “yaylalar” da kiralanabiliyor ! 4342 sayılı yasanın daha önce de-
ğindiğim 4. Maddesini bu bağlamda bir kez daha anımsayalım: 

“Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uy-
gulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir. Kiralama ilkeleri yönetmelikle 
belirlenir.” 

Yasanın 12. Maddesinin 12. Maddesine göre; 

“Komisyon, … ihtiyacı karşılayacak miktarda mera, yaylak ve kışlaklar ile bunlarla ilgili sulama ve geçit 
yeri olarak tespit edilen alanları halkın ortak olarak yararlanmaları amacıyla, o köy veya belediye tüzel 
kişiliğine tahsis eder … İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç içinde bulunan çevre köy veya 
belediyeler ile hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabilir. Ancak kiralama durumu 
tahsis edilen köy ve belediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirilir… Kiralama 
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” 

Bu kurala 2013 yılında eklenen fıkra ise şöyle:  

“Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu 

hayvancılık tesisleri kurulabilir. Bu tesislerin taban alanı, kiralanacak alanın yüzölçümünün yüzde birini 

geçemez. Bu oranı bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”  

Yasa değiştirilince ilgili yönetmelik de değiştirilmez mi, değiştirilir kuşkusuz; 1998 yılında çıkarılan 

Mera Yönetmeliği de altı kez değiştirilmiştir. “- En kapsamlı düzenleme Yönetmeliğin hangi madde-

sinde yapılmıştır?” diye sorsam ne yanıt verirdiniz; evet, bildiniz: “Mera, yaylak ve kışlakların kiralan-

ması”! Yönetmeliğin en son 2013 yılında düzenlenen 7. Maddesinin “a” ile “e” fıkrasını aktarmam 

yeterli olacak sanırım: 

“a)… mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerlerden çalışmalar sonucu 

ihtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlak alanları, öncelikle 

en yakın köy veya belediyeye, o köy veya belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu 

amaçlı kuruluşlara, bunun mümkün olmaması halinde hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi 

kurmak isteyenlere ıslah etmek koşulu ile yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir.”  

b) Komisyon, kayıtlarda mera, yaylak ve kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak görülen, ancak ıslah 

etmek koşulu ile mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak kullanılacak yerleri, öncelikle 

o köy veya belediyede oturanlar ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere, bunun 

mümkün olmaması halinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek ve 

tüzel kişilere uygun görülecek proje ile yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralayabilir. 

Sanırım bu hukuksal aktarmalar, ülkemizde belki de yüzlerce yıldır “mera”, “yaylak”, “kışlak” olarak 

yararlanılan kamu arazilerine özellikle 2000’li yıllarda nasıl yaklaşıldığı açıklıkla ortaya koyuyor. Yi-

neliyorum: “Yaylaklar” da yararlanma olanaklarının, şimdilik (!) kiralama yoluyla da olsa 

metalaştırılması > özelleştirilmesi 

süreci işliyor. Tüm bu düzenlemeler nedeniyle kiralanan “mera” sayılan arazi genişliği, 2006 yılında 

175,4 bin hektar iken 2020 yılında 289,5 bin hektara, toplamdaysa 3,5 milyon hektara çıkmıştır5.  Bu 

gelişmeler karşısında zaman zaman ne düşünüyorum biliyor musunuz; özellikle hayvanlarını “yay-

laklarda” besleyen yurttaşlarımız nasıl oluyor da bu gelişmeler karşısında en küçük bir tepki bile 

göstermediler, gösteremediler; hayret ! 
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• Peki, “yaylak” olarak kullanılmayan “yaylalar”* kimindir? 

İnan çok araştırdım ama ne yazık ki; “işte bu!” diyebileceğim bir bilgiye ulaşamadım; artık becerik-
sizliğime verirseniz bir şey söyleyemem. 

Arslan’ın aktardığına göre;  

“Kamusal mallar doktrininde; 

✓ Tahsis amaçlarına göre: “sahipsiz mallar,” “orta malları” ve “hizmet malları” olmak üzere üç gruba 
ayrılarak,  

✓ Maddi içeriklerine göre: “kara kamu malları”, “deniz kamu malları”, “su kamu malları” ve “hava kamu 
malları” olmak üzere dört gruba ayrılarak,  

✓ Oluşum tarzlarına göre: “doğal kamu malları” ve “yapay kamu malları” olmak üzere iki gruba ayrılarak, 

✓ Taşınabilir olup olmamalarına göre ise “taşınabilir kamu malları” ve “taşınmaz kamu malları” olmak 
üzere iki gruba ayrılarak  

sınıflandırılmaktadır.” 

Buna göre, doğal nitelikleri gereği herkesin doğrudan doğruya ortak yararlanmasına açık olan, tarıma el-
verişli olmayan kayalar, tepeler, dağlar; deniz, göl, nehir ve akarsu gibi genel sular; kıyılar, ormanlar, doğal 

zenginlikler ve kaynaklar ile tarih, kültür ve tabiat varlıkları gibi mallar “sahipsiz mallar”dır”6*  

Ben de bu açıklamalardan hareketle, en azından daha kesin bir vargıya ulaşıncaya değin, şu tezi 
öne sürebilirim: 

Yaylalar kamunun – devletin değil !-“sahipsiz mallarıdır” ! 

Bu tezime (!) karşı çıkan olursa, onlara bir kez daha 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. Maddesini 

anımsatırım**. 

Ek olarak şunu da belirtmem gerekiyor: “Kamunun sahipsiz malları”, bu kapsamda da “yaylalar” özel 
mülk edinilemez, edilmemesi gereken yerlerdir. Tümüyle edilemiyor zaten ama küçük küçük – sözüm 

ona “çaktırmadan”      - özel mülkiyet ya da özel kullanım adacıkları oluşturuluyor. İlginçtir, bu herkesin 
gözleri önünde oldu, oluyor; ancak kuru sıkı sözler dışında gereği yapılmıyor. 

• “ ‘Yaylalar’ özgün yapısal özelliklere sahip ekosistemlerdir” dedim ama… 

Ekosistem çeşitleri –“tipleri”- ülkemizde de dünyadaki yaygın anlayışa göre sınıflandırılıyor. Örneğin 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2007 yılında hazırladığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Eylem Planı’nda 

da altı çeşit ekosistem sayılmıştır:7*** 

✓ Tarımsal ekosistemler 

✓ Step ekosistemleri 

✓ Orman ekosistemleri 

✓ Dağ ekosistemleri 

✓ İç Su ekosistemleri 

✓ Kıyı ve deniz ekosistemleri 

 
* Bundan sonra, ayrıca belirtmediğimde yalnızca “yayla” ya da “yaylalar” söylemine kullanacağım. 
* Yazar aynı yazıda şu değerlendirmeye de yer vermiştir: 

“Doğanın kendi düzeni içinde oluşan, oluşumunda insan müdahalesi bulunmayan ve kendi doğal ortamında yer 
alan mallar, “doğal kamu malları”dır. Doğal kamu mallarının kamu malı niteliğini kazanmaları için idarenin alacağı 
bir tahsis kararına ihtiyaç yoktur. Bu mallar nitelikleri gereği kamu hizmetine ve kamusal yarara özgülenmiş bulun-
maktadırlar. Denizler, göller, akarsular, nehirler ve benzeri mallar doğal kamu mallarının örnekleridir.” 

** “Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden… “B”… “orta malı…” 

***Bilgiçlik saymazsanız söyleyeyim: Bu sayı kimi kaynaklarda onbeşe değin çıkarılabiliyor. (Aparna Shah; 

“Ecosystem. Meanin and Classification (With Diagram); https://www.biologydiscussion.com/ecosys-
tem/ecosystem-meaning-and-classification-with-diagram/25116”; Erişim 8 Mart 2021) 

https://www.biologydiscussion.com/ecosystem/ecosystem-meaning-and-classification-with-diagram/25116
https://www.biologydiscussion.com/ecosystem/ecosystem-meaning-and-classification-with-diagram/25116
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Bunlar arasında “yayla ekosistemlerine” neden ayrıca yer verilmediğini bilmiyorum. Büyük bir olası-
lıkla “yayla ekosistemlerinin” ayrı bir ekosistem çeşidi sayılamayacağı, olsa olsa “dağ ekosistemleri-
nin” bir bileşeni olduğu düşünülmüştür. Nedeni ne olursa olsun, ben bu yaklaşımın eksikli olduğunu, 
“yayla ekosistemlerinin” de özgün yapısal özelliklerin bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü “yayla eko-
sistemleri” de, sözgelimi; 

✓ konumu (denizden yüksekliği, yöneyi, ), 

✓ iklimi, 

✓ sucul kaynakları, 

✓ bitki örtüsü, 

✓ yabanıl yaşamı, 

✓ arazi ve toprak yapısı, 

✓ çevresindeki ekosistemlerin niteliği, 

✓ öğeleri arasındaki ilişkiler, etkileşimler,  

✓ doğal olarak geçirdiği değişimler –“dönüşümler”- 

vb yönlerden özgün yapısal özelliklere sahiptir.  Üstelik bu özellikler denizden yükseklik ile bölgelere 
göre değişebiliyor. Ne var ki, “yayla ekosistemlerinin” yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler (!) çoğunluk 
gözlemlere dayanan genellemelerden öteye geçmiyor. Bu nedenle, ben de böylesi genellemelerle 
yetinmek zorundayım. Örneğin, “Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları İletişim Ağı” (OBANET) ile Rubican 
tarafından yayımlanan Dağlarımızdaki Zenginlik Türkiye’nin 120 Alpin Bitkisi başlıklı bir araştır-

mada “yayla ekosistemleri” için de geçerli olabilecek şöyle bir değerlendirmeye yer verilmiştir8*: 

“Ilıman ve tropik iklim kuşağındaki yüksek dağlarda ağaç sınırının üzeri - kar sınırının altındaki bölge 
alpin kuşak olarak tanımlanır. Alpin kuşağın başladığı yer (alt sınırı) dünyanın farklı bölgelerine göre 
değişebilir: Örn. İskoçya’da 1000 m, İsviçre Alplerinde 2000 m ve Batı Himalaya Dağlarında ise 3700 
m’den başlar. Alpin kuşak bitki örtüsünün en önemli özellikleri arasında, ağaç topluluklarının yer alma-
ması, ancak sulak alanlar ile kurak alanların bir arada bulunması sayılabilir. Ülkemizde ise bölgelere 
göre değişmekle birlikte, yüksek dağlarda yaklaşık 1800 m’de subalpin (alpin bölge altı) kuşak başlar, 
yaklaşık 2000 m’den sonra tipik alpin kuşak olarak devam eder. Subalpin kuşak ağaçların seyrekleştiği 
bodur çalı ve nemli çayır topluluklarının egemen olduğu geçiş kuşağıdır.” 

Bitkisel ağırlıklı bu genel değerlendirmelere izninizle ben de birkaç küçük genelleme ekleyeceğim.  

“Yaylalar”, orman ekosistemlerinin doğal olarak bulunabildiği yöre-
lerde “yüksek dağ orman ekosistemlerine” bitişik olabilir. “Yüksek or-
man ekosistemleri” ise özgün yapısal özelliklere sahiptir; gördükleri 
ekolojik işlevler büyük ölçüde farklıdır. Bu orman ekosistemleri bir 
yandan bitişiklerindeki “yaylalardaki” yaşamı etkilerken, bir yandan 
da “yaylalardaki” yaşantıdan etkilenebilirler.  

Orman ekosistemlerinin doğal olarak bulunmadığı, çoğunlukla 2000 

2500 metrelerden daha yükseltilerdeki “yaylalar” çoğunlukla alpin bit-

kilerle örtülüdür. Özellikle su, rüzgar, yer yer de buzul kökenli toprak 

aşınımına karşı son derece duyarlı olan bu “yayla ekosistemlerindeki” 

iklim koşulları serttir  

Açıktır ki böylesi genellemelerle “yayla ekosistemlerinin” yörelere göre değişebilen ekolojik özellikle-
rinin tüm boyutlarıyla kavranması olanaksızdır. Ancak, savım şu ki, “yaylalara”, kesinlikle özgün eko-

 
* Giresun Üniversitesi’nde 2019 yılında gerçekleştirilen “Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempoz-

yumu”nda sunulanlardan seçilen 53 bildiri arasında da “yayla ekosistemlerinin” ayırt edici ekolojik özelliklerini 
işleyen bir bildiri yok ne yazık ki. 
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sistemler olarak yaklaşılması gerekiyor. Böyle yaklaşıldığında her ekosistem gibi “yaylaların” da özel-
liklerine göre değişen belirli bir “taşıma gizilgücü”* vardır. Bu yeti aşıldığında “yayla ekosistemindeki” 
ekolojik ilişkilerin dengesi bozulabiliyor. Özellikle denizden yüksekliği arttıkça “yayla ekosistemleri-
nin” de dışsal etkilere direnebilme gücü azalabiliyor. Özellikle rastgele hayvan otlatması, sınırlı dü-
zeyde de olsa tarımsal etkinlikler, yapılaşmalar gürültü, su ve toprak kirlenmesi, görüntü çirkinliği, 
biyolojik çeşitliliğin azalması vb “yayla ekosistemleri” ile çevresindeki ekosistemlerde çokça gözlem-
lenebilen olumsuzluklardır. 

Bu nedenlerle, en azından “yayla duyarlılığına” sahip kişi ve kuruluşların – örneğin, “yayla yaşantısını, 
doğayı ve doğa ile iç içe geçmiş kültürleri korumak ve yaşatmak için” oluşturduğunu belirten “Yaylaların Kar-

deşliği Platformu” vb- “yayla ekosistemlerinde”, yanı sıra, çevresindeki ekosistemlerde olup bitenleri 
sorun edinmelidir bence. 

• “Yayla” var “yayla” var…  

 

Ülkemizde “yaylaların” ekolojik, toplumsal ve kültürel özelliklerine göre genelgeçer bir sınıflandırma-
nın yapılıp yapılmadığını en azından ben bilmiyorum. Kimi araştırmalarda yapılan ayrımlar ise çoğu 
durumda araştırıcının amacına göre değişebiliyor. Temel alınan özellik ise daha çok kullanım amacı 
oluyor. Örneğin; İÜ Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Hasan Çanakçıoğlu -sevgi ve saygıyla anı-

yorum-, “Orman Koruma” başlıklı kitabında;   

 “otlak yaylalar”-“yazlık yaylalar”  

sınıflandırmasını yapmıştır. Bu ayrım bence günümüz koşullarında anlamlıdır. Ek olarak, yersel ko-
numuna göre de bir sınıflandırma yapılabilir. Sözgelimi, OGM’nin kendine iş edindiği “‘devlet ormanı’ 
sayılan yerler içindeki yaylalar” göz önünde bulundurulursa şu sınıflandırmanın yapılması gerekiyor: 
“Devlet ormanı” sayılan yerler; 

“içindeki yaylalar” – “dışındaki yaylalar” 

Bu sınıflandırma yapılırken ülkemizdeki “yaylaların” çoğunun “devlet ormanı” sayılan yerlerin içinde 
yahut bitişiğinde bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

Ek olarak, “yayla” sınıflandırmaları; 

✓ yalnızca hayvancılık yapılan –“yaylak”?-, 

✓ hem hayvancılık yapılan hem de geçici olarak yerleşilen, 

✓ kalıcı yerleşim yeri olarak kullanılan, 

✓ turizm etkinliklerinin yoğunlaştığı 

vb kullanım amaçları temel alınarak da yapılabilir; ki, “gidişat” da bu doğrultuda. Kimi “yaylaların” 
”turizm merkezi” ya da “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi” olarak ayrılması bu “gidişatın” 
sonuçlarından birisidir. 

Öte yandan, az önce de kısmen belirttiğim gibi, ülkemizde, ekolojik özelliklerine göre yapılan bir 

“yayla” sınıflandırmasını ne gördüm ne de duydum. “- Neden acaba?” derseniz -ki, bence deyin      -, 
ben öncelikle, “- Böylesi bir sınıflandırma yapmak son derece güç de onun için…” yanıtını verirdim. 
Hangi siyasal iktidar hem “zahmetli” hem de kendisine fazla getirisi olmayabilecek bir sınıflandırma 
yapmak ister ki? Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu toplumlarda, bu durumu en azından 

 
* Ekolojiyle ilgilenenlerin bile çoğu artık unutmuş görünüyor, anımsatayım: Ekolojik anlamıyla “taşıma gizil-
gücü”; bir ekosistemin doğal olmayan dışsal etkilere enlere karşı olağan değişim ve dönüşümlerini sürdüre-
bilme gücüdür –“kapasitesidir”- Açıktır ki, “taşıma kapasitesi” ekosistemin yapısal özelliklerinin yanı sıra dış-
sal etkilerin niteliğine, niceliğine, zamanlaması ile sürekliliğine bağlı olarak değişir 
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sürdürmek isteyen bence hiçbir siyasal iktidar. Ancak ben –“biz”?- bu noktada bir deneme yapabili-
rim(riz). Sözgelimi; 

✓ orman ekosistemlerinin içinde ya da bitişiğinde olma durumu 

✓ denizden yükseklikleri yahut da 

✓ egemen yönsel konumları 

özellikleri tek tek ya da birlikte ele alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılabilir. Yapılamaz mı sizce?  

• “Yaylacılık” etkinliklerini kimler yönetiyor? 

Yanlış anlaşılmasın: “Yaylalardaki yaşantıya kimlerin karıştığından” değil, “yaylacılık” etkinliklerinin 
kimler, hangi kurum ya da kuruluş tarafından yönetildiğinden söz ediyorum… Sözgelimi, kimler, 
hangi kurum ya da kuruluş yahut birimler; 

✓ hangi “yaylaların” hangi amaçlarla yönetileceğine, 

✓ “yaylaların” ekolojik “taşıma yetisinin” ne olduğuna,  

✓ “yaylalarda” yapılaşma –“imar”- planlarının nasıl hazırlanacağına, 

✓ “yaylalarda” sağlık, eğitim, kültür alt yapısının oluşturulmasına 

karar veriyor, bu kararların uygulanmasını denetliyor? 

Bu türden sorular göz önünde bulundurulduğunda, “yaylaları”; 

✓ bir bakıma hiç kimse yönetmiyor; çünkü çoğu “yaylada” bu çalışmaların hemen hemen hiçbiri 
gerektiği gibi -planlı ve bütünleşik- yapılmıyor; 

✓ bir bakıma herkes; örneğin Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, OGM, valilikler ile 
kaymakamlıklar,  bölgesel kalkınma ajansları, belediyeler, muhtarlıklar, “sözü geçenler”, der-
nekler ya da vakıflar vb kuruluşlar yönetiyor ! 

Bu durum, “yaylaların”, başta yöresel konumu olmak üzere çeşitli özelliklerine göre değişebiliyor 
kuşkusuz. 

Gerçekten de…  Ülkemizde “yayla” sayılan ya da yaylacılık etkinliklerine ayrılmış yaklaşık 26 bin 

yerin bulunduğu öne sürülüyor* ve bunların çoğunluğunun yönetenleri – “sorumluları” ya da “söz geçi-

renleri” vb- birbirinden farklıdır. Ülkemizde, “yaylaların” yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı, az ya da 

çok ilgili çok sayıda yasal düzenleme var çünkü**: 

“Yaylalar” İle İlgili Yasalar 

 

Bu yasal karmaşa içinde yalnızca hukuksal olarak “devlet ormanı” sayılan yerlerin içindeki “yayla” 
sayılan yerleri “yöneteni” -ki ona da “yönetmek denirse…-  belirlidir: OGM ! OGM’nin “yayla yönetme” 
işlevi, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesini de değiştiren 6292 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin De-

 
* https://www.antropoloji.net/old_sosyal/alanaras/camlica/camlica13.pdf  (Erişim 5 Mart 2021) 

**Bu yasaların açık adlarını belirtmeyeceğim; merak edenler, biraz zahmet olacak, en azından birazcık aran-

sınlar istiyorum       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6831/17 

6292 6292 6292 

4342 

442 

2634 

3194 

6831/Ek Madde 16 

6831/2 

6831/20 

6831/22 

3402 

5302 

Yaylalar 

https://www.antropoloji.net/old_sosyal/alanaras/camlica/camlica13.pdf
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ğerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’la daha açık bir du-
ruma getirilmiştir. Bu yasayla başlatılan “yeni” dönemin “yaylalarımıza getirdiklerini daha sonra ay-
rıntılı olarak “tartışacağım”.  

Öte yandan, daha önce de belirttiğim gibi, “devlet ormanı” sayılan yerlerin dışındaki “yaylalar” ise 
yalnızca “yaylak” olarak kullanılması için “tahsis edildiklerinde” ya da “kiralandıklarında” 4342 sayılı 
Mera Kanunu uyarınca valilikler, belediyeler, muhtarlıklar çeşitli düzeylerde sorumluluk üstlenebili-
yor. İyi de onların yaptıkları da “yönetme” sayılabilir mi? Bence sayılmaz. 

• “Gözel yaylam hoyrat olmuş gurd'olmuş…” 

“Yaylalarda”, yanı sıra “yaylak” olarak ayrılan yerlerde şimdilerde yaşananlar ile bir zamanlar kıyı-
larda yaşananların temel nedenleri artık pek de farklı değil bence: “Yaylaların”, yanı sıra, “yaylak” 
olarak ayrılan yerler de çoğunlukla, deyimler yerindeyse; 

✓ “düdüğü parası olanın çalabildiği”; 

✓ kamusal olan her türlü varlığın, kaynağın şeyin “kapanın elinde kalabildiği”, 

✓ “atı alanın Üsküdar’ı geçebildiği, 

✓ “yemek yenen kabın kirletildiği”, 

✓ “kamunun malı deniz, yemeyen domuz” yaklaşımının egemen olabildiği,  

✓ “alınıp satılabildiği” 

ortamlara dönüştü, dönüşüyor. Böylece ülkemizin “yaylalarımızdaki” toplumsal, ekonomik ve kültürel 
ilişkileri, “yaylalara” ya da “yaylaklara” özgü dillere destan hayvancılık etkinlikleri ile hayvansal ürün-
leri, toplumsal ve kültürel gelenekleri, yaşam öyküleri, yapı biçimleri giderek yitirildi, yitiriliyor. Dahası, 
“yaylalar” ile “yaylakların” ayırtedici ekolojik koşulları geri döndürülemeyecek biçimde değişti, deği-
şiyor; bozuldu bozuluyor. Bu olumsuzluklar, daha önce uzunca bir aktarma yaptığım Dağlarımızdaki 
Zenginlik Türkiye’nin 120 Alpin Bitkisi başlıklı çalışmada yalnızca “alpin kuşak” bitkileri özelinde 
de olsa dört kümede toplanmıştır9: 

✓ Turizm yatırımları ve etkinlikleri, 

✓ hayvan otlatma, ot hasadı 

✓ doğal bitki türlerinin ticareti, 

✓ geçici ya da sürekli yerleşimler 

Bu gerçekleri Erdoğan da görebilmiş ki, bakın ne söylemiş:10 

“Şu andaki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i 
kirlettik rezil ettik.” 

Onun “sözünün üstüne söz söylemek bana düşmez” diyor(!), sözü Sivaslı (Yıldızeli) ozan Aşık Ali 
Sultan’a bırakıyorum:11 

 

 

 

Gözel yaylam harab olmuş gurd olmuş 
Beyrutlu'ynan Mecsitli'ye yurd olmuş 
Amasya'da çalışan bir garip ölmüş  

Dumanlı yayla çimenli yayla gırcıllı yayla 
Kalmamış şerefin şanların yayla  

Ormanlar yakışır derelerine 
Boz dumanlar çökmüş tepelerine 
İlaç bulunmaz mı yarelerine  

Dumanlı yayla çimenli yayla gırcıllı yayla 
Kalmamış şerefin şanların yayla 

Yayla niye senin karın kahmadı 
Lalelerin sümbüllerin kohmadı 
Pınarından soğuk sular akmadı 

Dumanlı yayla çimenli yayla gırcıllı yayla 
Kalmamış şerefin şanların yayla  

Hani goyunların hani yozların 
Hani gelinlerin hani gızların 
Hani aşıkların hani sazların  

Dumanlı yayla çimenli yayla gırcıllı yayla 
Kalmamış şerefin şanların yayla 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
• “Yaylalar” da yap boz tahtasına dönüştürülünce… 

Biliyorsunuz “başkanlık”, özür dilerim Cumhurbaşkanlığı düzenine geçildiğinden bu yana pek çok 
karar artık, deyim yerindeyse “bir gece ansızın” Cumhurbaşkanı tarafından alınabiliyor ya da değiş-
tirilebiliyor. Bu kararların üretilmesine kimler katkıda bulunuyor tam olarak bilmiyorum. Ancak, nasıl 
ve ne denli uygulandığının Cumhurbaşkanı –“Cumhurbaşkanlığı” değil !- tarafından nasıl ve ne denli 
izlendiğini –“denetlendiğini”?- çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanı kararlarının da ne denli sık de-
ğiştiğine bakılırsa, ortada bir sorun var ama nerede? Ben, özellikle söz konusu kararlar herhangi bir 
ekosistemin yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgiliyse bu durumu daha da önemsiyorum. 
Yapılan yanlışlıklar ya da eksikliklerde geri dönülmesi çoğu durumda olanaksızdır çünkü. Böyle ol-
masına karşın, Cumhurbaşkanı 2020 ile 2021 yıllarında aldığı kararlarıyla kimi “yaylalar” “yayla alanı” 
olmaktan çıkarılırken kimilerine de “yayla alanı” olarak ilan edilmiştir. Örneğin, Resmi Gazete’de;  

✓ 4 Mart 2020 günü yayımlanan 2189 sayılı kararla 106’sı 2013, 20’si de 2014 yılında olmak 
üzere “yayla alanı” olarak ilan edilen toplam 14,9 dekar genişliğinde 126 (Adana 9, Artvin 1, 
Bolu 3, Erzurum 7, Eskişehir 3, Giresun 35, Kahramanmaraş 20, Kastamonu 1, Konya 35, 
Kütahya 7 ile Trabzon 5); 

✓ 30 Ocak 2021 günü yayımlanan 3461 sayılı kararla da tümü 2013 yılında “yayla alanı” olarak 
ilan edilmiş toplam 892,1 dekar -dikkatinizi çekti mi bilmiyorum: alan genişliği birimlerini ben de 

OGM gibi “işime geldiği gibi kullanıyorum😊 genişliğinde 15 (Amasya 11, Bolu 2, Trabzon 2) 

alan “yayla alanı” olmaktan çıkarılmıştır. Şimdi bu kararlar karşısında, sözgelimi şu soruları sorma-
yayım mı:   

✓ 121’i 2013 ile 20’si de 2020 yılında “yayla alanı” olarak ayrılan toplam 141 yer sekiz yıl içinde 
bu özelliklerini yitirdi mi?  

✓ Yitirdiyse eğer  

o bu durumun sorumlusu kimlerdir; 

o sorumlusu belirlendiyse herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

✓ Bu yerlerin hem sayıca hem de alan genişliği olarak çoğunluğu “devlet ormanı” sayılan yer-
lerdendi; bu yerlerin hukuksal niteliği şimdi ne oldu? 

“- Sorsan ne olur?” diyorsanız eğer, bu kez “- Haklısınız !” demeyeceğim. 

• Turizm turizm turizm ya da “böylesi turizciliğiniz batsın ! 

“- Ekonomik sektörler için en nankör olanı hangisidir?” derseniz duraksamaksızın, “turizm” yanıtını 
veririm. İklim değişiklikleri gibi kalıcı olabilecek gelişmeler bir yana, terör, moda ülke değişikliği, eko-

nomik ve demokratik hakların kaldırılması, korona vb salgın 
hastalıkların, ülkelerarası çatışmaların ya da olumsuz söylenti-
lerin –“propaganda”?- etkin olduğu dönemlerde mum gibi sönen 
eriyen bir sektördür turizm. Bu nedenle turizmin yaygınlaştırıl-
masına –“geliştirilmesine” değil!- yönelik politikaların geliştiril-
mesi, planların hazırlanması ve uygulaması süreçlerinde uzun 
dönemli ekolojik, toplumsal ve kültürel maliyetlerin göz önünde 
bulundurulması gerekiyor. Bu gereğin ülkemizde yerine getiril-
diği söylenebilir mi sizce? Bence söylenemez; daha önce belirt-

tiğim gibi, “işportacı”, parçacı, kısa dönemli yaklaşımlar, yanı sıra, uygulamalar turizm alanında da 
yaşanıyor çünkü. Sözgelimi, bu kapsamda son yılların parlatılmaya çalışılan ama herkesin “kafasına 
göre” açıkladığı “eko-turizm” bile gerektiğince yönetilemediğinde, deyim yerindeyse, “evdeki bulgur-
dan da olunuyor”. Öte yandan, yönetilip yönetilemediği konusunda bu bağlamda bir tez öne sürme-
yecek; kıyılarda, “devlet orman” sayılan yerlerde, büyük kentlerin yakınındaki kırsal çevrede olup 
bitenleri gözünüzün önüne getirin diyeceğim yalnızca. Kaygım “yaylaların”, özellikle “devlet ormanı” 
sayılan yerlerdeki “yayla alanlarının” da başına benzer durumların gelmesi. Ne diyorum ki şimdi 

ben     ; sanki gelmemiş gibi… Önyargılı yaklaştığımı düşünüyorsunuz belki de; düşünüyorsanız eğer 
ben de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan Türkiye Turizm Strateji 2023 

 

 

 

https://www.yaz-tatili.com/hidirnebi-yaylasi/; Hıdırnebi Yaylası 



 

17 

 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) başlıklı belgede (TTSEP) yer verilen bir sap-
tamayı aktarayım size12: 

“Türkiye’de turizmde kitle turizmine yönelik gelişmeler ve turizm planlamasına parçacı yaklaşımlar so-
nucunda;  

✓ Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma,  

✓ Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma,  

✓ Altyapı yetersizliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır.”  

Anılan belgede belirtildiğine göre; “Bu olumsuz yapılanmayı olumlu yönde değiştirebilmek için Tür-
kiye Turizm Stratejisi kapsamında bütüncül politika, strateji ve uygulamaya dönük yaklaşımlar yer 
almaktadır.” Bayılıyorum bu türden söylemlere; “bütüncül”, “sürdürülebilir”, “katılımcı”, “küresel”, 
“stratejik” vb… Kime ne anlatıyor bilmiyorum ama bana hiçbir şey anlatmıyor; çoğu gözetilen amacı 
gizlemekten başka bir şeye yaramıyor çünkü. 

TTSEP’de yer verilen “stratejilere” daha sonra geleceğim; şimdi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka-
nunu’nda yer verilen düzenlemeyi bir kez daha anımsatmak istiyorum. 

Örneğin; 1982 yılında çıkarılan, sonra da 10’u 2003’den olmak üzere 17 kez değiştirilen 2634 sayılı 
yasanın “Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı” başlığı altında yer verilen 8. Maddesine göre; 

“…Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre 
orman sayılan yerlerden…; 

d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik 
tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan, 

…yerler de Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu fıkrada belirtilen usulle Bakanlığa -Kültür ve Turizm 
Bakanlığı YÇ-  tahsis edilir.” 

Yasaya 2003 yılında getirilen, 2004 yılında da değiştirilen Ek Madde 4’nin ikinci fıkrasına göreyse; 

“Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde* yer alan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı 

25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre değiştirilir.” 

İşte bu !  

Pek çok yönden tartışılması gereken bu düzenlemeler de genel değerlendirmeler dışında ya da yol 
açtığı tikel –“tekil” değil !- sorunlar gündeme geldiğinde nedense pek tartışılmıyor. Sözgelimi; genel 
arazi planlamasının bulunmadığı ülkemizde gerek KTKGB’lerin gerekse TM’lerin sınırları, kapsaya-
cakları yörelerin hemen hemen yalnızca turizm etkinlikleri yönünden çekiciliği temel alınıyor. Mart 
2021’e değin ikisi “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi” (Rize Anzer ile Rize Çamlıhemşin 
Ayder) olmak üzere toplam 21 “yayla” – yoksa “yaylak” mı ya da kaçı “yaylak”? Belirsiz- “turizm merkezi” 
olarak ayrılmıştır13. Bakanlığın belirttiğine göre14; 

“Ülkemiz, sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri, kırsal ögelerin ağırlık kazan-
dığı geleneksel yaşam biçimi ve dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç paraşütü, 
flora/fauna incelemesi, jeep safari vb.doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece 
elverişlidir. 

Ülkemizde yayla odaklı turizm gelişimi yerine, yaylaların; diğer turizm çeşitlerini destekleyici unsur ola-
rak değerlendirildiği, kalış süresinin uzatılması hedefiyle, Yayla Turizmi Gelişme/Eylem Bölgelerinin 
belirlendiği, planlama stratejisi Bakanlığımızca benimsenmektedir.” 

 
* Siz zahmet etmeyin, ben 2634 sayılı yasanın 3. Maddesinden aktarayım: 

“b) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri  (KTKGB): Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı 
ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağ-
lamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen bölgeleri,  
… 
d) Turizm Merkezleri (TM): Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi 
öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri 
yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümleri.” 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Aynı kaynakta belirtildiğine göre Bakanlık, “Yayla Turizm Merkezlerinin Seçimindeki Genel Kriterler” ile 
“Hedefler” konularına da açıklık getirmiş: 

 “Yayla Turizm Merkezlerinin Seçimindeki Genel Kriterler: 

✓ Doğal değerlere yönelik potansiyelin zengin olması, 

✓ Sivil mimari karakterinin olması, 

✓ Kent merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması, 

✓ Yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın olması, 

✓ Aktivitenin ekonomik olarak sürdürülebilmesi, 

✓ Diğer turizm çeşitleri ile entegrasyonunun sağlanabilir olmasıdır. 

Hedefler: 

✓ Kırsal kesimde yaşayanların da turizm gelirlerinden pay almasının sağlanması, 

✓ Turizm yatırımcısı için ekonomik açıdan uygun ve cazip yayla turizm merkezlerinin oluşturulması, 

✓ Yayla turizminin sürdürülebilirliği için ürün çeşitliliğinin sağlanması, 

✓ Yayla turizmine yönlendirilecek turist profilinin belirlenmesi.” 

Tüm bunlar kimilerine pek anlamlı gelebilir kuşkusuz; bence bir sakıncası yok kuşkusuz. Ancak yan-
daki harita size de düşündürücü gelmiyor mu? Sözgelimi; “turizm 
merkezi” olarak ayrılan yerlerin neredeyse tümünün Doğu Karade-
niz Bölgesi’nde olması bir rastlantı değil kuşkusuz. Bakanlığın 
““Yayla Turizm Merkezlerinin Seçimindeki Genel Kriterler” öyle 
olursa, TM’ler ile KTKGB’lerin yöresel dağılımı da kaçınılmaz ola-
rak böyle olur. Peki ama Doğu, Güneydoğu, İç ile Ege Bölgele-
rinde söz konusu “kriterlere” göre TM ya da KTKGB olarak ayrılabi-

lecek bir tek “yayla” yok mu? Bakanlığa göre yokmuş anlaşılan     Peki bu yaklaşım bir tür bölge-

selcilik değil midir? 

Öte yandan, TTSEP’in Türkiye Turizm Strateji 2023 başlıklı kısmında 16 alana ilişkin çeşitli strateji-
lere yer verilmiştir. Bunların arasında 3 strateji kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak “yaylalarla” ilgili 
stratejiler de bulunuyor: 

✓ “3.11. Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi” 

o Eko-turizm  

o Eko-turizm ve Yayla Turizmi (Sayfa 26) 

✓ “3.15. Turizm Gelişme Koridorları Stratejisi” (7 “koridor arasında bir de “Yayla Koridoru” (Sayfa 33) 

✓ “3.16. Eko-turizm Bölgeleri Stratejisi” (Sayfa 34-35) 

“Eko-turizm” ile “Yayla Koridoru” kapsamında ise şu stratejilere yer verilmiştir: 

✓ “Eko-turizm”: 

“Yaylaların yoğunlaştığı alanlarda spot merkezler veya aks olarak öncelikli turizm gelişme/eylem böl-

geleri belirlenecektir.” (Sayfa 23) 

✓ “Yayla Koridoru”: 

“Orta Karadeniz’de bulunan Samsun ilinden Hopa’ya kadar uzanan bu koridor ülkemizde yayla ve 
doğa turizminde öne çıkan merkezleri barındırmaktadır.  

Doğa ve kültür turizmi, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm faaliyeti ve potansiyelidir. Bu nedenle, 
Karadeniz Bölgesi’nde yayla, kıyı, kültür ve sağlık turizmi ana temaları çerçevesinde yeni bir turizm 
gelişim senaryosuna yönelik uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca bölgede yer alan yaylaların diğer turizm 
türleri ile bütünleştirilmesiyle bölge ulusal ve uluslararası ölçekte doğa turizmi temelinde yayla koridoru 
varış noktası olarak öne çıkarılacaktır.  

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11533/eski2yeni/3/42185
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Yayla Koridoru kapsamında turizmin çeşitlendirilmesi için bu yörelerde kamp, golf, kayak, mağaracılık, 
yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi macera spor-
larına yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır.  

Bölgede, mevcut konaklama kapasitesi kültür ve ekoturizme yönelik yapılacak planlama ve uygulama-
larla artırılacaktır. Bölgede oto karavan ve kampçılığın gelişmesi için planlama ve uygulama çalışma-
ları yapılacaktır.” (Sayfa 52) 

2007-2013 dönemini kapsayan TTSEP’in Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı’nda yer verilen 
eylemlerin ne denli yaşama geçirildiği bilinmiyor. Ek olarak; Bakanlık kaynaklarında yeni bir eylem 
planı bulunmuyor. Ancak, böyle de olsa “yayla turizminin” gündemdeki yeri giderek pekişmiştir. İl-
ginçtir; söz konusu strateji belgesinde, daha sonra gündeme gelecek olan “Yeşil Yol Projesi”ne yer 
verilmemiştir. Ne var ki Proje Doğu Karadeniz Bölgesi’nde büyük ölçüde yaşama geçirilmiştir. Oysa 
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 2018 yılında yaptığı bir açıklamada çalış-
malarının 2018 yılında bitirilmesini planladıklarını belirtmiş15 ama ben Mart 2021 sonuna değin biti-

rildiğine ilişki bir bilgiye ulaşamadım*. 

*** 
Evet; yerli ve yabancı gezginlerin “yayla” sayılan, dahası, “yaylak” olan ayrılan ve kullanılan yerler, 
dolayısıyla buralardaki toplumsal ve kültürel yaşantılarla da çeşitli yollarla tanışabilmesi engellenme-
meli, kimi yörelerdeyse yöreye özgü araçlar ve söylemlerle özendirilebilmelidir. Ancak yürürlükteki 
“işportacı” yaklaşımlarla değil: Her türlü planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları sırasında 
buralardaki ekosistemlerin “taşıma yetilerinin” aşılmamasının, yanı sıra, yaşantıların kendisine ya-
bancılaşmamasının temel ilke olarak gözetilmesi gerekiyor. Bu gereğin ancak demokratik karar ve 
uygulama süreçleri işletilerek yerine getirilebileceğini düşünüyorum. “İşportacı” yaklaşımlarla, daha 
açık bir söyleyişle; birbirleriyle ilişkisiz çok sayıda birimin aldığı birbirleriyle ilgisiz birçok kararın, ge-
liştirdikleri plan ve projelerin, yaptıkları uygulamaların “yaylalar” ile “yaylaklarda” her türlü yaşamı 
daha da kirletmekten, bozmaktan, yozlaştırmaktan başka bir sonuç vermediğini düşünüyorum.  

Birkaç turizm, tur şirketinin kazanacağı “üç beş dolar”, yanı sıra, yöre halkına onların da yalnızca 
“uyanıklarına” çok daha azını kazandırabileceği gelir için bunca yıkıma değer mi? 

• Bu “barış” kimlerin kimlerle “barışı”? 

Bir yasa düşünün lütfen:  

✓ Amacı “…yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartla-
rına uygun teşekkülünü sağlamak…” olsun; 

✓ 1985-2020 döneminde toplam 29 kez değiştirilmiş, bu değişikliklerin 21’i 2003-2020 döne-
minde gerçekleştirilmiş olsun; 

✓ 9 ek maddesinden 7’si 2003’ten sonra getirilsin,  

✓ 14’ü 2003’ten sonra getirilen 24 geçici maddesi bulunsun; 

✓ çoğu düzenlemesi kaçak yapılaşmalar için “af” çıkarsın ! 

Bu, ne yasası olabilir sizce; daha doğrusu, bunca değişiklik ile eklemelerin yapıldığı bir hukuksal (!) 
düzenleme, “yasa” olabilir mi? Hoşgörünüzü dileyerek son bir soru daha soracağım: Peki bu, 1985 
yılında çıkarılmış 3194 sayılı İmar Kanunu olursa, ülkemizde “…yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki 
yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülü…” sağlanabilir mi?  

Söz sizin eyyy Sayın Okur ! 

İşte 3194 sayılı yasaya 2018 yılında çıkarılan “torbalanmış” 7143 sayılı yasanın 16. Maddesiyle ge-
tirilen Geçici Madde 16’yla, belirli koşulları sağlayan kaçak yapılaşmalar yasallaştırılmış, bu düzen-
leme kamuoyuna da “imar affı” olarak sunulmuştu; anımsadınız sanırım. Maddenin bu “tartışmada” 
da göz önünde bulundurulması gereken düzenlemeleri şöyle:   

 
* Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 20 Haziran 2019 tarihinde yaptığı açıklamadan “Yeşil Yol” çalışma-

larının henüz bitirilemediği anlaşılıyor. 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
“Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alın-
ması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurul-
ması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi 
halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. … 

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep ha-
linde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve 
doğalgaz bağlanabilir… 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, 
bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi ha-
leflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça 
rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına 
göre genel bütçeye gelir kaydedilir… 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, 
Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili be-

lediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır…” 

Anımsayacağınız gibi, başvuruların 31 Ekim 2018 gününe değin yapılması gerekiyordu. Ancak baş-
vuru süresi, 257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2018’e değin uzatılmıştı. 

Şimdi;  

“- Peki ama bu düzenlemenin ‘yaylalardaki’ ya da ‘yaylaklardaki’ yapılaşmalarla ne ilgisi var?” 

demeyin sakın; hem Yasada hem de aynı ay içinde yürürlüğe gire Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nde “yayla” ya da “yaylak” sözcüğünün geçmemiş olması sizi 
yanıltmasın, var ! “Hazineye ait taşınmazlar” ile “belediyelere ait taşınmazlar” söylemi “yaylalar” ile 
“yaylak” içinde geçerli sayılmıştır çünkü. AKP Giresun Milletvekilinin yaptığı açıklama da bu yönde16: 

"Mecliste çıkarılan son kanunda – 7143 sayılı yasadan söz ediyor ! YÇ - Giresun ve Karadeniz'deki 
yaylacılarımızın da beklentileri yerine getirildi. Yaylacılarımızın büyük bir problemini bölge milletvekil-
lerimizle birlikte çözme iradesi gösterdik. Bu kanunla birlikte gerek Giresun, gerekse Karadeniz'deki 
yaylacılarımızın da büyük bir sorunu çözülmüş oldu. İmar barışı kapsamında imar mevzuatına veya 
ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt, belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunları çözülecektir. 
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış yaylalar, meralar (kır-
sal) ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır...” 

Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından başlayan “yapı kayıt belgesi” başvuruları, üç dört ay 
içinde Trabzon'da 110 bin, Rize'de 38 bin, Giresun'da 20 bin, Gümüşhane'de 13 bin ve Artvin'de 
1400 dolayında olmak üzere 183 bini” bulmuş17. Sözcü Gazetesi yazarlarından Ali Ekber Ertürk’ün 
aktardığına göre Türkiye Ormancılar Derneği’nin açıklaması ise şöyle18 

“Sadece doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak inşaatlarına yapı kayıt belgesi almak için 100 binin üze-
rinde başvuru yapılmıştır. Aradaki büyük fark yaylalar ve ormanlara dönük tehdidin boyutlarını göster-
mektedir. Yaylalarda derme çatma tahta barakalar inşa edilerek fotoğraflanmakta ve bu yerler için yapı 
kayıt belgesi için başvuru yapılmaktadır. Rantın boyutları o kadar ileri gitmiştir ki; kaçak villalardan 
oluşan siteler kurulmuş ve bu inşaatlar için başvuru yapılmıştır. Yine orman alanlarına, su kaynaklan 
ve dere yataklarına inşa edilmiş 6-8 katlı apartmanlar için yapı kayıt belgesi başvuruları yapılmaktadır.” 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki “yaylalarda” ne çok kaçak yapı varmış; şaştım kaldım doğrusu…  

Şimdi gel de sorma Yücel: 

Yahu bunca kaçak yapı yapılırken bu ülkenin yöredeki valileri, kaymakamları, muhtarları, jan-
darmaları yanı sıra OGM’si ne yapıyormuş “Tanrı aşkına”? Bunlar neden “görev savsaklama 
işlemiş” sayılmıyor? Peki, siyasal iktidar şimdi de kalkmış kimin malını kime veriyor? 

Biliyorum; böylesi soruları hiçbir yetkili-ilgisiz, ilgili -yetkisiz kimse ne soracak ne de yanıtlayacaktır; 
ciddiye bile almayacaktır büyük bir olasılıkla. Bu gerçeklik karşısında neye yanıyorum biliyor musunuz, 
İçişleri Bakanı’nın bile kalkıp da; 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
“Bu sene 1 Ocak 2017’den itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı. Ya 
bu normal bir şey değil. Vallahi değil. Bunu tek tek tespit ettirdik. Yaylalarımız bize bırakılan miraslar-
dır… 

Biz çözüm mekanizmasıyız. Ama bir gecede orada bir katlı ertesi gece de iki katlı binayı dikiyor, kendi 
olmayan arazisini başkasına satıyor. Bir de yaylanın kendi otantiğine aykırı olmayan bir şekilde etrafını 
tel örgüyle çeviriyor. Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bun-
larla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse ku-
sura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse ku-
sura bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktır. Bundan sonra da buralarda bir planlama yapılmadıktan 
sonra da ki onun için de çaba sarf ediyoruz. Çok güzel yapılsın, destinasyonumuz genişlesin, gelişsin. 
Bu bin 750 rakamını aldım. İnanın ben kendimi sorgulamaya başladım. Demek ki biz terörle uğraşırken 
başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime kabahat buldum.” 

sözleri karşısında19 hiçbir şey yapamayışıma. “Yazıklar olsun sana Yücel !” diyebilirim yalnızca… 

• Alın size “yaylacılık”, “yayla kültürü”, “yayla turizmi”… 

 

Biliyor musunuz; tüm bu anlatmaya çalıştıklarım, “devlet ormanı” sayılan yerlerdeki “yaylak” olarak 
kullanılan, yanı sıra, “yayla” şimdilerdeyse “ sayılan yerlerde de yaşanıyor.  

Öte yandan, şaşırıyorum: Dahası, tüm bu yaşananlara karşın özellikle Karadeniz Bölgesindeki ge-
leneksel “yaylacılık kültürünü” turizme nesnesi yapmaya kalkışanlar, bu aldatmacayı, “yiyen safdiller” 
- lütfen bağışlayın-, yanı sıra, “yayla nostaljisi” içinde yakınanlar  yok mu, şaşırmak bir yana, kızıyorum. 

 

 

 
Kaynaklar: 

• https://emlakkulisi.com/karadeniz-yaylalarinda-bungalov-furyası; 3 Eylül 2019; Erişim  
27 Mart 2021. 

• Engin Eribol; “Doğayla İç İçe”; https://twitter.com/EnginEribol/status/1137662728447909888/photo/3;     
9 Haziran 2019; Erişim 27 Mart 2021. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rize Valisi: 

“… kararlılığımızı gören 
vatandaşlarımız beton 
yapı yapmak yerine 
bungolov evi bir gece 
ansızın ortaya koymaya 
başladı. Ertesi gün 
bakıyorsunuz orada bir 
bungulov ev. Bu nasıl 
oluyor?” 

“Karadeniz Yaylalarına Arap turist akını” 

Karadenizli İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı: 

Son 5 yılda Karadeniz’e gelen turistlerin sayısı 2 kattan fazla artış gösterdiğini belirterek 
“Bunda yayla turizminin büyük etkisi var. Körfez bölgesinden büyük ilgi var. Konaklama ve 

yatak sayısı yetersiz. Yeni yatırımlar gerekiyor… dedi. 

Karadeniz’e gelen turist sayısının 2010 yılında 2 milyon 800 bin olduğunu hatırlatan Camadan 
“Bu rakam bugünlerde 6 milyonu aşmış durumda. Yaklaşık 5 yılda iki kattan fazla artış var. Bu 

artışın en büyük sebeplerinden biri de ‘Yayla turizmi’, Arap turistler yaylalarda konaklamayı 
tercih ediyor” diye konuştu.” 

(Kaynak: https://ekonomi.haber7.com/sektorler/haber/1946420-
karadeniz-yaylalarina-arap-turist-akini; 13 Mayıs 2016; Erişim 

27 Mart 2021) 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
Geleneksel “yaylacılık kültürünün” çoğu yörede kalmadığını, kalanların ise izlenen turizm politikala-
rıyla hızla kitle turizmine dönüşüp kirlendiğini göremiyorlar sanırım. Olup bitenlerin pek görülemediği 
bir başka süreç daha var ne yazık ki: Ülkemizde bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da “en-
düstriyel ilişkiler” yaygınlaşıp egemenleşiyor. Kapitalizm bu; egemenleştirecek, başka yolu yok. Bu 
süreç “yaylak” olarak kullanılan yerlerde de yaşanıyor. Böyleyken yaşananları hâlâ, “tarım çöktü, 
hayvancılık bitti…” vb yakınmalara indirgeyip “küçük üreticiliği”, “aile çiftçiliği” öne çıkarıyorlar. Bu 
türden yaşamsal yanılsamalar sürdükçe “kapitalist yaylacılık/yaylakçılık” (!) bildiğini yapacak “gölge-
sini satamadığı tüm ağaçları kesmeyi” sürdürecektir.  

*** 
Eyyyy “Yaylaların Kardeşliği Platformu”ndaki sevgili dostlar; hiç olmazsa sizler “tek ağacın yanı sıra 
ormanı da görebilseniz, görebiliyorsanız görmeyenlere, göremeyenlere, görüp de yan görmezden 
gelenlere gösterme çabalarınıza öncelik ve ağırlık verseniz… 

• OGM’nin* “emlakçılık” işlevine yeni bir boyut ekleniyor… 

“Özelleştirmede satıyorsun, satıyorsun bitmiyor. Bu ka-
dar komünist bir ülkeymişiz. Komünizmin ağdalısıymışız.” 

(Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 18 Temmuz 2007) 

OGM deyip geçmeyin; anımsayalım: 

✓ Ülkemizin karasal yüzeyinin %30’nu, bu araziler üzerindeki tüm ekosistemleri yönetmek -
korumak, iyileştirmek, değerlendirmek vb, yanı sıra yeni orman ekosistemleri oluşturmaktan gö-
revlendirilen, bu amaçla 2020 yılında 

✓ 38,2 bin kişiyi işlendiren,   

✓ 3,9 milyar TL Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’yla, 2,6 milyar TL “öz gelirler”**, 1,1 milyar TL 
“hazine yardımı” ile 7,2 milyar TL “döner sermaye” geliri olmak üzere toplam 14,8 milyar TL 
gelir kullanma olanağı olan 

“katma bütçeli, tüzel kişiliği” olan bir kuruluştan söz ediyoruz20.  

Öte yandan OGM çalışanları; 

✓ köylü nüfusun çoğunluğu oluşturduğu, bunların da yaklaşık %60’ının “orman köyü” sayılan 
yerleşmelerde yaşadığı;  

✓ arazi temelli popülist uygulamaların neredeyse gelenekselleştiği, bu kapsamda her durumda 
kamu arazilerinin sahiplendirildiği  

 
* Madem ki sözü bu denli uzattım; web sitesinde 11 Mart 2021 tarihinde yapılan şu açıklamayı da verirsem, 
OGM’ye haksızlık etmemiş olurum:  

<< Müdürlüğümüz tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen “Yeşilin EN’leri Ödül Töreni”nin bu yıl 3üncüsü dü-
zenlendi. 2020 yılında ülkemiz ormancılığında üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlara başarılarından ve ormancı-
lığımıza katkılarından dolayı ödülleri Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından takdim edildi.  
… 

 Törende konuşan Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, ‘’Bugün burada başarılı çalışmaları ile pek çok konuda öncü, 
lider ve yenilikçi çalışmalara imza atan; bilim ve teknolojiyi EN iyi kullanan, Akdeniz ülkeleri arasında orman yangın-
larına EN hızlı müdahale eden, pandemiye rağmen üretimi EN çok artıran, ağaçlandırma ve orman alanı artırmada 
Avrupa ve Dünyanın EN’lerine giren, ihracat - İthalat dengesini EN kısa sürede pozitife çeviren, kamuda 2 yıl üst üste 
dünya rekoruna imza atan EN öncü, pek çok EN’lerin gerçekleştirilmesinde üstün başarı gösteren Orman Genel 
Müdürlüğümüzün başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm teşkilat mensuplarını, Orman Genel Müdürlüğünün pay-
daşı olan ormancı sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör temsilcilerine, bizlerle birlikte alın teri döken orman köylü-
müze, medya kuruluşu temsilcilerine, sanatçılarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor Yeşilin En’lerine layık görülen 
siz katılımcıları tebrik ediyorum.” dedi>> 

Olduğu gibi aktardığım bu açıklamadan hareketle ben de kutlayayım bari: Tüm “EN’leri (!) kutluyorum. 

  (Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/yesilin-en’leri-2020-odulleri-sahiplerini-buldu; 11 Mart 2021, Erişim 29 Mart 2021) 

**Bu kapsamda; orman alanlarında verilen izin gelirleri 1.936, madenlerden devlet hakkı gelirleri 27 Milyon 

TL, orman köylülerini destekleme fonu gelirleri 91 Milyon TL, Ağaçlandırma fonu gelirleri 296 Milyon TL ile 
öteki  “öz gelirler toplamı” olarak da 268 Milyon TL gelir sağlanabilmiştir. 

https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/yesilin-en’leri-2020-odulleri-sahiplerini-buldu
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
ülkemizde uzun yıllar boyunca  

✓ “devlet ormanı” sayılan yerleri korumak,  

✓ buralardaki orman ekosistemlerini işleterek ulusal ekonomiye katkıda bulunmak, 

✓ yeni orman ekosistemleri oluşturmak, 

✓ verimsiz orman ekosistemlerini iyileştirmek, 

✓ toprak aşınımını, su taşkınlarını önlemek, 

✓ “orman köylüsü” sayılan yurttaşlarımızın yaşama koşullarını iyileştirmek 

için özverili uğraşlar vermiştir. Bu uğraşları arasında bir de ne var biliyor musunuz -bilmeyenler için 

söylüyorum- “mera ıslahı”; evet evet “mera ıslahı” ! Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı ormancılık 
yasası olan 3116 sayılı Orman Kanunu’nun çıkarıldığı 1937 yılından bu yana hukuksal olarak “or-
man” sayılan yerlerin içindeki ve bitişiğindeki otlak ya da “yaylak” olarak kullanılan yerleri iyileştirmek 
için nasıl da çaba göstermiştir… Şimdilerde de yürürlükte bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 
1983 yılında değiştirilen 22. Maddesine göre; 

“Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların tanzim ve 
ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.” 

Ayrıca 3234 sayılı kuruluş yasasının 2. Maddesinde OGM’nin görevleri arasında; 

d) Orman sınırları içinde veya orman sınırları dışında her türlü arazide; ağaçlandırma, erozyon kont-
rolü, ormanla ilgili mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmalarını yürütmek, en-

tegre havza projeleri yapmak ve uygulamak,” da 

sayılmıştır. Bu amaçla yasanın 11. Maddesiyle de OGM’nin 14 daire başkanlığından birisi olan “Top-
rak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı”na    

“d) Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,” 

görevi verilmiştir.  

Bu nedenledir ki OGM, yanı sıra, açıkken Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
(AGM), 1946-2019 döneminde 243,4 bin hektarda “mera ıslahı” çalışması yapabilmiştir21. Ayrıca, bu 
çalışmalara OGM’nin “dış kaynaklı projeler” kapsamında da yer verilmiştir. Yine OGM, “devlet or-
manı” sayılan yerleri “yaylak” olarak kullanan köylülerin buralardaki konut ve hayvan barınağı, yaka-
cak için gereksinim duydukları odunsu ürün gereksinmesini çok düşük ederlerle karşılamıştır. An-
caaaak… Evet ancak, 2013 yılında ne oldu bilmiyorum (!), sanırım OGM, dönemin Orman Genel 
Müdürü’nün 2005 yılında kaygılandığı durum gündeme geldi. Bir ara iktidar milletvekili de olabilen o 
Genel Müdür demişti ki; 

“Her türlü orman faaliyetin özel sektörden yararlanmak istiyoruz. Değişmezsek değişimin ayakları altında 
ezileceğiz. Tüccar gibi davranmazsak batma sinyalleri verip maaşları bile ödeyemez hale geleceğiz".22 

Genel Müdürün aklına hemen “tüccarlık” gelmesine hiç şaşırmıyorum; üstelik bunun bireysel bir yak-
laşım olduğunu da düşünmüyorum: Siyasal iktidarın, yanı sıra, yandaşlarının doğasında -“fıtra-

tında”?- böyle bir ideoloji var çünkü. Ne var ki, onu bile gerektiğince başaramıyor, daha çok her türlü 
kamusal süreç, ortamı ile varlığı yandaş bellediklerine çeşitli “oyunlarla” satmakla yetiniyorlar. Söy-
lentilere göre başlangıcından Ekim 2020 sonuna değin, - yaklaşık %70’i 203’den sonra olmak üzere- 
toplam 70,4 milyar Dolarlık satış, devir işlemi yapılmış; bitmemiş, 2021 yılı için de 10 milyar TL satış 
geliri öngörülmüş23. Açıktır ki, bu sayı “haraç meraç” satılan kamusal varlıklar ile hizmetlerin tümünün 
satışından ya da devredilmesinden yahut kiralanmasından sağlanan gelirlerin tümünü yansıtmıyor. 
Doğaldır ki OGM yöneticileri de; “Bizim neyim eksik; çok fazlası var…” düşüncesiyle olsa gerek, 
ormancılığımızın tüm olanaklarını özelleştirmeye kalkışmıştır. Şimdiyse, 7 Mart 2013 tarihinde yü-
rürlüğe koyduğu Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönet-
melik’le “yaylalarda”, yanı sıra, “yaylaklarda” yıllarca gözlerinin önünde gerçekleşen kaçak yapılara 
el koymaya, yanı sıra, kiralamaya çabalıyor. Kısacası OGM artık “yayla emlakçılığı” da yapmaya 
kalkışıyor. 
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
OGM’nin bu “işe” 2012 yılında çıkarılan 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Destek-
lenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazi-
neye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’la başladığını söyleyebilirim. Bu arada Yasa-
nın 26 Nisan 2012 yılında yürürlüğe girmesine karşın Temmuz 2019’a değin tam on kez değiştirildi-
ğini de belirteyim. 

Bu noktada aklınıza; “- İyi ama böyle bir yasayla OGM’nin “emlakçılığı” da soyunmasının ne ilgisi 
olabilir?” sorusu gelmiştir sanırım (!). Gelmediyse, gelmelidir bence: Çünkü 6292 sayılı yasa, tam 
anlamıyla bir satış yasasıdır! İzninizle bu savı biraz açacağım: 

✓ 6292 sayılı yasayla, önceleri “devlet ormanı” sayılırken ünlü “2B” uygulamasıyla artık “devlet 
ormanı” sayılmayan araziler ile devlet mülkiyetindeki tarım arazilerinin satılması olanaklı kılın-
mıştır. 

✓ Yine 6292 sayılı yasayla 6831 sayılı yasanın 2. Maddesinin “A” bendi uyarınca “Öncelikle 
orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman ola-
rak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan 
funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit…” 
edildiği gerekçesiyle hukuksal olarak “orman sayılmayacak yerlerin “nakline karar verilen 
Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yer-
leştirilmesi için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırma…” kuralı getirilmiş-
tir. Ancak, dayanağın Anayasanın 170. Maddesi olan bu kural hemen hemen hiçbir dönemde 
gerektiğince uygulanmamıştır. 

“… Sessiz Tartışmalar”ı izleyenler bilir: Bu düzenlemelerin uzun yıllar “devlet ormanı” sayılmış kamu 
arazileri ile Hazine mülkiyetindeki tarım arazilerinin metalaştırılıp özelleştirilmesine yol açacağını 
sıkça dile getirmiştim. Üstelik yalnızca ben de değil; orman fakültelerdeki kimi dostlar ile Türkiye 
Ormancılar Derneği, Kırsal Çevre vb kuruluşlar da bu olasılığa dikkat çekmeye çabalamıştır. Doğru-
sunu isterseniz “doğa”, yanı sıra, “orman” popülizmi bir türlü aşılamamıştı; şimdi de aşılmış değil. 
Ama siyasal iktidar bunlarla yetinmemiş; bu düzenlemeler kapsamında “devlet ormanı” sayılan yerler 
içindeki “yayla” sayılan, yanı sıra, “yaylak” olarak kullanılan yerleri, bu yerlerdeki yapıları kiralama 
sürecine yeni boyutlar da kazandırmıştır:  

6292 sayılı yasanın 13. maddesinin 7. fıkrasıyla 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesinin 1. 
Fıkrası da değiştirilerek “devlet ormanı” sayılan yerler içindeki “yayla” sayılan, yanı sıra, “yaylak” 
olarak kullanılan yerleri, bu yerlerdeki yapıların kiralanma sürecine yeni boyutlar kazandırılmıştır. 
Oldukça uzun olan bu düzenlemeyi özür dileyerek olduğu gibi aktarıyorum: 

“…, Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak 
olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla 
yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak Orman Genel Müdür-
lüğünce tespit edilir. Tespit edilen bu alanlardan uygun görülenler Cumhurbaşkanı 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 gös-
terilerek Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınır. Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler 
orman idaresi tarafından işletilir, işlettirilebilir veya kiraya verilebilir. Elde edilen gelirler Orman Genel 
Müdürlüğü döner sermayesine gelir kaydedilir. Giderler ise Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye-
sinden karşılanır. Bu alanlardaki bina ve tesislerin kullanıcıları orman idaresince tespit edilir, ilgili kay-
makamlık ve muhtarlıklar vasıtasıyla bir ay süreyle ilan edilir. Bu süre içinde yapılan itirazlar bir ay 
içinde orman idaresinde mevcut bilgi ve belgelere göre, bunun mümkün olmaması hâlinde başvuru 
sahiplerinin elindeki bilgi ve belgelere göre sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir. Kullanıcısı tespit edilen 
bina ve tesisler vaziyet planına göre kullanıcısına, tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde talebi 
hâlinde rayiç bedel üzerinden 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine 
göre kiraya verilebilir. Kullanıcıları tarafından kiralanmayan bina ve tesisler ise yıkılır. Kiralanan bina 
ve tesislere ilişkin, ilgili kurumlarca orman idaresine bildirilen eksikliklerin tamamlanması yönünde ki-
racıya tebligat yapılarak en geç bir yıl içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliklerin giderilmemesi 
hâlinde yapılan kiralama işlemi iptal edilir. İlgili mevzuattan doğacak her türlü zarar ve hukuki sorum-
luluk kiracıya aittir. Yayla alanı olarak ilan edilen yerlerde orman idaresince nüfus yoğunluğu, yöresel 
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ihtiyaç ve sosyal problemler dikkate alınarak gerekli her tür ve ölçekte planlar Orman Genel Müdürlü-
ğünce yapılır veya yaptırılır. Yapılan bu planlar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylanır. Yayla alan-
larında mevcut bina ve tesislerin kiralayan tarafından iki yıl içinde planlara uygun hale getirilmesi istenir. 
Uyumlu hale getirenlerin kira sözleşmeleri yenilenir. Aksi halde kira sözleşmesi iptal edilir. Yayla alanla-
rına ilişkin iş ve işlemler yönetmelikle belirlenir.” (Düzenleme üzerindeki vurgulamaları ben yaptım YÇ) 

Temelde çeşitli maddeleri Anayasaya aykırı olan bu yasa kapsamında “yaylalar” ile ilgili düzenlemelere 

de yer verilmiş olması kimileri için “düşündürücüdür”      *. Onlar (?) düşüne dursun, bence düzenleme-

nin amacı çok açık: “Yaylaların” balığını, kaymağını, sütünü, suyunu, havasını, görsel güzelliklerini,  

turizm işletmecilerinin, ağırlığı Arap olmak üzere yerli ve yabancı gezginlerin, yörelerindeki 
sıcak yaz günlerinden kaçan “tuzu kurular” ile “doğa meraklısı (!) ekoturistlerin”…  

yararlanmasına sunmak…Bunu ben söylemiyorum, ilgili bakanlar söylüyor. Örneğin dönemin kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz; 

 “... Doğu Karadeniz bölgemiz alternatif turizm açısından çok büyük bir öneme sahip. Özellikle Körfez 
ülkelerinden gelecek katma değeri çok daha yüksek bir turizm potansiyeline hitap ediyor. Yapılacak 
bu güzergâhın orta vadede uluslararası bir marka haline gelmesini bekliyoruz. Bu proje ile Doğu Ka-
radeniz bölgemiz sadece yolları ile değil, konaklama tesisleri, ticari alanları ile hizmet sektöründe ge-
lecekte turizm alanında çok daha büyük bir cazibe merkezi olacaktır."24 

derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yıllar sonra “Ayder Yenileme ve Koruma Pro-
jesi”nden (!) söz ederken şunları söylüyordu25: 

“Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz, ta-
mamen yerin altında. Ziyaretçilerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve ring seferler ile işletmelerden 
faydalanabilecekler… Çamlıhemşin’in dönüşümü kapsamında, Ayder’in dönüşümü kapsamında 55 
apart ünite inşasını rezerv alanımızda gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla, kaçak noktasında bura-
daki yapılaşmaların vatandaşlarımızla görüşerek gönüllü bir dönüşüm projesi başlatacağız.”  

Bu kapışmadan şimdilerde OGM de payını almak istiyor**, hepsi bu… 

OGM, söz konusu yasa değişikliğinden yaklaşık ondört ay sonra, 7 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe 
koyduğu Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik, bir 
yandan “yaylacılık” etkinliklerini bir yandan da “yaylak emlakçılığı işini” düzenlemeyi amaçlamıştır.  

Yönetmeliği son derece kapsamlı olan amacı 1. Maddesine açıklanmıştır: 

“…Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak ola-
rak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yer-
leşim yeri olarak kullanılan alanların, kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak tespiti ve yayla alanı ola-
rak ilanı, yayla alanlarında bulunan her türlü bina ve tesislerin tespiti ve sabit kıymetlere alın-
ması, işletilmesi, işlettirilmesi, bu bina ve tesislerin vaziyet planına işlenmesi, kullanıcılarının tespiti 
ile bunlara kiraya verilmesi, yayla alanlarında gerekli her tür ve ölçekteki planların yapılması, yaptırıl-
ması ve onaylanması ve diğer iş ve işlemlere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi…” 

 
* Yakup Okumuşoğlu (Avukat); “İlk etapta klasik imar rantı gibi duruyor”, …yayla vasfından çıkartılan bu yer-

lerin yayla vasfının kalıp kalmadığı, amacın imara mı açmak, yoksa kaçak yapılaşan yerleri yasallaştırmanın 
mı amaçlandığı, ya da turizm veya madencilik faaliyetleri ile bir ilgisi olduğunu bugünden söylemenin zor 
olduğunu düşünüyorum.” (Aktaran Bülent Karagöz; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15 Yaylanın Statüsü 
Kaldırıldı”, http://www.kocaelicumhuriyet.media/cevre-yasam/cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-15-yaylanin-
statusu-kaldirildi/; 31 Ocak 2021; Erişim 29 Mart 2021). 

**“Yayla” olarak belirlenen –“tahsis edilen”- yerlerden hayvancılık amacıyla yararlananların 11. Yüzyılda kurulan 

Selçuklu Devleti’nde de bir çeşit kiralama sayılabilecek ödemeler yapması gerekiyordu: Sözgelimi özellikle 
hayvancılıkla geçinen göçerler “Tıpkı yerleşik halk gibi mali bakımdan vergi veren reaya konumundaydı. Hay-
vancılık vergisi dışında kısmen ziraatle uğraştıkları için ziraat vergisi de ödemişlerdir.  Osmanlı idari (hukuki) 
ve mali sistemi içinde kayıtlı olan konar-göçer teşekkülleri, yaylak-kışlak mahalleri tapu tahrir defterlerine kay-
dedilmiştir. Sürülerini başka tımar sahibinin tımarında otlatan veya miri yaylaklarda yaylatan sürü sahiplerinden 
ya da konar-göçerlerden alınan vergiye “yaylak resmi (vergisi)” denilmekteydi. Resm-i yaylak tabiri yerine resm-
i otlak ismi de kullanılmıştır” (Kaynak: “Geçmişten Günümüze Şenlik ve Yayla Kültürü”, http://www.gumushane-
olay.com/gecmisten-gunumuze-senlik-ve-yayla-kulturu-10584h.htm; 26 Temmuz 2018; Erişim 9 Mart 2021) 

http://www.haberler.com/dogu-karadeniz/
http://www.haberler.com/dogu-karadeniz/
http://www.haberler.com/dogu-karadeniz/
http://www.kocaelicumhuriyet.media/cevre-yasam/cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-15-yaylanin-statusu-kaldirildi/
http://www.kocaelicumhuriyet.media/cevre-yasam/cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-15-yaylanin-statusu-kaldirildi/
http://www.gumushaneolay.com/gecmisten-gunumuze-senlik-ve-yayla-kulturu-10584h.htm
http://www.gumushaneolay.com/gecmisten-gunumuze-senlik-ve-yayla-kulturu-10584h.htm
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Öte yandan; Yönetmeliğin önemli gördüğüm maddelerini 8 Kasım 2013 günü “tartışmaya” açtığım 

“Ne yapsa yeridir!” üst başlıklı “…Sessiz Tartışmalar (4)”de sergilemiştim; belki anımsarsınız      . De-

miştim ki; 

1) Yönetmelik “Devlet ormanlarında bulunan, yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yay-

lak ve otlak olarak kullanılan ve 31/12/2011 tarihinden önce üzerlerinde yerleşim yeri bulunan alanlar” ola-

rak tanımlanan “geleneksel yaylacılık alanları” üzerindeki her türlü bina ve tesisisin “kullanıcısı” olarak 
belirlenenlere kiralanmasını düzenlemektedir. Bu yanıyla Yönetmelik, hemen hemen tümüyle OGM’ye ge-

lir sağlamayı amaçlamaktadır.  

2) “Kullanıcıların” belirlenmesi sırasında hangi bilgi ve belgelerin temel alınacağı somut olarak belirtilmemektedir. 

3) Yönetmelikte, “geleneksel yaylacılık alanları” ve bu alanlara ulaşım yolları çevresindeki orman ekosistemle-

rinin korunmasıyla ilgili hiçbir kural getirilmemektedir. Oysa, orman ekosistemlerinin içinde ve çevresinde 

hayvancılık yapılmasının, yerleşik insanların yaşama biçimlerinin, özellikle de enerji gereksinmelerinin karşı-
lanmasının sırasında çevredeki orman ekosistemlerine çeşitli biçimlerde zarar verdiği bilinmektedir.   

4) Yönetmeliğin 6831 sayılı yasanın 17. maddesiyle ilişkilendirilmemesi gerekir. Çünkü, en son 2010 yılında 

çıkarılan 6100 sayılı yasayla düzenlenen bu maddeye göre yalnızca; “Savunma, ulaşım, enerji, haber-

leşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, 

sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete  ait sağlık, eğitim ve  spor tesislerinin ve bunlarla 
ilgili her  türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı 

ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin 

verilebilir.”*  

5) Üyeleri yalnızca OGM personeli olan çok sayıda komisyon kurulmuştur: 

✓ Kira bedeli tespit komisyonu 

✓ Kullanıcı tespit komisyonu 

✓ Sabit kıymet bedel tespit komisyonu 

✓ Yayla alanı tespit komisyonu 

Çoğunluğu aynı kişilerden oluşan bu kurullarda yöre halkı hiçbir biçimde temsil edilmemektedir. 

6) Temel alınan 31/12/2011 tarihi, bir yönüyle Anayasanın 169 ve 6831 sayılı yasanın 2. maddesinin “B” 

bendindeki tarihin öne çekilmesidir. 

7) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren tüm alanlar, bu kapsamda “tabiatı koruma alanları” ile 
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre ilan edilmiş “yaban hayatı geliştirme sahalarında” da yayla alanı 

ayrılabilmektedir. Bu amaçla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün “uygun görüşünün” alın-

ması yeterli görülmektedir. 

8) “Yayla alanlarında bulunan ve 31/12/2011 tarihinden evvel yapılmış, hakkında müsadere kararı bulunanlar 

da dâhil, her türlü bina ve tesisler Sabit Kıymet Bedel Tespit Komisyonu tarafından bedel tespitleri yapıla-

rak tespit edilen bedel üzerinden Genel Müdürlük özel bütçe sabit kıymetlerine alınır.” Böylece, gerçekten 
köylülerin öteden beri (kadim) kullandıkları binalar sonradan kiralanmak üzere bir tür devletleştirilmektedir.  

9) “Süresi içerisinde itiraz edilmeyen, itirazları komisyonca reddedilen veya düzeltilen listeler idari olarak ke-

sinleşir.” Ancak, itirazların reddedilme gerekçeleri hiçbir biçimde açıklanmamaktadır. Ayrıca kiralama, yal-

nızca kullanıcılarına yapılmamaktadır.  

10) “Devlet ormanları içinde yayla alanı olarak ilan edilen yerlerde, orman idaresince nüfus yoğunluğu, yöresel 

ihtiyaç ve sosyal problemler dikkate alınarak gerekli her tür ve ölçekte planların OGM tarafından yapıl-
ması/yaptırılması” öngörülmekle birlikte bu planların içeriği konusunda herhangi bir belirleme yapılmamak-

tadır. 

 
*Bu tezim doğru değildir ne yazık ki; yanılmışım: 2012 yılında çıkarılan 6292 sayılı yasanın 13. Maddesiyle 

6831 sayılı yasanın 17. Maddesinin 1. Fıkrasının yeniden düzenlendiğini gözden kaçırmışım☹; Cumhurbaş-

kanı, Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı vb gibi ben de “özür diliyorum”; bu özür artık neyi düzeltebilirse... İlginçtir 
“…Sessiz Tartışmalar”ı paylaştığım bine yakın kişi ve kuruluşun hiçbirinden, bu kapsamda OGM’nin ilgili her-
hangi bir biriminden bir uyarı, düzeltme önerisi almadım. Demek oluyor ki… Neyse… 
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Şimdi; bu saptamaları da göz önünde bulundurarak aklımdan hiç çıkmayan şu soruları sormak istiyorum:  

Eyyy OGM’nin “sayın” yöneticileri, yanıb sıra, Yönetmeliği hazırlayan meslektaşlarım; 

✓ 6831 sayılı yasanın 17. Maddesini ilk fıkrasını unuttunuz mu? Anımsatayım: 

“Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi 
bina ve tesisler müstesna olmak üzere; otlatma planı yapılan alanlarda yıllık otlatma süresi dâhilinde 
hayvanların planlı otlatılmasını sağlayan, gecelemesini emniyet altına alan ve dağılmalarını engelle-
yen geçici çevirmeler şeklinde düzenlemeler dışında, her çeşit bina, ağıl ve hayvanların barınmasına 
mahsus yerler yapılması, tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.”  

Bu yasağın gereğini yerine getirdiniz mi? Çok daha önemlisi; bu yasağın “devlet ormanı” sayılan 
yerlerdeki “yayla” sayılan yerler ile “yaylak” olarak kullanılan yerlerde, yıllardır göz göre göre çiğ-
nenmesini nasıl oluyor da önlemediniz? Bundan da önemlisi, bu fıkrayı uygulamak yerine şimdi 
neden öncelikle, yanı sıra, ağırlıkla “Ancak…” ile başlayıp da; 

“…Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak ola-
rak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla 
yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak Orman Genel Müdür-
lüğünce tespit edilir. Tespit edilen bu alanlardan uygun görülenler Cumhurbaşkanı kararı ile yayla alanı 

olarak ilan edilir.” * 

tümcesiyle süren bu kuralı baştacı ediyorsunuz? Yoksa “para para para…” ilkenizi “devlet” or-
manı” sayılan yerlerdeki “yaylalar” ile “yaylaklarda” da mı gözetiyorsunuz? Ne hakla? 

✓ Tarihsel olarak neden “31 Kasım 2011 tarihinden önce” sınırlamasının getirilmekteki amacınız 
nedir? Belki de Genel Müdürlüğünüzün önerisiyle getirilen bu tarihsel sınırın Anayasanın 169 ile 
170. Maddelerine açıkça aykırı olduğunu bilmiyor musunuz? 

✓ Yasada, dolayısıyla Yönetmeliğinizde “…geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak 
kullanılan alanlar…”dan söz edilmiyor mu? Peki siz uygulamada “yazlık” olarak kullanılan yapılara 
–“villalara”?- öncelik ve ağırlık verirken vicdanınız(!) hiç sızlamıyor mu? 

✓ Yasada, dolayısıyla Yönetmeliğinizde; “…yayla alanlarında bulunan her türlü bina ve tesislerin 
tespiti ve sabit kıymetlere alınması, işletilmesi, işlettirilmesi, bu bina ve tesislerin vaziyet planına 
işlenmesi, kullanıcılarının tespiti ile bunlara kiraya verilmesi…”nden söz ediliyor. İşte bu düzen-
leme, OGM olarak “emlakçılığa” da başladığınızın en ciddi kanıtı değil midir? Bunu Anayasanın 
169. Maddesindeki en azından “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları 
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” kuralıyla mantıksal olarak bağdaştırılmayacağını bil-
miyor musunuz? 

Sonra; “uyanık” yurttaşlarımız bu bina ve tesisleri öyle ya da böyle “bir gece ansızın” yapmış. 
Onlar yaparken hiç mi hiç “ses çıkarmamışsınız”. Şimdiyse bu gibi durumların bir bakıma sorum-
lusu olarak kalkıp o yapılara el koyuyor, bir de bu kaçak yapılarını onlara kiralıyorsunuz… Bu 
tutumunuzla OGM’nin kalan saygınlığını da yerle bir etmiyor; hem çok gülünç hem de çok acı -
“trajikomik”?- bir duruma düşürmüyor musunuz?  

✓ Yönetmeliğinizin 5. Maddesinin 1. fıkrasında; 

“Devlet ormanlarında bulunan toplu yerleşim yerleri ile geleneksel yaylacılık alanları, Yayla Alanı 
Tespit Komisyonu tarafından tespit edilir.” 

demişsiniz. Peki ama bu yerleşim yerlerinin niteliği nedir, yanı sıra, daha çok kimler tarafından 
hangi amaçlarla oluşturulmuştur? Yönetmeliğinizin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “i” bendinde; 

“Devlet ormanlarında yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içinde bulunan,31/12/2011 tarihinden 
önce üzerinde birbirine yakın olan ve birden fazla bina ve/veya tesis bulunan yerleşim yerleri…” 

olarak yapılan “toplu yerleşim yeri” tanımında, açıktır ki, bu soruları yanıtlanmamıştır. Yönetmeli-
ğinizin özellikle uygulayıcıların başlarına çeşitli belalar açabilecek bir başka düzenleme de budur 
bence; değil midir? 

 
* Tümce öylesine bozuk, yazım kurallarına öylesine aykırı ki, bu düzenleme, öteki olumsuzlukları bir yana, 

yalnızca bu nedenle de uygulayıcıların başına çok işler açabilecektir. 
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✓ O denli gözü kara davranabiliyorsunuz ki, Yönetmeliğinizin “Yayla alanı olarak kullanılan alanların 

tespiti” başlığı altındaki 5. Maddesinin 3. Fıkrasında; 

“2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren alanlar ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre 
ilan edilmiş yaban hayatı geliştirme sahalarında tespit edilen yayla alanları için Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.” 

kuralına da yer verebiliyorsunuz. Ne var ki 6831 sayılı yasanın 17. Maddesinde böyle bir düzen-
lemeye dayanak olabilecek herhangi bir kural bulunmuyor. Bu durumda Yönetmeliğinizin bu dü-
zenlemesi 6831 sayılı yasaya bile aykırı olmuyor mu? Siyasal iktidarın her türlü Anayasaya aykırı 
hukuksal düzenleme ve uygulamasını ne yazık ki kanıksadık artık. Ancak bu düzenlemeniz de 
sorunlu bence: 2873 sayılı yasa kapsamında “tabiatı koruma alanları” da var. Biliyor olmalısı-

nız      ; “tabiatı koruma alanları”, bu yasanın 2. Maddesinde; 

“…bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş eko-
sistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması 
gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları…” 

olarak tanımlanmıştır. Şimdi, söyler misiniz; “tabiatı koruma alanları” içindeki “yaylak ve otlak 
olarak kullanılan alanlar” ile “geleneksel yaylacılık alanlarının” nasıl oluyor da “yayla alanı” olarak 
ayrılmasını Bakanlar Kurulu’na –“Cumhurbaşkanlığına”?- önerebileceksiniz, önerebildiniz?  

✓ Yönetmeliğinizin 11. Maddesinde diyorsunuz ki; 

“Kullanıcısı tespit edilen ve kesinleşen bina ve tesisler vaziyet planına göre, tespit tarihinden itibaren, 
bir yıl içinde kullanıcısının talebi hâlinde, rayiç bedelden az olmamak kaydıyla, tespit edilen tahmini 
kira bedeli üzerinden ilgili orman işletme müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle kullanıcı ile 
yapılacak ihale sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında kiraya verilir.” 

“Akıl vermek gibi olmasın”: Mademki ormancılığımızdaki her türlü kamusal varlığı, yanı sıra, kamu 
hizmetini özelleştiriyorsunuz; “yaylalar” ile “yaylaklardaki” bina ve tesisleri kiralama işini de neden 
özelleştirip yerli, özellikle de yabancı emlak şirketlerine vermiyorsunuz? Bence siz bu işin de üs-
tesinden gerektiğince gelemezsiniz çünkü. Beceremediğinizi yalnızca ben söylemiyorum, sözge-
limi Sayıştay da aynı düşüncede. Bakın TC Sayıştay Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü Dö-
ner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda neler öne sürüyor26: 

BULGU 2: Yayla Alanlarındaki Bina ve Tesislerin Vaziyet Planlarına İşlenmemesi, Sabit Kıy-
metlere Alınmaması ve Kullanıcı Tespiti Yapılmasına Rağmen Yasal Süre İçinde Kiracı Tespiti 
Yapılamayarak Gelir Kaybına Neden Olunması  

“… yapılan denetim ve incelemelerinde yayla alanlarının bir kısmında vaziyet planının yapılmadığı, 
tesislerin sabit kıymete alınmadığı ve yaylada yer alan bina ve tesislerin kullanıcı tespitlerinin yapıl-
madığı incelenmiştir… Dolayısıyla kurum kayıt altına aldığı yayla alanlarının; sınır vaziyet planlarını, 
yaylalarda mevcut bina ve tesislerinin sabit kıymetlere alınması, yaylalarda bulunan bina ve tesislerin 
kullanıcılarının tespit edilmesi ve kiraya verme çalışmalarının yürütülmesinde yaylaların sayısallaş-
tırma çalışmalarını tamamlanması gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede söz konusu iş ve işlem-
lerin tamamlanamadığı görülmüştür. Kurumca, ilan edilen 525 adet yayladan 126 adedinin 4.3.2020 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildiği, kalan 399 adet yayladan 328’nin sabit kıymetlere 
alındığını, 377 adedinin vaziyet planlarının tamamlandığını, 349 adedinin kullanıcı tespitlerinin yapıl-
dığını, ayrıca, yedi bölgeye ait toplam 106 adet yayla ile ilgili, 5.2.2020 tarihinde revize talebinde bu-
lunulduğunu ifade etmiştir. … Sabit kıymete alınan yaylaların içerisindeki toplam 14.108 adet bina ve 
tesisten 11.199 adet bina ve tesisin kiralandığı, 2.909 adet bina ve tesisin ise kiralanamadığı, 10 
yaylada ise kiralanamayan bina ve tesislerin ilgili kamu idarelerinin kullanımına bedelsiz olarak veril-
diğini, kalan 2.899 adet bina ve tesisin 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17 inci Maddesi’nin 1 inci Fık-
rası gereği kullanıcısı tarafından kullanıcı tespit tarihinden itibaren 1 yıl içinde kiralanmayan bina ve 
tesislerin yıkılması gerektiğini, … ifade edilmiştir.  

Sonuç olarak revizesi talep edilen yaylalar ile tespit edilen ve sabit kıymetlere alınan ancak türlü kira-
lanamayan yayla alanlarındaki bina ve tesislerle ilgili olarak başlatılan yasal düzenlemelerin sonlan-
madığı anlaşıldığından aşağıdaki tabloda görüleceği üzere toplam 399 yayla alanından;  

✓ 71 adedinde mevcut bina ve tesislerin sabit kıymete alınmadığı,  
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✓ 22 adedinde vaziyet planının yapılmadığı,  

✓ 50 adedinde ise yaylada bulunan bina ve tesislerin kullanıcı tespitlerinin yapılmadığı,  

✓ 14.108 bina ve tesisten 2.809 tanesinin ise kiraya verilmediği  

anlaşılmaktadır.  

Yayla alanlarının incelenmesinde tespit edilen hususlar ve eksiklikler geçmiş yıl Sayıştay Denetim 
Raporlarında yer almış ancak, Kurum başlattığı yasal çalışmaları tamamlayamadığı, Orman idare-
since sabit kıymetlere alınan 14.108 bina ve tesisten 2.809 tanesinin ise çeşitli nedenlerle kiraya ve-
rilemediği döner sermaye işletmelerinin gelir kaybına uğramasının önüne geçilmesi, yasal süresi ge-
çenler hakkında hükümlerin yerine getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Tablo 19: OGM İlan Edilen Yaylalarla İlgili Olarak Tamamlanmış İdari İş ve İşlemleri…  

 

Doğrusunu isterseniz Sayıştay Başkanlığı’nın bu saptamalarından sonra OGM’ye; 

✓ << - “Madem ki yüzme bilmiyorsunuz neden kavağa çıkmaya” çabalıyorsunuz>> ya da 

✓ << - Çok büyük bir aferin; iyi iş çıkarmışsınız>> mı 

demek gerekiyor, bilemedim doğrusu. En iyisi, kolaya kaçıp kararı “okurlara” bırakayım bari. 

✓ Sayıştay’ın anılan yazanağında belirtildiğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu’na şu içerikte bir 
“Geçici Madde” eklenmesini önermişsiniz:  

“…yayla alanlarındaki bina ve tesislerin kullanıcı tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanıcısı tara-
fından kiralama talep edilmeyen bina ve tesisler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde kullanıcısının talebi hâlinde başvuru tarihine bakılmaksızın kira süresi başlangıç tarihi 
01.01.2020 alınmak suretiyle rayiç bedel üzerinden 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Ka-
nunu hükümlerine göre kiraya verilebilir. Kullanıcıları tarafından süresi içinde kiralanmayan bina ve 
tesisler hiçbir bildirime gerek kalmaksızın yıkılır.” 

Peki neden? 6831 sayılı yasanın 17. Maddesine getirilen “31.12.2011” tarihini çok mu erken bul-
dunuz? Hem sonra; Anayasa 169 ile 170. Maddelerindeki, yanı sıra, 6831 sayılı yasanın 2. Mad-
desinin “B” bendindeki “31.12.1981” tarihlerinin, deyim yerindeyse “suyu mu çıktı?” 

✓ Bu bağlamda Yönetmeliğinizin 21. Maddesine sözü edilen yükümlülüğünüzle ilgili de bir sorum 
olacak: Bu maddenize göre; 

“Devlet ormanları içinde yayla alanı olarak ilan edilen yerlerde, orman idaresince nüfus yoğunluğu, 
yöresel ihtiyaç ve sosyal problemler dikkate alınarak gerekli her tür ve ölçekte planlar Orman İdare-
since yapılır veya yaptırılır. Yapılan bu planlar Bakan onayıyla yürürlüğe girer.” 

Orman 
Bölgeler 

Müdürlükleri 

Yayla Sayısı 
Kiralanan Bina ve 

Tesis Sayısı 

İlan İptal 
İptal 

Sonrası 
Kalan 

Sabit 
Kıymete 
Alınan 

Vaziyet 
Planı 

Yapılan 

Kullanıcı 
Tespiti 
Yapılan 

Revizesi 
Talep 
Edilen 

Kiralama 
Yapılan  

Kiralama 
Yapılmayan  

Adana  93 9 84 81 83 81 46 8403 1071 

Amasya 32 0 32 32 32 32 0 106 235 

Ankara  1 0 1 1 1 1 0 5 18 

 Antalya  19 0 19 15 19 15 0 72 32 

Artvin  5 1 4 4 4 4 0 34 8 

Balıkesir  1 0 1 1 1 1 0 159 15 

Bolu  53 3 50 49 50 49 15 813 423 

Bursa 1 0 1 1 1 1 1 21 0 

Erzurum 12 7 5 5 5 5 0 53 21 

Eskişehir 21 3 18 18 18 18 0 49 75 

Giresun  56 35 21 20 21 20 1 207 18 

Isparta 3 0 3 3 3 3 1 38 0 

K.Maraş  56 20 36 17 35 17 0 188 97 

Kastamonu 6 1 5 5 5 4 0 28 9 

Kayseri 22 0 22 22 22 22 0 0 648 

Konya  36 35 1 1 1 1 0 47 12 

Kütahya 8 7 1 0 1 0 0 0 0 

Mersin 28 0 28 6 28 28 22 89 0 

Sakarya  34 0 34 34 34 34 0 808 169 

Trabzon 38 5 33 13 13 13 20 79 58 

Toplam  525 126 399 328 377 349 106 11199 2909 
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Şimdi sorum şu:  

“Orman İdaresi” olarak böyle bir “plan” –“proje” değil, plan plan; hem de “yöresel ihtiyaç ve sosyal 

problemleri dikkate alarak” yapılması gereken bir plan !- yapıyor musunuz?  

Çok sordum soruşturdum; yapıldığını söyleyen tek kişi bile çıkmadı.  

✓ Son sorum ise şöyle: Bakanlar Kurulu’nun sizin önerinizle “yayla alanı“ olarak ilan edilen “devlet 
ormanı” sayılan yerlerin kimileri Cumhurbaşkanı tarafından “yayla alanı” sayılmaktan çıkarıldı. 
Kamuoyu bu kararların hangi gerekçelerle alındığını bilmiyor; ben de bilmiyorum. Peki, siz biliyor 
musunuz? Çok daha önemlisi, artık “yayla alanı” sayılmayan bu gibi yerler yoksa 6831 sayılı ya-
saya 2018 yılında getirilen Ek Madde 16’yla artık “devlet ormanı” da sayılmayacak mı? Başkala-

rının yanı sıra siz de unutmuş olabilirsiniz      , anımsatayım: Ek Madde 16’ya göre; 

“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 taşlık, ka-
yalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alan-
lar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları 

dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir.”  

Bilmiyor olabilirsiniz; “sapla samanı” karıştırmışsınız çünkü.  

*** 
Başka sorular sormayacağım artık; hem yoruldum hem de sinirlenmeye başladım çünkü. Yönetme-
liğinize bakılırsa siz “yayla alanı” saydığınız yerler ile “yaylak olarak” kullanılan yerlerin ne anlama 
geldiğini bile biliyorsunuz. Bilmiş olsaydınız eğer, en azından Yönetmeliğinizde; 

“Devlet ormanlarında toplu yerleşimin bulunduğu yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içerisindeki 
yerler ile geleneksel yaylacılık alanlarından, Genel Müdürlük tarafından tespit edilerek uygun görülen 
ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen alanları”, 

gibi son derece anlamsız biçimde tanımladığınız “yayla alanı” terimini gündeme getirmiş olmazdınız. 
Daha önce uzun uzadıya açıklamıştım ama bir kez daha anımsatayım:  

“Yayla”, özgün ekolojik koşulları olan bir arazi biçimidir.  

“Yaylak” ise, çoğunluğu “yayla” niteliğinde olan yerlerin kullanılma biçimidir. 

Bu gerçeğin bile ayırdında olmayanlara soru sormanın ne anlamı olabilir ki; benimkisi de iş işte… 

Pek “sayın” meslektaşlarım; 

Hukuksal düzenlemeleri hazırlayanların, 

✓ hukukçuysa ormancılığımızın gerçeklerini, 

✓ “hasbelkader” orman mühendisliği öğretiminden geçmişler ise hukuksal düzenlemelerin “ol-
mazsa olmaz” kurallarını 

gerektiğince bilmeleri gerekiyor. Bilmediklerini düşünüyorum. Bilselerdi sözgelimi 6831 sayılı yasa 
2003-2020 döneminde 27 kez, yanı sıra, yönetmelikler, genelgeler –“tamim”- ile bildirgeler -tebliğler”- 
bunca sık değiştirilir miydi? 

Öyle anlaşılıyor ki, bu Yönetmeliğinizi bencileyin ciddiye alan olursa eğer, çok başınız ağrıyacak, 

çok… Ne de olsa meslektaşız; uyarayım istedim      

 
Kaynak: https://yandex.com.tr/gorsel/search?text=%C4%B0rfan%20cimenyayla-l 
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“SONSÖZ” yerine Sevgili “Yayla Ana”ya
* yakarışımdır… 

Sevgili “Yayla Ana”; 

 “Onlar” - ki onlar, her dönemde her alanda “su başlarını tutabilecek denli uya-
nıklardır – beni dinlemez. Gerçekte yalnızca “onların” değil, kimselerin dinlediğini 
sanmıyorum ya, neyse… Artık gelenekselleşmiş yakınmalarıma başlayıp zama-
nınızı almayayım; “yaylara”, “yaylaklara” çıkma zamanı yaklaştı. Bu nedenle işi-
niz çoktur şimdilerde. Yine de hoşgörünüzü dileyerek “maruzatımın” hiç olmaz 
temel nitelikte olduğunu düşündüklerimi sunmak istiyorum; siz iletirseniz bir din-
leyen olur belki.  

“Anacığım”; 

Ülkemizde “gidişat” hiç iyi değil; iyiden iyiye kendi yurttaşları tarafından işgal edilmiş bir ülkeye dön-
dürüldü. “Denize düştüğü için sarıldığı yılandan bir türlü kurtulamayan”- kim bilir belki de kurtulmak 

istemeyen…- siyasal iktidarın gözü öylesine karardı ki, “yaylalar” ile “yaylakları” da iyiden iyiye gözden 
çıkardı. Bu “…Sessiz Tartışmalar”da bunları uzun uzun anlatmaya çalıştım; sanırım saptamalarıma 
sen de katılırsın. Bu umutla önerilerimi de bilginize sunarak gereği yapmanızı diliyorum. Bir kişiye 
olsun anlatabilirseniz çok mutlu olacağım.  

Ben diyorum ki Sevgili “Yayla Ana”; 

✓ Biliyorsunuz, ülkemizde demokratik ve çok boyutlu genel arazi kullanım planlaması ya-
pılmıyor. Sektör yöre ya da “havza” yahut bölge düzeyinde hazırlanan arazi temelli planla-
malar, tek başlarına “su üzerine yazı yazmak” gibi ne kalıcı ne de gerektiğince yönlendirici 
olabiliyor. Kentlerde, kırsalda, kıyılardaki yerleşmelerde, yanı sıra, tarım arazileri ile ormancılık 
etkinlikler için ayrılan arazilerde yaşanan çirkinlikler, yağmalar bu gerçeği somut olarak ortaya 
koyuyor bence. Ülkemiz öncelikle bu yoksunluktan kurtarılmalıdır. 

✓ Ülkemizde en azından ilgili kişiler ile kuruluşların göz önünde bulunduracağı genel geçer bir 
“yayla” tanımı da yok. Yapılagelen çeşitli açıklamalar çoğunlukla, başta konumları olmak 
üzere arazilerin denizden yükseklik ile kullanım biçimi temel alınarak yapılan genellemelerdir. 
“Yaylaklar” ise yalnızca hayvancılık temelli bir etkinlik alanı olarak tanımlanıyor; somut eko-
nomik getirisi olduğu içindir ki öteden beri önemseniyor. Oysa yapılması gereken öncelikle 
“yaylaların” ekolojik temelli olarak tanımlanmasıdır. Ek olarak, demokratik çok boyutlu genel 
arazi planlaması temel alınarak belirlenmesi, sınıflandırılması, daha da önemlisi, sınırlandı-
rılıp tapuya “yayla” olarak tescil edilmesidir.  

✓ Ülkemizde henüz hem “yaylaların” hem de “yaylak olarak” kullanılan yerleri ekolojik, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel özellikleriyle ortaya koyabilecek bir veri tabanı oluşturulmamıştır. Bu ne-
denle OGM tarafından “yayla alanı” olarak belirlenmiş yerler Cumhurbaşkanı’nın “bir gece an-
sızın” kararıyla “yayla alanı” sayılmayabiliyor. Hiç olmazsa ekolojik temelli kararların sıkça de-
ğiştirilmemesi, yapılan değişikliklerin ise gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. 

✓ Ülkemizde özellikle “yaylaların” mülkiyetinde, yanı sıra, yönetiminde, deyim yerindeyse, “ki-
min eli kimin cebinde” belli değil. Kısacası hem “yaylalarda” hem de “yaylaklarda” yalnızca 
“parası olanlar düdüğü çalıyor”. Buraları “orta malıdır” ama geniş anlamda kamu yararını gö-
zetecek bir mülkiyet ve yönetsel yapıdan yoksundur. Anayasamızın 171. Maddesindeki; 

“Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketici-

nin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” 

 
* Gümüşhane Valiliği’nin açıklamasına göre, Gümüşhane’de “yaylacılıkla” ilgili şöyle bir gelenek varmış: “Yay-

laya varıldı mı hayvanların selameti, tatsız olayların olmaması, insanların neşe ve mutluluk içinde olması, 
kısaca yaylanın bereketli olması için uğur getireceği inancı ile “Yayla anası” tarafından “Yayla bozulur”, şen-
likler…” başlarmış. (Kaynak: https://gumushane.csb.gov.tr/yaylalar-i-2994). Dilerim “Yayla Anası” bu bağ-
lamda sunacağım öneriler için de uğur getirir; “işimiz Yayla Ana’ya kaldı çünkü. (Fotoğraf: İrfan Cimen)  
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kuralına dayanarak “demokratik yayla yönetim kooperatiflerinin” kurulması, “yaylaların” 
bu kooperatifler tarafından yönetilmesi gerekiyor bence. 

✓ Ancak kimler tarafından yönetilirse yönetilsin, “yaylacılık” etkinlikler özgü çok boyutlu “yayla 
yönetim planlarının” hazırlanmasını zorunlu görüyorum. 

✓ “Yaylalar” özgün yapısal özellikleri olan, son derece duyarlı –“hassas”- ekosistemlerdir. Dola-
yısıyla “yayla ekosistemlerinin” de ekolojik yönden sınırlı bir “taşıma gizigücü” –“kapasitesi”- 
vardır. Bu gizilgüç aşıldığı içindir ki pek çok “yaylada”, yanı sıra, “yaylak olarak kullanılan 
yerlerde rastgele yapılaşma, denetimsiz hayvancılık, şiddetli toprak aşınımı ve taşınımı, su-
cul ortamların kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi olumsuzluklar yaşanıyor. “Yayla 
yönetim planlarında” bu olumsuzlukların giderilmesine ve önlenmesine yönelik önlemlere de 
yer verilmesini sağlayabilecek hukuksal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 

✓ Bildiğiniz gibi, ülkemizdeki “yayla ekosistemleri” ile “yaylak” olarak kullanılan yerler çoğun-
lukla yine son derece duyarlı olan “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” içinde ya da bitişi-
ğinde bulunuyor. Dolayısıyla yapılagelen “yaylacılık” etkinliklerinin her türlüsü bu ekosistem-
leri de olumsuz olarak etkileyebiliyor. OGM’nin “yüksek dağ ormanı ekosistemlerini” bu tür-
den olumsuzlukları önleme gibi bir “derdi” yok ne yazık ki; o şimdilerde “yayla emlakçılığı” 
yapmaya çabalıyor.  

✓ “Yaylalarda”, yanı sıra, “yaylak” olarak kullanılan yerlerde yaygınlaştırılmaya çalışılan “yayla 
turizmi”, “eko-turizm” vb etkinlikler, deyim yerindeyse “çığırından çıkmıştır.” Bu süreç, özellikle 
yöre halkının kendisine yabancılaşmasına yol açıyor. Geliştirilen turizm politikalarıyla, ekono-
mik yarar sağlamak amacıyla hazırlanan “plan” ve “projelerle” yapılan çalışmalar – “Yeşil Yol” 

vb- bu olasılığı daha da artırıyor.  
*** 

Siz de bu düşüncelerimi, “olmayacak duaya amin” olarak değerlendirirseniz eğer çok üzülürüm. Eğer 
siz öne çıkarsanız, lütfen inanın, “yaylalar” konusunda son derece duyarlı kişi ve kuruluşlar da “tek 
ağaca bakmaktan” kurtulup “orman görebilecektir.”  

Yalvarıyorum Sevgili “Yayla Ana” ! 

Sevgi ve saygılarımla ellerinizden öpüyorum. 
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