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Haziran 2021 
Merhaba; 

Böyle bir belit, hani nasıl derler ya;  

“- Haydaaaa, bayram değil, seyran değil, …”  

biçiminde değerlendirilecektir sanırım. Söyleyeyim: 12 Mart 2021 günü Orman Genel Müdürlüğü’nün 
(OGM) web sitesinde “Genel Müdürlüğümüze Kurumsal Sorumluluk Ödülü” başlıklı bir duyuru yapıl-
mıştı. Doğal olarak çok merak etmiştim: Öyle ya, ne yapmış da OGM’ye böyle bir ödül verilmişti? Duyu-
ruda; 

“Gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için T.C. Tarım ve Or-
man Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından… yürütülen "Geleceğe Nefes" projesi 
Kurumsal Sorumluluk Çevre kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü..” 

açıklamasını görünce şaşırmıştım. Sözü edilen “proje”, OGM’nin 2019 yılındaki büyük orman yangın-
larından hemen sonra, yangının külleri soğumadan “bir gece ansızın” gündeme getirip uyguladığı 
“11. Ayın 11’inde Saat 11’de 11 Milyon Fidan” başlıklı gülünç etkinlik olduğunu öğrenince şaşkınlığım 
kızgınlığa dönüşmüştü. Sonradan sonradan; “- Acaba ben çok mu önyargılıyım; hep eleştirel yazıp 
duruyorum?” sorusunu sormaya başladım. İçime sinecek bir yanıt veremeyince de OGM’nin kendi 
ürettiği kaynaklar ile Sayıştay’ın yazanaklarını bir kez daha inceledim. Bu “… Sessiz Tartışmalar”, o 
kaynaklarda yer verilen saptamalar ile bu saptamalar ile bunlardan hareketle oluşturduğum kimi soru-
ları içeriyor. Yine sıkıcı, yine uzun, yine bolca dipnotlu ve hukuksal alıntılı bir “…Sessiz Tartışmalar” 
daha sunuyorum size. Mafya bozuntusunun açıklamaları denli ilginizi çekmese de bir bakmanızı; özel-
likle Ek 1 ile Ek 2’de yer verdiğim saptamaları bir de sizin “nesnel” olarak değerlendirmenizi dilerim.  

Öte yandan; başlığın; “…Orman Genel Müdürlüğü”ne Açık Belit” olduğuna bakmayın: Belirteyim: 
Belitimin adresi –“muhatabı”-, yalnızca OGM ya da OGM’nin herhangi bir yöneticisi yahut birimi de-
ğildir; ormancılığımız, “devlet ormanı” sayılan yerler ile bu yerlerdeki, başta ormanlar olmak üzere 
tüm ekosistemlerle doğrudan ya da dolaylı, “dün” ya da “bugün” herhangi bir bağıntı – “aidiyet”- için-
de olduğunu düşünen herkestir. Adresine ulaşmasını diliyorum. 

Selamlarımla. 

Yücel Çağlar 
 

 
* Belit: Mektup. 
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Bu “… Sessiz Tartışmalar”da neler aktarıyor, neler soruyorum? 

• Bol ödüllü bir Genel Müdürlük: O-G-M ! 

• Arazi, ekosistem, işgücü, parasal varlık, tesis pazarına dönüşen ormancılığımız… 

• Dikkatinizi çekerim; bunları ben söylemiyorum… 

o Bunlar hem “stratejik” hem de “plan” sayılabilir mi?  

o OGM’nin ciddiye alınması gereken bir de “SOY” çalışmaları var ! 

o TC Sayıştay Başkanlığı yazanaklarında neler öne sürülüyor? 

• Sorular sorular sorular… 

• Bunlar “Sonsözlerim” değil ! 

Ek 1: Stratejik Plan Çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü GZ-FT (Güçlü/Zayıf-Fırsat/Tehdit) Çö-
zümlemesi Bulguları 

Ek 2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Türkiye Raporu 2019 İçin Belirlenen “Kriter” 
ile “Göstergeler 

(Kaynak: yusuftatar.com.tr; Erişim 30 Mayıs 2021)  
 

 (Kaynak: yusuftatar.com.tr; Erişim 30 Mayıs 2021)  
 

<<Dörtnala gelip Uzak Asya'dan 

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan 

  bu memleket, bizim. 

 

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak 

ve ipek bir halıya benziyen toprak, 

  bu cehennem, bu cennet bizim…>> 

(Nazım Hikmet; “Davet”) 
* 

Evet, “bu memleket bizim”; iyi de “biz” kimiz? 



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  
 

 3 

“Orman Genel Müdürlüğüne”*; 
 

  

İçinde bulunduğumuz, sözgelimi;  

✓ “mafya bozuntusu” kişilerin açıklamalarının, ilişkilerinin bitimsiz dizilere dönüşmesine karşın 
“gereğini yapma konumunda olanların üç maymunları oynadığı; 

✓ yönetenlerin yurttaşları tehdit etmesinin olağanlaştığı, 

✓ yolsuzlukların, hukuksuzlukların, keyfiliklerin her alanı sardığı;  

✓ akıl almaz beceriksizlik ve aymazlıklarla beslenen “korona salgınının” 14-15 ay içinde araların-
da Sevdacan’ımın da bulunduğu onbinlerce canı aldığı; 

✓ işsizliğin, sömürünün, dolayısıyla yoksulluğun görülmedik boyutlara ulaştığı; 

✓ tüm bu olumsuzluklara karşın sekiz on sermayecinin istediği gibi at oynatabildiği; her türlü ka-
musal varsıllığın üzerine karabasan gibi çöktüğü; 

✓ “ölü toprağının” giderek çoğu kişi ve kuruluşun üzerini örttüğü, 

✓ doğa, ağaç orman popülizminin yaygınlaşıp yerleştiği 

şu günlerde böyle bir “beliti” ne denli ciddiye alacağınızı kestiremiyorum. Kestiremiyorum ama deyim 
yerindeyse “elini vicdanına koyup” da  

“- Ormancılığımızda, dolayısıyla “devlet ormanı” sayılan yerler ile bu yerlerdeki, başta ormanlar 
olmak üzere tüm ekosistemlerde neler oluyor, neden oluyor ?” 

vb soruları sorabileceklerin henüz tümüyle tükenmediğine ilişkin umudumu koruyorum. Bu “beliti” böy-
le bir umudun ürünü olarak değerlendirmenizi diliyorum.  

*** 

• Bol ödüllü bir Genel Müdürlük: O-G-M ! 

Web sitesinde belirtildiğine göre Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 1998-2021 döneminde toplam onal-
tı ödül almış. Üstelik ödüllerin onbeşi 2008’den sonra... Ne ki, ödüllerin çok büyük çoğunluğu alt yapı-
sal nitelikte bilişim/bilgiişlem - “Kamudan Kamuya e-hizmetler”, “e-Türkiye”, “Bilişim Yıldızları” vb- alanlarına 
ilişkin. Peki; OGM’nin temel ormancılık alanlarında hemen hemen hiçbir ödül almaması sizce de ya-
dırganacak bir durum değil mi? OGM, en azından TMMOB Orman Mühendisleri Odası’ndan (OMO) 
böyle bir ödül alabilirdi bence. Anlaşılan böyle bir “güzellik” OMO’nun pek cevval (!) Genel Başkanı’nın 

 
* Bakmayın siz “Orman Genel Müdürlüğü’ne” dediğime; iletimin “muhatabım”- bu Arapça sözcüğün Türkçesini bula-

madım ne yazık ki - OGM’nin her düzeyden yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra OMO ile Türkiye Ormancılar 
Derneği başta olmak üzere ormancılık kamu çalışanları ve işçi sendikaları, çevre/doğa/orman korumacı gönül-
lü kuruluşlar, orman fakülteleri ile ormancılık araştırma enstitülerinde emek veren araştırıcı ve “hoca” meslek-
taşlarım, kim olursa olsun tüm duyarlı yurttaşlarımdır; herhangi bir kişiye ya da kuruluşa özel değildir.  
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aklına henüz gelmemiş. Ama OGM’nin pek sayın yöneticilerinin üzülmemesi gerekiyor bence; önünde 

sonunda OMO da böyle bir “güzellik” yapabilir      . 

Ödüllerden biri Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi ve yörenin “sivil toplum örgüt-

leriyle” birlikte hazırlayıp yürüttükleri “Bal Ormanları Projesi”ne ilişkin*. KOSGEB’in birinci olarak seçip 

gönderdiği “proje”, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ödüllendirmede “Avrupa Girişimciliği 
Teşvik” dalında birinci seçilmiş. Ne güzel; kimin olursa olsun, orman işletmesi, üniversite, yöre halkı el 
ele verip bir “proje” hazırlayıp uygulamış. Övünç duydum. Katkıda bulunanların emeklerine sağlık 

Ancak, OGM’nin aldığı -ya da “verdirdiği” mi deseydim acaba?- ödüller arasında birisi var ki, beni çileden 
çıkardı:  Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’ (TÜHİD) “19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” 

kapsamında OGM’ye de “Kurumsal Sorumluluk Ödülü” vermiş1. Neden mi, belki 
gözünüzden kaçmıştır; söyleyeyim: TÜHİD, ödüllendirme için oluşturduğu 21 
ana ve 27 alt daldan birisi olan “Kurumsal Sorumluluk” dalının “Çevre” alt dalın-
daki ödülü OGM’ye vermiş. Yalnızca bu haberle yetinseydim, bunu ben de 
mesleğim adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirebilirdim. Ancak, ödü-
lün OGM’nin kısaca “Geleceğe Nefes” olarak anılan “Projesi” için verildiğini 
öğrenince, bir an duraksadım: Anlaşılan, anılan “Projenin” tanıtımını üstlenen, 
“müşterileri” arasında Tarım ve Orman Bakanlığı da bulunan reklam kuruluşu 
“iyi iş” çıkarmış. Ne ki, ormancılık kamuoyunda hiç önemsenmemiş olacak ki, 
bu gelişme yandaş kişiler ile kuruluşlar arasında bile ilgi uyandırmamış. Örne-
ğin OGM Genel Müdürü’yle “ağaçlandırma işbirliği protokolü” imzalayan OMO 
da üyelerine bu ödüllendirmeye ilişkin herhangi bir duyuru yapmamış. Oysa bu 

“projenin” canhıraş destekleyicilerinden birisi de OMO’ydu.  

Anımsarsınız sanırım: Söz konusu “proje”, 2019 yılında başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan 
2688 yangının 11332 hektar – OGM açıkladığı veri !- orman ve maki ekosistemine zarar vermesi bu kez 
nedense kamuoyunun yoğun tepkisine yol açmıştı. İlgili Bakan/OGM de bu durumu “fırsata çevirmeye 
kalkışmış”, deyim yerindeyse “bir gece ansızın” bu “projeyi” gündeme getirmişti. İlgili Bakanın etkinlik-
ten hemen sonra yaptığı açıklamaya göre de2; 

“Hedefimizi 11 milyon fidan olarak belirlemiştik.  Ancak, aziz milletimizin topyekûn sahiplenmesiyle bü-
yük ve anlamlı bir seferberliğe imza attık. Ve 13 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda, 1,2 milyon 
vatandaşımızla, 13,8 milyon fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Aynı gün Endonezya’ya ait olan ‘1 saat-
te en fazla fidan dikme’ dünya rekorunu, Çorum’da 1 saatte 303 bin 150 fidan dikerek, Türkiye adına 
tescil ettirdik ve Guinness Rekorlar Kitabına girmiş olduk.” 

Bu arada, habere ilişkin anılan duyuruda bir de şöyle bir açıklamaya yer verilmişti; izninizle bir kez 
daha olduğu gibi aktarıyorum: 

“Gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için T.C. Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Desibel Ajans ile birlikte yürütülen "Geleceğe Nefes" projesi…” 

Neymiş; “…birlikte yürütülen…”; kiminle hizmet satın alınan bir tanıtım kuruluşuyla ! Ben olsaydım 
OGM’nin, en fazla “halk destekli ağaçlandırma” olarak adlandırılabilecek bir etkinliğini ormancılık mes-
lek örgütleri, orman fakülteleri, ormancılık araştırma enstitüleri, ilgili gönüllü kuruluşlarla “birlikte” tasar-

 
* Ancak ilginçtir: Ödüle ilişkin haber OGM’nin web sitesinde;  

“Orman Genel Müdürlüğü'nün Bal Ormanları Projesi doğrultusunda, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Yığılca Orman İş-
letme Müdürlüğünün Düzce Üniversitesi ve yörenin sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa hazırlayıp yürüttükleri, Bal Or-
manları Projesi, Girişimcilik Ruhunu Teşvik Kategorisi Avrupa Ödülü aldı”  

biçiminde verilmiştir. (1 Haziran 2011). Oysa, haber, anılan projeyi seçip ödüllendirmeye gönderen KOSGEB’in 
web sitesindeyse;  

“Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi / ‘Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi’ Katego-
risi / ‘Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz’ Projesi”  

olarak anılmıştır. “Ne iş?”; anlayamadım doğrusu: Bu “proje” kimindi? Kiminse kimin, ödüllendirilenler arasında 
bir de orman işletmesi var ya (!)… 
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lar ve yürütürdüm.  Ama OGM nedense bunu yapmamış; “alelacele” hazırladığı “projeyi” tanıtım hiz-
meti satın aldığı bir tanıtım kuruluşuyla “yürütmeyi” (?) yeğlemiş. Bu, bana kalırsa, bir iş bilmezlik ör-
neği ama çok daha önemlisi ormancılık kamuoyuna karşı işlenmiş bir ayıptır. OGM’nin bu tutumunun 
da benim akıl edemediğim bir nedeni olsa gerek. 

Sonuç: TUHİD “Kurumsal Sorumluluk” dalının “Çevre” alt dalında bir ödülünü OGM’ye vermiş. Hem 
OGM’ye hem de TUHİD’e benden koskocaman bir aferin ! Geçerken belirteyim: Ödülün adı “Altın Pu-
sula” imiş; iyi mi!  Bence, OGM’nin gerçekten de bir “pusulaya” gereksinmesi vardı; artık ne olursa 
altın, gümüş, teneke ya da ahşap ! Öte yandan OGM o “projesi” kapsamında “Çorum'da 1 saat içeri-
sinde 303 bin 150 fidan dikebildiği ya da diktirebildiği” için bir de Endonezya’nın “'Bir saatte en fazla 

fidan dikme' rekorunu kırılarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alınmış😊 

Aman ne güzel ! Peki aynı yıl, ülke genelinde “proje” dışında –ya da “içinde”, kim bilebilir…- kaç hektarda 
ağaçlandırma yapılabildi dersiniz? Söyleyeyim: OGM’nin “Resmi İstatistikler” başlıklı kaynağına göre 
yalnızca 17,9 bin hektar ! Oysa 2009-2018 döneminin yıllık ortalaması 43,7 bin hektar idi3: 

2008-2018 Dönemi ile 2019 ve 2020 yılında Gerçekleştirilebilen Çalışmalar (Hektar) 

Yıllar Ağaçlandırma Rehabilitasyon 
Erozyon 
Kontrolü 

Mera 
Islahı 

Özel 
Ağaçlandırma 

Suni 
Tensil 

TOPLAM 

2008  39 467  336 910  53 917  4 642  9 034  18 471  463 592 

2009  46 872  374 728  50 352  5 521  9 535  14 366  501 374 

2010  41 857  346 902  61 401  7 968  17 305  8 620  484 053 

2011  39 964  344 570  67 088  10 114  8 569  10 068  480 373 

2012  42 009  347 719  83 131  9 635  4 944  12 356  499 794 

2013  46 656  106 182  84 304  9 920  1 975  8 918  257 955 

2014  40 325  100 432  80 517  16 383  3 984  10 793  252 434 

2015  38 986  94 411  75 139  23 843  3 012  9 197  244 588 

2016  48 230  106 267  97 056  12 778  3 245  8 885  276 461 

2017  46 935  112 100  91 049  15 167  1 361  7 791  274 403 

2018  45 015  112 273  86 758  20 518  2 468  10 102  277 134 

Ortalama  43 301  216 590  75 519  12 408  5 948  10 870  364 742 

2019  17 871  73 248  16 538  8 088  3 692  8 786  128 222 

 
2020 28.632 56.576 20.902 10.438 4.374 10.139 131.061 

 
  

Öte yandan; en son 2017 yılında yeniden düzenlenen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine 
İlişkin Yönetmeliğin de 4. Maddesine göre OGM’nin ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak için pek 
çok kaynaktan beslenen bir “fonu” var. “Faaliyet Raporlarından” anlaşıldığına göre bu gerek yerine geti-
rilmiyor:  

OGM’nin Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri 

Gelir Kaynakları 
Milyon TL 

Değişim 
(2018=100) 

2018 2019 2020 2019 2020 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Ödeneği 3412 3708 4133 108.7 121.1 

Orman Alanlarında Verilen İzin Gelirleri 1351 1789 1936 132.4 143.3 

Madenlerden Devlet Hakkı Gelirleri  70 85 27 121.4 38.6 

Orman Köylülerini Destekleme Fonu Gelirleri  115 150 91 130.4 79.1 

Ağaçlandırma Fonu Gelirleri  218 60 296 27.5 135.8 

Diğer Öz Gelirler Toplamı  198 315 268 159.1 135.4 

Döner Sermaye Gelirleri 4576 5215 7238 114.0 158.2 

TOPLAM 9940 11322 13989 113.9 140.7 

Kaynaklar:  
1) Orman Genel Müdürlüğü 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu, Şubat 2020, Ankara, Sayfa 26-27. 

2) Orman Genel Müdürlüğü 2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu, Şubat 2019, Ankara, Sayfa 25-27. 

3) Orman Genel Müdürlüğü 2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu, Şubat 2021, Ankara, Sayfa 19-21. 

https://www.takvim.com.tr/haberleri/corum
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Gördüğünüz gibi, OGM’nin yalnızca döner sermaye gelirleri 2018’den 2019’a %14 artmışken “Ağaç-
landırma Fonu Gelirleri” %27,5 oranında azalmıştır.  

Aynı kaynaklardaki verilere göre andığım Yönetmeliğe bir gereği olarak “Ağaçlandırma Fon Gelirleri” * 

olan anılan kaynağa yalnızca orman ürünleri satış gelirlerinden ayrılması gereken ile ayrılan % paylara 
ilişkin gerçekleşmeler ise şöyledir: 

“Ağaçlandırma Fonu Gelirleri” ile Döner Sermaye Gelirleri İçindeki Paylar (%) 

Kaynaklar 
2018 2019 2020 

Gereken Ayrılan Gereken Ayrılan Gereken Ayrılan 

“Ağaçlandırma Fonu Gelirleri” (Milyon TL) 274 218 313 60 434 296 

Döner Sermaye Geliri İçindeki %6’lık Paylar  100 79 100 19 100 68 

Bu gerçekleşmeler karşısında aklıma şu sorular geldi: 

✓ 2019 yılında ne olmuştur da “ağaçlandırma” çalışmaları önceki yıllar ortalamasının yaklaşık üç-
tebiri düzeyine düşmüştür?  

✓ Bu durum, sözgelimi, ilgili Bakanın/OGM’nin 2019 yılındaki “Geleceğe Nefes” etkinliği için yap-
tıkları gösterişli harcamaların yol açtığı kaynak yetmezliğinin bir sonucu olabilir mi? 

Evet, bence tam da öyle olmuştur !  

Ne diyeyim, sözgelimi; “- Ödüller OGM için hayırlara vesile olsun !”  

• Arazi, ekosistem, işgücü, parasal varlık, tesis pazarına dönüştürülen ormancılığımız… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nereden        nereye… 

 

OGM’nin bir zamanlar çokça kullandığı savsözlerden birisi de “Ormanı bekçi değil sevgi korur” idi, 
anımsarsınız sanırım; nedense şimdilerde pek kullanılmıyor. Onun yerini, örneğin, Cumhurbaşkanı’nın 
da katıldığı “Dünya Ormancılık Günü” etkinliklerinde (21 Mart 2017) yukarıdaki asıda –“afiş”- gördüğü-
nüz türden söylemler aldı. Bu yaklaşım yalnızca söylemde kalmadı kuşkusuz; çeşitli uygulamalarla 
giderek daha yaygın biçimde yaşama geçirilmeye çalışıldı, çalışılıyor. Sözgelimi OGM’nin her yıl hasat 
ettiği “endüstriye odun” miktarı -orman ekosistemlerinde kesilen ağaç miktarı-  2010 yılına değin ortalama 
12 milyon m3 iken, düzenli bir artışla 2011 yılında 22,1 milyon, 2020 yılındaysa 24,8 milyon m3’e çıka-
rılmıştır.4 Böylece OGM’nin; 

“İnsan İçin Orman/Ekonomi İçin Orman” 

İlkesine ne denli benimsediği de açıklık kazanmış oldu. Şimdi sorman gerekmiyor mu; 

“- Eyyyy Tarım ve Orman Bakanı ile Orman Genel Müdürü; hangi insanlar için orman?” 

 
* Belirteyim: “Ağaçlandırma Fonu” diye geçiyorum ama bu “fonun” adı Yönetmelikte “Fon” olarak geçmiyor. Böy-

leyken, OGM’nin yıllık “Faaliyet Raporlarında” “Ağaçlandırma Fonu Gelirleri” olarak anılan bir “fondan” söz ediliyor. 
Sanıyorum bu “gelirler” Yönetmeliğin 4. Maddesinde sayılan kaynaklardan oluşturulması gerekiyor. Sanım doğ-
ruysa eğer “Ağaçlandırma Fonu” gelirlerinin en büyük kaynağını “orman ürünleri satış gelirlerinden” – “döner ser-
maye gelirleri”- alınması gereken %6’lık payın oluşturması gerekiyor. 
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Bu sorunun aklıma getirdiği bir başka soru ise şöyle: 

“- Şunca kamusal varsıllık –“olanak-, nasıl oluyor da, böylesi yaklaşımların, anlayışların “yönetimi-
ne” bırakılmış?”  

Şu varsıllığa bakar mısınız*; 

✓ “geniş anlamda kamu yararı”** doğrultusunda verimli olarak yönetilmesinin – korumak, iyileştir-

mek, işletmek, genişletmek vb- ekolojik ve hukuksal bir zorunluk olduğu “devlet ormanı” sayılan 
22,6 milyon hektar arazi ile bu arazi üzerinde çeşitli ekosistemler -orman, maki, yayla, sucul vb- ; 
bu ekosistemlerin aralarındaki etkileşim; 

✓ “devlet ormanı” sayılan yerlerde bulunan orman ekosistemlerinde toplam 1,7 milyar m3 odunsu 
varlık –“servet”- bu varlığın yılda 47 milyon m3 artış süreci; 

✓ 2020 yılı gerçekleşmelerinde göre %51,7’si “döner sermaye”, %29,5’i “genel bütçe ödeneği”, 
%18,7’si “öz gelirler” – 1,9 milyar TL’si izin, 37 milyon TL “maden devlet hakkı”, 91 milyon TL’si “or-

man köylülerini destek fonu”, 296 milyon TL “Ağaçlandırma Fonu” - olmak üzere gelir; olmak üzere 
toplam 13,4 Milyar TL gelir bütçesi;  

✓ yılda ortalama 6,8 milyar TL’si odunsu ve 75 milyon TL’si odun dışı olmak üzere orman ürünü 
ile 120,1 milyonu da fidanlık vb gelirler olmak üzere toplam 7,2 milyar TL satış geliri;  

✓ %40,2’si memur, %16,6’sı sözleşmeli -2019 yılında %2,1’i ! - %23,8’i sürekli işçi ve %21,5’i de 
geçici işçi olmak üzere toplam 38,2 bin çalışan; - ki yaklaşık beş bini mühendis kökenli !- 

✓ toplam 3500 dolayında yönetsel birim - daire başkanlığı, müdürlük, şeflik, başmühendislik, bölge ile 

işletme müdürlükleri vb- ;  

✓ yaklaşık 200 km orman yolu, yanı sıra, binlerce km yangın yolu ile şeridi, çoğu arazi değeri son 
derece yüksek yerlerde bulunan 12,3 bin taşınmaz, köprü vb tesis; 

✓ toplam 3270 hektarda kurulmuş yılda 273,5 milyon fidan 143,8 bin ton tohum üretim yapılabile-
cek 137 “orman fidanlığı”, 43,1 bin hektar 62 “gen koruma ormanı”, 41,9 bin hektar 318 “tohum 
meşceresi”, 62,8 hektar “tohum plantasyonu”, 125,9 hektar “deneme alanı”, 1443 hektar “to-
hum bahçesi” ile 63,7 hektar “klon parkı”, 9,5 bin hektar genişliğinde 61 “bal ormanı”; 

✓ 134’ü toplam 10,1 bin hektar genişliğinde “kent ormanı” olmak üzere toplam 27,2 bin hektar 
genişliğinde 1521 “mesire yeri” ile çoğunluğu “devlet ormanı sayılan yerlerde 868,4 bin hektar 
44 “milli park”, 106,8 bin hektar 247 “tabiat parkı”, 9,4 bin “tabiat anıtı”, 46,7 bin hektar 30 “ta-
biatı koruma” 1,2 milyon hektar 82 “yaban hayatı geliştirme sahası” olmak üzere toplam 2,2 
milyon hektar genişliğinde 519 “korunan alan”; 

✓ hazırlanan ya da hazırlattırılan binlerce orman amenajman planı ile onlarca “eylem planı”; 

✓ sonuçlandırılmış, yanı sıra, yürütülen yüzlerce – “binlerce”?- araştırma projesi; 

✓ 2,9 bini “hizmet”, 5 bini “iş ve koruma” ile 1,1 bini “üretim” amacıyla kullanılmak üzere toplam 9 
bin araç ve gereç; 

✓ yaklaşık yüzsekseniki  yılda binbir özveriyle oluşturulan deneyim ve bilgi birikimi; 

✓ vb ! 

 
* Bu bağlamda yer vereceğim verileri OGM’nin herkese açık “2020 Faaliyet Raporu” 

(“https://www.ogm.gov.tr/tr/duyurular-sitesi/Documents/orman-genel-mudurlugu-2020-yili-idari-faaliyet-raporu) 
ile “Resmi İstatistikleri” ((https://www.ogm.gov.tr/tr/ormanlarimiz/resmi-istatistikler) ve “Orman Genel Müdürlü-
ğü Stratejik Planı (2019-2023)”den (https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/) aldım.  

**Sıkça açıklıyorum: “Geniş anlamda kamu yararı” söylemini, yalnızca her toplumsal sınıf ve katmandan insanları 
değil, evrendeki canlı cansız tüm varlıklar, ortamlar ile süreçlerin yararı anlamında kullanıyorum. Bu söylemin 
düşündüklerimin tümünü kapsamadığının ayırdındayım. N’apayım; şimdilik bunu akıl edebildim. 
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Açıktır ki bu varlıkların –“olanakların”- geniş anlamda kamu yararı gözetilerek yönetilmesi – “idare edil-

mesi” değil !- gerekiyor.  Bu gereğin gerektiği gibi yerine getirilmesi ise hiç de kolay bir iş değildir. Ne 
var ki OGM de, özellikle 1980’den sonra, çoğunlukla “işin kolayına kaçıyor”. 

Öte yandan, bu sayısal büyüklükler yalnızca niceliksel olarak değerlendirildiğinde bile OGM’nin ne 
denli “büyük”(!) bir kuruluş olduğu çok daha kolay kavranabilir. Ancak, bu bağlamda önemli olan 
OGM’nin ne denli “büyük” olduğu değildir bence. Bu “büyüklüğün”;  

✓ başta “ormanlar” olmak üzere pek çok ekosistemin birbirleriyle etkileşimli, dinamik bir bütün –
“canlı varlık”?- olarak, yanı sıra, doğal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknik süreçlerin eşanlı, 

✓ geniş anlamda kamu yararını” her koşulda ençoklayacak, 

✓ çalışanlarının ekonomik ve demokratik haklarını gözetecek 

biçimde yönetilip yönetilmediğidir. En azından orman mühendisliği öğretiminden geçmişlerin bu ger-
çeğin bilgisine sahip oldukları varsayılabilir. Ancak; “- Peki, bu bilgiyi bilince dönüştürüp gerektiğince 

içselleştirebilmişler midir?”* derseniz, olumlu bir yanıt veremem ne yazık ki. Görünüşe bakılırsa ne 

başta OGM olmak üzere ilgili kuruluşların yöneticileri ile öteki çalışanlarının ne de “doğa”/“orman” ko-
rumacılarının çoğunluğunu böylesi becerilere sahiptir. Yine çoğunluğunun ormancılığımızın gerçeklik-

lerinin ayırdında olduklarını bile düşünmüyorum. Ozan Hâyâli’nin (1500?-1557) ünlü dizesini bilirsi-
niz sanırım: 

“O mâhîler ki deryâ içredür deryayı bilmezler”** 

Bu nedenlerle OGM, belki “idare edilebiliyor” ama kesinlikle gerektiğince “yö-ne-ti-le-mi-yor ! Öyle ki 
OGM, sözgelimi, Anayasanın başta 169 ile 170 olmak üzere pek çok maddesi ile ilgili birçok hukuksal 
düzenlemenin, yanı sıra, ormancılığın evrensel sayılabilecek gereklerini bile artık gerektiğince yerine 
getirmiyor ya da getiremiyor. Buna karşılık, özellikle “yönetici” konumundakiler, siyasal önderlerinin 
sıkça yaptıkları gibi, sorumluluklarının gerektiğince yerine getirilmesini sanki ben ya da “dış mihraklar” 

engelliyormuş gibi davranmayı; kimileyin de “havaya bakıp ıslık çalmayı” yeğliyor      . Onları anlıyo-
rum. Ancak; aklı başında gibi görünenlerin çoğunun, bilerek ya da bilmeden, doğrudan ya da dolaylı 
olarak onların değirmenine su taşımalarını anlamakta çok zorlanıyorum, çooook ! Örneğin, hazırladık-
ları çeşitli “plan”, “program”, “proje” vb belgede, nasıl oluyor da bu denli rahatlıkla “gölge boksu” yap-
mayı yeğleyebiliyorlar; aklım almıyor doğrusu. Oysa bana kalırsa, OGM, en hafif söylemle “görev sav-
saklama” suçu işliyor. Bu da yetmiyormuş gibi, OGM, her fırsatta yüzsekseniki yıllık bir geçmişe sahip 
olduğunu övünerek dillendiriyor ama çoğunlukla 2002 yılından sonra yapabildiklerini öne çıkarmaya 
çabalıyor. Oysa yapmadıkları ile hiç ya da gerektiği gibi yapamadıkları üzerinde hemen hemen hiç 
durmuyor. Bu tutumunun tarih bilincinden –“bilgisinden” değil, bilincinden söz ediyorum !-  yoksunluğunun 
bir göstergesi, dahası, “nankörlüğün daniskası” olduğunu düşünüyorum ve bu da beni son derece öf-

kelendiriyor       

• Dikkatinizi çekerim; bunları ben söylemiyorum… 

Dostlarıma kalırsa, çok eleştirel konuşuyor ya da yazıyorum. Kesinlikle haklılar. Ancak, “…Sessiz Tar-
tışmalar”ımı ciddiye alıyorlarsa bunu söylemekle yetinmemeleri; 

✓ neden böyle yaptığımı da sorgulamaları, yanı sıra,  

✓ dile getirmeye çabaladıklarımın varsa yanlışlık ya da eksikliklerini de belirtmeleri 

 
* “Bilinç” için, Bedia Akarsu’nun “İnsanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi; aynı zamanda da dü-

şünme ve kendim tanıma yeteneği” tanımını benimsiyorum (Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara 1975, Sayfa 32.) İçselleştirmeyi ise, en azından ben; “bir bakış açısını, düşünce ve 
tutumu kişilik ya da mesleksel özelliği olurcasına özümseme becerisi” olarak anlıyorum. 

**“Denizin içinde olmasına karşın denizden habersiz balıklar gibi” (Ozan Hayâlî’nin (1500?-1557) bu ünlü dizesi 
nereden aklıma geldi, bilemiyorum (!). “Bol ödüllü” OGM’de olup bitenlerin, yanı sıra, “olmayıp bitmeyenlerin” 
bana düşündürdükleri ile duyumsattıklarından olsa gerek sanırım. 
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gerekiyor bence. Ama, örneğin; “- Mafya bozuntularının açıklamaları varken bir de bununla mı uğraşa-
cağım?” diye düşünülüyorsa eğer, ne söyleyebilirim ki… Belki, emeğe saygıdan söz edebilirim ama o 
zaman da “- Artık emeğe saygı mı kaldı ?” diyenler çıkabilecektir. Haklılar bence; günümüzde yalnızca 
paranın değil emeğin, özverinin, erdemliliğin de “değeri düştü”. 

*** 
Bu bağlam ben fazla bir şeyler söylemeyeceğim. – “ - İyi ki söylemiyorsun yani?” dediğinizi duyumsar gibi-

yim      - Önce OGM’nin bence ciddiye alınması gereken kimi kaynaklarından aktarmalar yapıp birkaç 

soru sormakla yetineceğim. Dilerim, sıkılmazsınız. Ama önce şunları söylemezsem, deyim yerindeyse, 
çatlarım: 

Gelişkin aklın bir özelliği de çözümlemeci olmasıdır. Çözümleyici aklın ayırtedici özelliklerden birisi ise  

✓ neden-sonuç temeli,  

✓ tarihsel ve  

✓ çok boyutlu ve etkileşimli sorgulamalar  

yapabilmesi, çıkarımlarda bulunabilmesidir.  

Öte yandan, yalnızca ülkemizde mi böyledir, bilemiyorum; nedenleri sorgulamak sanırım “belalı” bir 
yaklaşım olarak görülüyor. Bu nedenle olsa gerek, çoğunlukla “işin kolayına” kaçıp “iyimser” söylemle 

✓ ya durum saptaması yapmakla – “fotoğraf çekmekle”?-  

✓ ya da genellemelerle 

yetiniliyor. Kimileyinse, deyim yerindeyse “göz boyamak” ya da “yapıyormuş” yahut “bir şeyler söylü-
yormuş” gibi yapılıyor. 

Ben gerek OGM’deki SP’lerin gerekse SOY çalışmaları sırasında bu olumsuzlukların bilerek ya da 
bilmeyerek, yanı sıra, ayırdında olarak ya da olmayarak çokça sergilendiğini düşünüyorum. İsterseniz 
bir de siz değerlendirin. 

(i) Bunlar hem “stratejik” hem de “plan” sayılabilir mi? 

2000’li yıllarda kamu yönetiminde son derece köktenci düzenlemeler yapıldı, anımsarsınız. Bu düzen-
lemelerden birisi de 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uya-
rınca yapılması gereken “stratejik planlama” ile “performans esaslı program bütçe” çalışmalarıdır. 
OGM’deki “stratejik planlama” (SP), çalışmaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın eş güdü-

münde 27 kişiden oluşan “Strateji Geliştirme Kurulu” ile 30 kişilik “Stratejik 
Planlama Ekibi” tarafından yürütülmüş. Ne var ki, gözlemlerime göre, çoğun-
lukla gerçekten de çok büyük emeklerle, yanı sıra, harcamalarla hazırlanan 
SP’ler, kamuoyu bir yana, ilgili kuruluş ile birimleri tarafından da gerektiğince 
önemsenmiyor. “Önemsenmiyor” da ne demek, hemen hemen hiçbir düz-

lemde dikkate alınmıyor.* Sözgelimi, en son 2019-2023 döneminde gerçek-

leştirilmek üzere hazırlanan dördüncü Orman Genel Müdürlüğü Stratejik 
Planı’nı (OGM-SP), hazırlayanlar dışında kaç kişi okudu? Dahası, kim oku-
makla yetinmeyip önceki SP’lerle ilgili karşılaştırmalı çözümlemeler yaptı? 
Örneğin Orman Genel Müdürü ile yardımcıları, yanı sıra, ilgili daire başkan-

ları, orman bölge müdürleri vb**;  

 
* Övünmek gibi olmasın; ülkemizde stratejik planını hazırlayan ilk kuruluşların birinde oluşturulan kurul görevliy-

dim. Ayrıca bu çalışmaları sonraki yıllarda da izledim; çağrı aldığım başka kuruluşların SP çalışmalarına da 
gönüllü olarak katkıda bulundum. Bu nedenle “bazı şeyleri” bildiğimi sanıyorum.  

** Bu kapsamda OMO’yu, Türkiye Ormancılar Derneği’ni, sendikaları, çevre/doğa/orman korumacı gönüllü kuru-
luşları, orman fakülteleri ile ormancılık araştırma enstitülerini, emeklisiyle “emeksiziyle” meslektaşlarımı da 
saysa mıydım acaba? Bilemedim 
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✓ Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2010-2014), 

✓ Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2010-2014) ile  

✓ Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2017-2021)’nda 

yer verilen;  

✓ saptamaları neden-sonuç temelli olarak sorguladığını, 

✓ “stratejileri”, “hedefler” ile “eylemleri” birbirleriyle işlevsel ve dönemsel olarak ilişkilendirip ger-
çekçiliğini irdeleyerek  

o en azından konumdaşlarıyla birlikte tartıştığını,  

o çalışmalarını bu doğrultuda yürütme çabası içinde olup olmadıklarını 

hiç sorguladı mı acaba? “- Ne önemi var?” diyorsanız eğer, hiç olmazsa OGM-SP’de yer verilen; 

✓ 10 “Politik”, 

✓ 12 Ekonomik”, 

✓ 11 “Sosyal”, 

✓ 8 “Teknolojik”, 

✓ 7 “Yasal”, 

✓ 17 “Çevresel”  

olmak üzere toplam 65 “Gelişme Alanına”, bu alanlarla ilgili 

4 “Stratejik Amaca”, bu kapsamda, 

17 “Stratejik Hedefe”; 

ek olarak OGM için öne sürülen; 

✓ 6 “Geliştirmeye Açık ve Zayıf Yönler” ile  

✓ 6 “Tehdite” 

bir bakmanızı önereceğim. Bakarsanız eğer SP’lerin ilk üçünde hemen hemen tümüyle, OGM-
SP’deyse kısmen aynı “strateji”, “hedef” ile “eylemlere”, yanı sıra, “Geliştirmeye Açık ve Zayıf Yönler” 
ile “Hedefler”e yer verilmiş olduğunu (Ek 1) görebileceksiniz. Bu, bence çeşitli yönlerden son derece 
anlamlı bir durumdur. Şimdi en azından bu belitimi okuyan bir ilgili/yetkili çıkarsa büyük bir olasılıkla; 

“- Yıllık olarak hazırladığımız ‘performans programları” ile ‘faaliyet raporlarımız’ var ya…”  

diyebilecek, belki de “birazcık”       kızabilecektir. Evet, var: OGM-SP’de de “İzleme ve Değerlendirme” 

başlığı altında şu açıklamaya yer verilmiştir çünkü: 

“Stratejik plan uygulamaları; planda yer alan stratejik hedeflerin öncelikleri doğrultusunda yıllık olarak 
hazırlanacak performans programları ile ortaya konulacak,…” (Sayfa 59) 

Ek olarak “Mali Yıl Sonunda Yapılacak Değerlendirme” başlığı altındaysa şu açıklama yapılmıştır: 

“Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymak, performans hedeflerinde ortaya çıkan 
sapmaların nedenlerini analiz etmek ve hesap verme sorumluluğu kapsamında hazırlanacak idare faali-
yet raporlarında performans sonuçlarına ilişkin bilgileri elde etmek üzere yapılacak çalışmaları kapsa-
maktadır. Bu süreçte, özellikle stratejiler, performans hedefleri, faaliyet ve/veya projeler ile kaynak kulla-
nımı üzerinde durulacak, tamamlanmış faaliyet ve/veya projelerin belirlenen stratejik amaç ve hedeflere 
olan katkısı ile amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği 
analiz edilecektir.” (Sayfa 60) 

OGM’nin “Performans programları” ile “Faaliyet Raporları” da çalışmalarım sırasında sıkça başvurdu-
ğum kaynakların başında geliyor. Kısaca ve çok kesin olarak söylüyorum: Bu belgelerde benim yuka-

https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/Orman%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Stratejik%20Plan%20(2010-2014).pdf
https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/Orman%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Stratejik%20Plan%20(2010-2014).pdf
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rıdaki sorularıma yanıt olabilecek hiçbir açıklama yapılmıyor ! İlginç olanı nedir biliyor musunuz; 
SP’lerde hemen hemen aynı “stratejik amaçlar” ile “hedeflere” yer verilmesi, bir anlamda, bu “stratejik 
amaçlar” ile “hedeflere” ulaşılmadığını da ortaya koyuyor. Bu nedenle, “performans programları” ile 
“faaliyet raporları” da, deyim yerindeyse, “gölge boksu yapmaktan” ya da “ne şiş yansın ne de kebap” 
vb anlatımlardan öteye geçemiyor: 

İyisi mi ben bu bağlamda OGM-SP’nin yalnızca “stratejik amaçlar” ile “hedefler”ini aktarmakla yetine-
yim, kararı siz verirsiniz: 

Stratejik Amaç (A1): Orman ve Orman Kaynaklarını Biyotik ve Abiyotik Zararlılara Karşı Korumak  

Hedef (H1.1): Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler artırılacak, müdahale kapasite-
si güçlendirilecektir.  

Hedef (H1.2): Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, hastalık ve zararlılarla mücadelede ön-
celikle doğal ya da doğaya uygun önleyici tedbirler uygulanarak, orman varlığı ve sağlığı koru-
nacaktır.  

Hedef (H1.3): Kadastrosu kesinleşen orman alanlarının tapuya tescili sağlanacak, mülkiyet so-
runları giderilecektir.  

Hedef (H1.4): Orman köylerinde sosyo-ekonomik kalkınma desteklenecektir.  

Stratejik Amaç (A2): Ormanları Geliştirmek, Verimliliğini Artırmak ve Alanlarını Genişletmek  

Hedef (H2.1): Odun kalitesi, tohum ve meyve verimliliği yükseltilecek, sağlıklı ormanların kurul-
masına yönelik silvikültürel bakım tedbirleri artırılacaktır.  

Hedef (H2.2): Verimli orman alanı 14.000.000 hektara çıkarılacaktır.  

Hedef (H2.3: Endüstriyel ağaçlandırmaya uygunluğu tespit edilen toplam 330.000 hektarlık po-
tansiyel alanda uygulama oranı %9’dan %100’e çıkarılacaktır.  

Hedef (H2.4): Orman varlığımız, ülke toplam alanının %30’una çıkarılacaktır.  

Hedef (H2.5): Toprak kaybının azaltılmasına yönelik erozyonla mücadele edilecek, mera ıslah 
çalışmaları geliştirilecektir.  

Stratejik Amaç (A3): Ormanların Ürettiği Mal ve Hizmetlerden Toplumun Optimum Düzeyde Faydalan-
masını Sağlamak  

Hedef (H3.1): 6.868.000 hektar orman alanının çok maksatlı faydalanmaya uygun olarak envan-
teri çıkarılacak ve amenajman planı yenilenecektir.  

Hedef (H3.2): Oduna dayalı orman ürünlerinde kalite ve verimlilik artırılacak, maliyetler düşürüle-
rek iç ve dış piyasada sürdürülebilir rekabet sağlanacaktır.  

Hedef (H3.3): Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretimi 
artırılacaktır.  

Hedef (H3.4): Ulusal koşullar ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak orman ürünlerinde 
standardizasyon ve sertifikalandırma sistemi geliştirilecek, sertifikalı orman alanı artırılacaktır.  

Hedef (H3.5): Ormancılık alt yapısı güçlendirilecek, ana fonksiyonu üretim olan ormanlarda yol 
standartlarının geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar yapılacaktır. 

Stratejik Amaç (A4): Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek  

Hedef (H4.1): Ormancılık alanındaki sorunların çözümü, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve etkin 
yönetişimin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme projeleri hazırlanacak ve uygulanacak-
tır.  

Hedef (H4.2): Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, hukuki, idari ve 
beşeri kaynaklar geliştirilecektir.  

Hedef (H4.3): Bilgi sistemleri ve teknoloji alt yapısı tamamlanacak, orman bilgi sistemi geliştirile-
cek ve yaygınlaştırılacaktır 
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Şimdi şu soruları sormak gerekiyor sanırım: 

✓ SP’ler neden hazırlanıyor; yalnızca 5018 sayılı yasanın gereğini yerini getirmiş olmak için mi? 

✓ SP’ler arasında neden-sonuç-çözüm bağlamında işlevsel bir tümleşiklik var mı? 

✓ SP’lerde yer verilen “Stratejik amaçlar” geliştirilir, “Hedefler” belirlenir, önlemler geliştirilirken 
“Geliştirmeye Açık ve Zayıf Yönler” ile “Tehditler” gerektiğince göz önünde bulunduruluyor mu?  

✓ SP’lerde yer verilen “stratejik amaçlar” ne denli yaşama geçirilebiliyor, yanı sıra, “hedeflere” ne 
denli ulaşılıyor? 

✓ SP’lerde yer verilen “stratejik amaçlar” gerektiğince yaşama geçirilemiyor ya da “hedeflere” gerek-
tiğince ulaşılamıyorsa eğer bunların nedenleri belirleniyor mu; belirleniyorsa bu nedenler nelerdir? 

Böylesi bir sorgulamayı başta ilgili bakan/genel müdür ile OGM’nin merkez ve taşradaki birim yönetici-
lerinden beklenemeyeceğinin ayırdındayım kuşkusuz. İyi de ülkemizde Anayasanın en son 2017 yılın-
da değiştirilen 108. Maddesine göre 

“İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması 
amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan…” 

bir Devlet Denetleme Kurulu (DDK) yok mu? Bildiğinizi sanıyorum; ülkemizde bu maddeye göre;  

“Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazla-
sına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluş-
larında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her 
türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.” 

işlevli bir DDK var. Ben diyorum ki, orman ekosistemleri, dolayısıyla ormancılık, herkesin her fırsatta 
yinelendiği gibi gerçekten “çooooook önemli” ise, söz gelimi DDK bu alanlarda yapılanları, yanı sıra, 
gerektiğince ya da hiç yapılmayanları da arada denetlese, deyim yerindeyse, “kıyamet mi kopar”? “- 
Peki, DDK’nın böyle bir denetleme örneği var mı?” derseniz, onu da söyleyeyim; hayır hiç yok ! Oysa 
DDK, en azından OGM’deki SP’lerin hazırlık, özellikle de uygulama süreçlerini denetleyebilir bence.  

(ii) OGM’nin ciddiye alınması gereken bir de “SOY” çalışmaları var ! 

OGM’nin çok şey söylenip de çok az şeyin anlatıldığı çalışmalarından/yayınlarından birisi de, bana 
sorarsanız eğer, en son Kasım 2020’de yayımlananı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Gös-
tergeleri Türkiye Raporu 2019’dur (SOY-2019)5. Çok merak ediyorum: OGM’nin Web sitesinde her 
yıl düzenli olarak yayımladığı “Resmi İstatistikler” varken böyle bir “çalışmaya” neden gerek duyulur? 
İzin verirseniz SOY-2019’dan yararlanarak yanıtlayayım: Belirtildiğine göre;  

““Ülkemiz, sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri konusundaki faaliyetlerini 90’lı yılların ba-
şından itibaren ağırlıklı olarak Forest Europe* sürecine uyumlu bir şekilde…” (Sayfa 2) 

yapılan “SOY Kriter ve Göstergeleri” belirleme çalışmalarının amacı;  

“Sürdürülebilir orman yönetimi ve ormancılık politikasının geliştirilmesi için ormancılık ve diğer sek-
törlerdeki politika yapıcıları ve ilgili paydaşlar arasında diyalog ve iletişim zemini oluşturmak, 

Ormancılık sektörünün durumunu ve eğilimini izlemek ve raporlamak,  

Sürdürülebilir orman yönetimi hedefine ulaşmada kayıtedilen gelişimi değerlendirmek ve acilen ele 
alınması gereken konuları belirlemek,  

Ormancılık program, plan ve projelerini formüle etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,  

Diğer sektörlere veri ve bilgi temin etmektir.” (Sayfa 16-17) 

 
* Forest Europe; Avrupa'daki Ormanların korunması Bakanlar Konferansı'nın aldığı kararlar doğrultusunda 

1990’dan bu yana etkinlikte bulunan bir oluşumdur. Ülkemizin de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 47 ülkenin 
ormanlardan sorumlu bakanları arasında işbirliğinin sağlanmasına, “sürdürülebilir orman yönetimi” için temel 
politika çerçevesinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

 
. 
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Öte yandan OGM, ilk “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ulusal Kriter ve Göstergeleri Ulusal Seti”ni 2003 
yılında belirlemiş; 2006 ile 2008, en son olarak da 2019 yılında daha da geliştirerek yazanaklarını ha-
zırlamıştır. Hazırlık sürecine ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, 
üniversitelerin ilgili bölümleri ile özel sektörden kişilerin katıldığı SOY-2019 için; 

✓ 6 “Kriter” ile 

✓ 40 “Gösterge” 

belirlenmiş, ayrıca 6 “Kriter” için “Politikalar, Kurumlar ve Araçlar” başlıklı açıklamalara yer verilmiştir 
(Ek 2). Yine belirtildiğine göre; 

“Rapor, son 12 yıllık trendi ortaya koymaktadır. Sonraki adımda ise uygulama birimi düzeyinde katılımcı 
yöntemlere dayalı yerel setlerin geliştirilmesine yönelik belirlenecek pilot alanlarda çalıştaylar gerçekleş-
tirilmesi, akabinde uygulama birimleri düzeyinde raporlama aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. 
2020 sonrası ise uygulama birimi düzeyinde SOY K&G Seti geliştirme aşamasına geçilmek suretiyle bu 
kapsamda uygulama birimlerince de Sürdürülebilir Orman Yönetimi anlayışının kurumsallaşmasının sağ-
lanması beklenmektedir.” (Sayfa 3) 

Ne var ki, SOY-2019 da öncekilerden pek farklı değil: Bu içeriğiyle SOY-2019 da en fazla; 

✓ “orman” –“devlet ormanı”?- sayılan yerler, yanı sıra, bu yerlerdeki orman ekosistemlerinin duru-
mu ile 

✓ ormancılığımızda yapılanlar –“icraatın içinden”      - 

konularında bilgi edinmek için önemli bir kaynak, daha olumlu bir söylemle “durum saptaması” işlevini 
görebilir. Peki ama bu “durum saptamasından” kimler nerelerde, yanı sıra, hangi amaçlarla yararlana-
caktır; daha doğrusu yararlanma zorunluğu duyacaktır? SOY yazanakları herhangi bir birim için her-
hangi bir yaptırma –“yaptırım” değil !-  sahip değildir çünkü. Oysa SOY yazanakları şöyle bir sıradüzen 
–“hiyerarşi”?- içinde çok daha önemli işlevler görebilir: 

 SOY Yazanağı 

           Ulusal Ormancılık Stratejisi  

Ulusal Ormancılık Programı  

Stratejik Plan 

Eylem İzlencesi  

OGM’de böyle bir yaklaşım ciddiye alınır mı dersiniz? Hiç sanmıyorum; OGM’de olup bitenlerin en 
azından tutarlılığı yönünden bütünlüklü olarak sorgulanmasını büyük ölçüde kolaylaştırabilecek böyle-
si bir yaklaşım kimin ne işine yarar ki? 

Öte yandan; SOY yazanaklarının, yanı sıra, öteki belgelerin neredeyse tümünde benzer içerikte “du-

rum saptamaları” yapılıyor. Ancak, söz aramızda      , o belgelerin de ormancılığımızın yönetiminde 

hiçbir “kıymeti harbiyesi” yok bence; deyim yerindeyse “dostlar alışverişte görsün” işte… 

*** 
Bu bağlamda bir de Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimleri anımsayabiliriz. 

(iii) TC Sayıştay Başkanlığı yazanaklarında neler öne sürülüyor? 

Umarım bu noktada “- Ne derse desin, kim takıyor ki?” demezsiniz. Hoş deseniz de pek haksız sayıl-
mazsınız doğrusu.  

İzninizle anımsatayım: Sayıştay, Anayasanın 160. Maddesine göre;  

“… merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve 
giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevli…” 
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neredeyse yüzaltmış yıllık bir anayasal kuruluştur. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 36. Maddesine 
göre Sayıştay denetimi,  

✓ “düzenlilik” ile  

✓ “performans” 

denetimlerini kapsıyor. Aynı maddede belirtildiğine göre; 

“Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,… 

Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve gösterge-
lerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.” 

“Düzenlilik denetimi” kapsamında ise  

“Plan, Bütçe ve Programlar: Kamu idaresinin bütçesi, stratejik planı, performans programı, iş programla-

rı, kamu idaresince hazırlanan yönerge, talimat vb. belgeler”in de  

göz önünde bulundurulması gerekiyor6. Bu gereğin ne denli yerine getirildiğini öğrenebilirim düşünce-
siyle TC Sayıştay Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Ra-
poru’nu da inceledim; önemli gördüğüm kimi saptamaları olduğu gibi aktarıyorum:7 

“BULGU 2: Maden Sahalarının Rehabilitasyon Çalışmalarının Tam ve Zamanında Yapılmaması ve Kont-
rol Eksikliği”: 

“…6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre izin verilen maden sahalarının örnekleme usu-
lü ile yapılan fiili ve fiziki denetimlerinde; Maden işletme sahalarının büyük bir çoğunluğunda rehabilite 
çalışmalarının yapılamadığı verilen izinler doğrultusunda, belli bir plan ve proje çerçevesinde işletilmesi 
ve çalıştırması gerekirken, sahada düzensiz çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Özellikle mermer ve taş 
ocaklarının faaliyetleri sonucunda teras sistemine ve saha rehabilitesine uygun olmayan dik ve derin ça-
lışmalar örnek olarak gösterilebilir.” (Sayfa 19) 

“…maden sahalarının örnekleme denetimlerinde izinleri devam etmekle birlikte mevcut maden rezervinin 
tamamının alınması nedeniyle işletilemeyen veya işletme izni bitip yeni izin talebi sonuçlanmamış olan 
alanlar ile işletme faaliyetine devam eden ancak rezervi alınmış ve boşaltılmış izin dahilindeki kısmi 
alanların rehabiliteye elverişli olmasına rağmen rehabilitasyon projesine uygun herhangi bir rehabilite ça-
lışmasının yapılmadığı tespit edilmiş olup yapılan değerlendirmede çalışmaların genellikle iznin son yı-
lında veya ek süre içerisinde yapılmaya başlandığı,…” (Sayfa 21) 

“BULGU 3: Orman Maden İzin Sahalarında Etkin Bir Denetimin Yürütülmemesi”: 

“…izin verilen maden izin sahalarından örnekleme yöntemi ile seçilen 687 maden izin sahasının CBS 
(Coğrafi Bilgi Sitemi) sistemi üzerinden bazılarının ise yerinde yapılan fiili denetimlerinde de; sınır aşım-
ları, izinsiz yapılar ve izin amacı dışında kullanımlar tespit edilmiş olup, Kurum tarafından maden izin sa-
halarının kontrollerine yönelik etkin bir denetimin yürütülemediği görülmüştür. Ayrıca, Orman İşletme 
Şeflikleri tarafından izin sahalarına yönelik kontrollerde tutulan zabıtların Bölge İzin İrtifak Şube Müdür-
lüğüne süresinde iletilmediği incelenmiştir.” (Sayfa 22) 

“…idarece 330 maden izin sahasında sınır aşımları tespit edilmiş gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı 
ancak ağaçlandırma ve arazi kullanım bedelleri tespitinin muhasebeye intikalinin sağlanmadığı,49 izin 
sahasından 46’sında “idare izni olmayan yapılar” olduğu 31 izin sahasının biri dışında “izin amacı dışın-
da kullanımlar” olduğu, 78 maden izin sahasından üçü dışında “hem idare izni olmayan yapı hem de izin 
amacı dışında kullanımlar” olduğu, ayrıca 27 maden izin sahasında ise çeşitli nedenlerle idarece incele-
me yapılamadığı anlaşılmış olup, bunların tespit, takip ve kontrolü bakımından etkin bir denetim yürütül-
mediği değerlendirilmiştir.” (Sayfa 24) 

BULGU 5: Kadastro Çalışmaları Tamamlanmış Orman Alanının %16’sının Tapuya Tescil Edilememesi 
Nedeniyle Ormanların Etkin Korunamaması  

“2019 yılı sonu itibariyle, gerek Orman Genel Müdürlüğünün tek başına gerek Kadastro Kanunu’nda ya-
pılan değişiklik ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile beraber yürüttüğü kadastro çalışmala-
rı neticesinde, kadastrosu tamamlanan 24,5 milyon T.C. Sayıştay Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
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2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 27 hektarlık kısmın %84’ünün tapuya tescili sağlanmış, 
kalan %16’lık kısım ise henüz tapuya tescil edilememişti.” (Sayfa 26-27) 

“6495 sayılı Kanun ile getirilen ek hükümlerden sonra, iki kurumun ortak çalışmasının önü açılmıştır an-
cak bu düzenlemeler halen yetersizdir. Çünkü iki kurum tarafından kadastrosu yapılan aynı yer için 6292 
sayılı Kanun gereği bir protokol yapılmış olsa dahi fenni hatalar sebebiyle ilerleme kaydedilememekte-
dir.” (Sayfa 27) 

BULGU 6: İzin ve İrtifak İşlemlerinde, Kamu Yararının Somut Olarak Belirlenmesine Yönelik İkincil Dü-
zenlemelerin Yapılmaması ve Kurum Görüşlerinin Ruhsat Belgesinden Sonra Alınmasının Ormancılık ve 
Madencilik Faaliyetlerini Olumsuz Etkilemesi 

İzin ve irtifak haklarıyla ilgili olarak yapılan düzenlemelerde, müracaatların değerlendirilme sürecinde ya-
pılacak iş ve işlemler arasında kamu yararını tespitine yönelik hükümler ayrıntılı düzenlenmemiştir. Söz 
konusu düzenlemelerde, izinlerin “kamu yararı ve zaruret bulunması halinde” verileceğinden söz edil-
mektedir. Fakat yasada öngörülen kamu yararı ve zorunluluk yönlerinden değerlendirmelerin bu konu-
daki analiz ve raporlara dayalı olarak yapılmadığı görülmektedir” (Sayfa 31) 

“Denetimimizde, izin raporlarında, madencilik faaliyetlerinden sağlanacak “ekonomik yarar” ile oluşacak 
“ekolojik ve toplumsal kayıpların” karşılıklı değerlendirilmediği görülmüştür. İzin ve irtifak hakkı işlemle-
rinde, ormanlarda madencilik faaliyeti için kullanılan alanlarda, ormanların uğrayacağı zararların ekono-
mik analizi ile çıkacak madenlerin getirisi ile sosyal etki değerlendirmeleri yapılmamaktadır.” (Sayfa 32) 

“Her ne kadar, izin verilen maden işletmeleri için “ÇED Olumlu Raporu” ya da “ÇED Gerekli Değildir Bel-
gesi” düzenlenmekle birlikte, bu raporlar izne konu koordinatları belirli alanlar için kısım kısım hazırlan-
dığından ve Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre stratejik çevresel etki değerlen-
dirme raporları olmadığından ormanların bütünü hakkında çevresel sonuçlar ortaya konulamamaktadır.” 

(Sayfa 33) 

BULGU 7: Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanterinin Bulunmaması: 

“Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmelik ve Tebliği yürürlükte olmasına ve eko-
nomik, ekolojik ve sosyokültürel ana fonksiyonlu ormanlar olarak ayrılmasına rağmen, uluslararası stan-
dartlara uygun envanter kayıtları mevcut değildir.” (Sayfa 35) 

“OGM, Ulusal Orman Envanterinin geliştirilmesi için çalışmalara 2016 yılında başlamakla birlikte, bu ko-
nuda henüz ilerleme sağlanamadığı görülmüştür.” (Sayfa 38) 

*** 
Sayıştay bunları saptamış, isteyen herkesin kolayca erişebileceği biçimde yayımlamış, OGM’ye de 
iletmiştir. Peki ne olması gerekirdi sizce? Bana sorarsanız gerek OGM’de gerekse madencilerin ülke-
mizin artık her yanında yol açtığı orman ekosistemi yıkımlarına tepki gösteren duyarlı kuruluşlarda 
“kıyametlerin koparılması” gerekirdi. Ancak ben bu nedenlerle “kıyametlerin koparıldığına” ilişkin bir 
belirti görmedim ne yazık ki. Oysa yalnızca 6831 sayılı yasanın 16, 17/3, 18 ile 115. Maddelerine göre 
“devlet ormanı” sayılan yerlerde yaklaşık yediyüzbin hektar yerde doksanbin dolayında izin verilmiştir. 
Üstelik bu izinlerin alan genişliği olarak %34’ü enerji, %11’i de madencilik yatırımlarına ilişkindir.8 

Ne var ki bu gerçekliklere OGM’nin ne SP’lerinde ne SOY yazanaklarında ne de “idare faaliyet rapor-
larına” yer verilmiştir. 

*** 
Aktarmalar yaptığım belgeleri, deyim yerindeyse, “sıradan” insanlar –“sokaktaki insanlar”- hazırlamıyor 
kuşkusuz. Bildiğiniz gibi, bu belgeler, aralarında akademik sanlıların da bulunduğu, en azından orman 
mühendisliği alanında yüksek öğrenim görmüş, dahası “yüksek lisans” yapabilmiş, çoğunluğu 
OGM’nin ilgili birim yöneticileri olan kişilerin katılımıyla hazırlanıyor. Kimileri -stratejik planlar”, Sayıştay 

yazanakları – yasa gereği hazırlanıyor, çoğu kağıt üzerinde kalıyor olsa da bu belgeler bir emek ürünü-
dür. Salt bu nedenle bile önemsenmesi, saygı duyulması, ciddiye alınması gerekiyor. Eleştiriyor olsam 
da ben saygı duyuyor ve ciddiye alıyorum. Bu nedenle, daha önce de belirttiğim gibi, gönlüm istiyor ki 
başta OGM’nin her düzeyden yöneticisi ile çalışanı olmak üzere ilgili meslek örgütleri, ormancılık araş-
tırma enstitüleri ile orman fakülteleri, ilgili gönüllü kuruluşlar ile “ormansever” yurttaşlarımız da en az 
bencileyin önemseyip ciddiye alsın. En azında gerektiğince almadıklarını düşünüyorum. 
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• Sorular sorular sorular*… 

Yukarıya özetleyerek aktardığım saptamalar OGM’de, dolayısıyla ormancılığımızda, deyim yerindey-
se, “işlerin hiç de iyi gitmediğini” ortaya koymaya yetiyor. Gerçekte bu vargı bence pek de anlamlı de-
ğil; “işlerin kimler için iyi gitmediğine” bir açıklık getirmiyor çünkü. Elbette ki birileri, sözgelimi; 
OGM’nin siyasal iktidar yanlısı yöneticileri, yanı sıra, “devlet ormanı” sayılan yerler ile orman ekosis-
temlerini, özelleştirilen ormancılık çalışmalarını kolay sermaye birikim alanına dönüştürebilenler için, 
deyim yerindeyse “bal gibi” iyi gidiyor. Önemsiyorsanız aşağıdaki soruları bir de böylesi bir yaklaşımla 
değerlendirmelerinizi öneriyorum: 

(1) Bir ülkede Anayasa kimleri bağlar; başta siyasal iktidar, dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları ol-
mak üzere tüm kuruluşlar ile kişileri değil mi? İyi de bu evrensel kuralın ormancılığımızın da her ala-
nında gözetilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyorsa eğer, örneğin OGM’de bu gereğin yerine getirilme-
sine katkıda bulunabilecek düzenekler, kurulları var mıdır; varsa, gerektiğince çalıştırılıyor mu? 
Büyük bir olasılıkla; 

“- İyi ama Anayasa Mahkemesi, TC Sayıştay Başkanlığı, yanı sıra, Devlet Denetleme Kurulu 
var ya?” 

diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet, var; var da ne oluyor? 

(2) Ülkemizde “devlet ormanı” sayılan yerler, bu yerlerdeki tüm ekosistemler, yanı sıra, devlet ormancılı-
ğı düzeninin onlarca yılda oluşturduğu bilgi ve deneyim birikimleri, araç-gereçleri ile tesisleri kimindir, 
sözgelimi;  

✓ yalnızca insanların mı;  

✓ siyasal iktidarların mı, “A” ya da “B” siyasal partisinin mi; 

✓ ilgili kuruluşların, örneğin OGM’nin mi; 

✓ ilgili bakanın, orman genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile orman 
bölge ile orman işletme müdürleri, orman işletme şefleri vb yöneticilerin mi?  

Değilse eğer, sorumluluklarını; 

✓ tüm ormancılık varsıllıklarımızı paraya dönüştürmeye,  

✓ odun kökenli ürün işleme amaçlı sanayicileri ile madencilik, turizm, inşaat, enerji vb arazi 
temelli yatırımcıları hoşnut etmeye, temelde bu amaçlarla varlık nedenini;  

o ilgili hukuksal düzenlemeleri yap-poz tahtasına çevirmeye, 

o antidemokratik – “feodal”?- karar ve uygulama süreçlerini pekiştirerek sürdürmeye, 

o kamuoyunu yanıltmaya 

indirgeyen OGM, anayasanın özellikle 169 ile 170. Maddelerine aykırı davranmış olmuyor mu? 

(3) Ormancılıktan azıcık “nasibini almış” herkes bilebilir: Orman ekosistemlerinin yönetimiyle ilgili karar 
ve uygulamaların hem tümleşik hem de uzun, çooook uzun dönemli olması “olmazsa olmaz” bir 
kuraldır. Böyleyken, 1956’da çıkarılmış 6831sayılı Orman Kanunu bile; 2020 yılı sonuna değil top-
lamda 42, yalnızca 2003-2020 dönemindeyse 27 kez değiştirilmiştir. Dolayısıyla ilgili yönetmelikler, 
genelgeler –“tamim”- ile bildirgeler de –“tebliğler”-  hem bu değişiklikler gereğince hem de işbilmez-
lik nedeniyle kısa süreler için birçok kez yeniden düzenlenmiştir. Böylesine değişken bir hukuksal 

evrende orman ekosistemleri, aktarmacı ya da öykünmecilerin söylemiyle, “sürdürülebilir”       bi-

çimde yönetilebilir mi? 

 
* İnanın; başta OGM yöneticileri ile çalışanları, ulusal ormancılık stratejisi ve programı, stratejik plan, SOY vb 

çalışmalara katılan ya da katkıda bulunanlar olmak üzere “ormanlarımızı dert edinen” kişi ya da kuruluşların da 
sormasını, yanı sıra, yanıtlamasını beklediğim öyle çok soru var ki…Ne yazık ki bu bağlamda ancak bunları so-
rabiliyorum. 
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(4) OGM’nin SOY-2019 yazanağında da belirtildiği gibi; “devlet ormanı” sayılan yerler, dolayısıyla bu 
yerlerdeki tüm ekosistemler, izin verilen ormancılık dışı -madencilik, turizm, enerji vb-  etkinlikler, yanı 
sıra, başarısız ormancılık çalışmalarıyla hızla parçalanıyor. Bu kapsamda orman ve maki ekosis-
temlerinin de bütünlüğü bozuluyor. Orman ekosistemlerinin varlığını sürdürebilmesi, özellikle de 
kar, rüzgar, fırtına vb oluşumlara karşı direncini azalttığı, yabanıl yaşamı olumsuz yöndet etkilediği 
biliyor. Biliniyor da süslü püslü bir çok “eylem planı” hazırlayan” OGM’nin bu sürecin durdurulması-
na, parçalanan orman ve maki ekosistemlerinin bütünselleştirilmesine yönelik “planlı” bir çabası 
var mıdır? 

(5) Hukuksal düzenlemelerin ormancılığımızda da kişiler için, kişilerin keyfince düzenlenmemesi, aynı 
biçimde sıkça değiştirilmemesi beklenir. Ne var ki yalnızca egemen sınıfların “borusunun öttüğü” 
bir toplumda bu beklenti pek gerçekleşmez. Ayrıca böyle toplumlarda sözü çokça edilir ama kamu 
yararı da gerektiğince gözetilmez; hele hele “geniş anlamda kamu yararının” ise sözü bile edilmez. 
En fazla, “üstün kamu yararı” vb gibi “kamu” ayrımcılığı yapılabilir. Örneğin, Anayasanın 169. 
Maddesine karşın; 

✓ 6831 sayılı yasanın özellikle 1, 7-12, 16, 17, 34, 40, 52 ve 57. Maddeleri ile çoğu 2000’li yıl-
larda getirilmiş 8, 9, 11,12, 13, 14 ile 16. Ek Maddeler; 

✓ 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. Maddesi, 

✓ başta 5. Maddesi ile 6831 sayılı yasanın 2. Maddesi ile ilişkili düzenlemeleri olmak üzere 
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Sa-
tışı Hakkında Kanun’un tümü, 

✓ 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4. Maddesi, 

✓ başta “Ağaçlandırma Yönetmeliği” ile “Özel Ağaçlandırma Tamimi” olmak üzere yasaya da 
aykırı yönetmelikler ile genelgeler ve bildirgeler  

vb düzenlemeler nasıl yapılabilir, yanı sıra, bu belgeler uyarınca yapılacak uygulamalar sırasında 
“geniş anlamda kamu yararı” ne denli gözetilebilir; daha doğru bir söyleyişle, gözetilebilir mi? 

(6) Ormancılığımızda özelleştirilmedik hiçbir iş ve işlem kalmamıştır. Üstelik bu doğrultudaki uygula-
maların çoğu Anayasaya, yasa ve yönetmeliklere hileli yol ve yöntemlerle” yapılmamış; yine ço-
ğunlukla yapanların yanına kalmıştır. Anayasanın 169. Maddesindeki “Devlet ormanlarının mülki-
yeti devrolunamaz.” kuralı nedeniyle “devlet ormanı” sayılan yerlerin mülkiyetinin devredilemediğini 
ya da devredilemeyeceğini düşünenler olabilir. Ancak, bu düşünce büyük bir yanılgıdır. Önceki 
maddede örneklediğim yasal düzenlemelerin kimileri – örneğin 6831 sayılı yasanın 2. Maddesi ile 
Ek Madde 16’sı dolaylı yoldan da olsa “devlet ormanı” sayılan yerlerin mülkiyetinin de devredilme-
sini olanaklı kılıyor. Üstelik böylesi devirlerde en yalın söylemle “kamu yararı” bile aranmıyor.  

Öte yandan, Anayasanın 169. Maddesindeki  

“Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir 
ve işletilir.” 

kuralına karşın bir yandan temel ormancılık çalışmaları, bir yandan da “devlet ormanı” sayılan yer-
lerden yararlanma olanakları öngörüsüz biçimde hızlıca özelleştirilmektedir.  

Kimilerinin yasal dayanakları da bulunan tüm bu uygulamalar, bir anlamda “anayasayı ihlal suçu” 
oluşturmuyor mu?  

(7) Ormancılıkta yöresel ve yersel deneyimler ile tanıklıklar en az kuramsal bilgi denli önemlidir. Böy-
leyken özellikle teknik personel, muhafaza memuru vb çalışanları  

✓ “sözleşmeli” olarak işlendirmek,  

✓ “rotasyona tabi tutmak”;  

✓ yöresel koşullar ile alt yapı olanaklarından, öznel –“sübjektif”- değerlendirmelerden etkile-
nebilen “performans değerlendirme” uygulamalarıyla bunaltmak  
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hangi aklın ürünüdür? Bugüne değin ekolojik, ekonomik, toplumsal, bireysel ve kültürel yönlerden 
yararlı olup olmadığı hiçbir düzlemde sorgulanmayan bu akıldışı uygulamaların getiri ve götürüleri 
ne olmuş; özellikle orman ekosistemleri yönetiminin etkinlik düzeyini ne yönde etkilemiştir? 

(8) Bildiğiniz gibi Anayasanın 129. Maddesine göre; 

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla 
yükümlüdürler.” 

Peki, ya bulunmazlarsa? Bulunmazlarsa bence aynı maddedeki; 

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan – vurgu 
benim YÇ- doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği 
şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” 

kuralının işletilmesi gerekir.  

Sonra bir de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun özellikle  

✓ 6 (“Sadakat”),  

✓ 7 (“Tarafsızlık ve Devlete Bağımlılık”, 

✓ 8 (“Davranış ve İşbirliği”), 

✓ 11 (“Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları”), 

✓ 12. (“Kişisel Sorumluluk ve Zarar”) 

maddeleri var gerektiğince işletilmesi gereken.  

Peki, bu anayasal ve yasal gerekler ormancılık alanında nasıl ve ne denli hakça yerine getirilebili-
yor; OGM’nin bu doğrultuda bir düzenlemesi var mı, varsa gerektiğince uygulanabiliyor mu? 

Öte yandan; Anayasanın “Yürütme” başlıklı İkinci Bölümü’nde “İdare / İdarenin Esasları” kapsa-
mında “Yargı Yolu” başlığı altında yer verilen 125. Maddesini anımsarsınız sanırım:  

“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 

Ancak ne yazık ki, 2010 yılında çıkarılan 5982 sayılı yasanın 11. Maddesiyle maddede şöyle bir 
değişiklik yapılmıştır: 

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir su-
rette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” 

Böylece her türlü karar ile uygulamada “kamu yararının” – bana göre “geniş anlamda kamu yararının”- 
gözetilmesinin Anayasal bir zorunluluk olduğu ormancılık alanında da “yerindelik” denetiminin ya-
pılması, en azından hukuksal olarak rastlantılara kalmıştır. Peki bu rastlantı OGM’de ne denli ger-
çekleşiyor? 

Ayrıca aynı maddede şöyle bir kural da var, anımsarsanız: 

“İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işle-
min açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gös-
terilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.”  

Deyimler yerindeyse “yorgunu yokuşa sürmek” ya da “ipe un sermek” anlamındaki bu kuralda sözü 
edilen durumların birlikte gerçekleşmesinin, yine deyim yerindeyse “balığın kavağa çıkması” denli 
olanaksız olduğunu çocuklar bile bilebilir. Sonra; bu kuralda sözü geçen “hukuk” nasıl bir hukuktur, 
daha da önemlisi kimler tarafından, kimler için hangi amaçlarla oluşturulmuştur ya da oluşturuluyor? 
Ülkemizde, özellikle 2000’li yıllarda, bu soruna yanıt olabilecek sonsuz denebilecek deneyim 
OGM’de de yaşanmamış mır? Özellikle OGM yöneticileri ile çalışanlarından bir kimsenin bu soru-
ya  “- Hayır, yaşanmamıştır !” yanıtını verebilmesi olası mıdır? Değilse eğer, ormancı çalışanların 
ekonomik ve demokratik haklarına sahip çıkması, olabildiğince genişletilmesine yönelik savaşımla-
rı nasıl oluyor da engellenebiliyor ya da kısıtlanabiliyor? Böylesi tutumlar, OGM’nin üst düzey yö-
neticilerinin yanı sıra başka kimlerin işine yarıyor? 
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(9) Kavram, söylem özenticiliği – “aktarmacılığı” mı deseydim acaba?- 1980’den sonra ormancılığımızda 
da gündeme geldi, 2000’li yıllardaysa, deyim yerindeyse “sorgusuz sualsiz” giderek yaygınlaştırıl-

dı. Bunlardan birisi “sürdürülebilir ormancılık”       ise bir başkası da “ekolojik tabanlı”       olsa ge-

rek. Biliyorsunuzdur, orman ekosistemi yönetim planları–“orman amenajman planları”- artık “ekolojik 
tabanlı” olarak hazırlanıyor. Yine biliyorsunuzdur; bu “planlar” da uzunca bir zamandır ihalelerle 

özel -ve “güzel”      - kişi ve kuruluşlara yaptırılıyor: Bu kişi ya da kuruluşlar ihaleyle üstlendikleri iş 
kapsamında yaşamlarında belki de hiç yaşamadıkları, çalışmadıkları ekolojik, toplumsal ve kültürel 
koşullarda, dolayısıyla hiç tanışık olmadıkları orman ekosistemlerinden ağırlıkla yararlanmayı 
“planlıyor”.  

Öte yandan yalnızca söz konusu çalışmalar değil, orman ekosistemlerini doğrudan ve dolaylı ola-
rak etkileyebilecek çalışmaların tümü üstlenicilere “ihale ediliyor”. Bu süreçler, nasıl denetlenirse 
denetlensin, doğaya uyumlu – “doğayla barışık”, “doğaya uygun”, “ekolojik tabanlı” vb değil !- olup ol-
madığı kimler tarafından nasıl ve ne denli denetleniyor? Yürürlükteki bağımlı denetleme düzeniyle 
böylesi denetlemelerin gerektiğince yapılamayacağını düşünüyorum. Sözgelimi; 

✓ geniş alanlarda yapılan orman ekosistemi oluşturma amaçlı ağaçlandırmalar,  

✓ özellikle de yabancı türlerle “endüstriyel ağaçlandırma”, -“odun tarlaları” oluşturma?-  

✓ doğal ya da yapay “gençleştirme”,  

✓ “rehabilitasyon”,  

✓ “Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projeleri” (YAR-
DOP),  

✓ orman yolları yapımı  

vb çalışmalar için “çevresel etki değerlendirmesi” (ÇED) yapılıyor mu? Gülmeyin lütfen; yapılmadı-
ğını biliyorum kuşkusuz. Ancak, neden yapılmıyor, yapılması gerekmiyor mu? 

(10) Şu “özel ağaçlandırma” da ne mi oluyor; söyleyeyim: Söz konusu olan öncelikle gerçek ya da tüzel 
kişilerin yalnızca kendi mülkiyetlerindeki ya da Hazine’den kiralayacakları arazilerde yapacakları 
ağaçlandırma çalışmaları değil. Söz konusu olan daha çok köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve 
tüzelkişilerin 6831 sayılı yasanın 57. Maddesine göre;  

 “… orman sınırları – doğru söylemle hukuksal 

olarak “orman” sayılan” yerlerde” olması gerekiyor ! 

YÇ- içinde yangın ve çeşitli sebeplerle mey-
dana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları 
bozulmuş ve amenajman planlarında toprak 
muhafaza karakteri taşımadığı halde muha-
fazaya ayrılmış orman alanları ile, Devlete ait 
olup orman yetişme muhiti şartları bakımın-
dan elverişli olan yerlerde…” 

yapacakları ağaçlandırmalardır. Bu anlamda “özel ağaçlandırma” sözü bile beni çileden çıkarmaya 
yetiyor. Şimdi çoğu kişi, büyük bir olasılıkla; “- Ne sakıncası var?” diyordur sanırım. Var var var; 

hem de pek çok. İkisini yine onyüzbinbirinci kez      söylemekle yetineceğim:  

(i) Söz konusu yasaya göre bu çalışmaların kesinlikle “orman sahasını artırmak maksadıy-
la” yapılması gerekiyor. Nerede yapılırsa yapılsın, bu amaçla yapılacak ağaçlandırma ça-
lışmalarının “orman ağacı türü” sayılan ağaç türleriyle -örneğin çam, meşe, kayın, göknar, se-

dir, dışbudak, gürgen vb- yapılması gerekiyor. Buna karşılık yine nerede yapılırsa yapılsın, 
kim yaparsa yapsın, meyve ağacı türleriyle – örneğin badem, ceviz, kestane, zeytin vb- yapıla-
cak ağaçlandırmalarla orman ekosistemi oluşturulamaz ! 

 

  

 
İşte “özel cevizlik/bademlik/kestanelik vb ağaçlandırmaları” için 
hazırlanan “devlet ormanı” sayılan yerler… 
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(ii) Hukuksal olarak “orman” sayılan yerlerde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla hukuksal 
olarak “orman” sayılan yerler artırılamaz. “Orman sahasını artırmak maksadıyla” yapılacak 
ağaçlandırmaların hukuksal olarak zaten “orman” sayılmayan yerlerde – artık pek kullanılma-

yan ormancılık söylemiyle “orman dışı ağaçlandırma” olarak- yapılması gerekiyor !  

(iii) “Özel ağaçlandırma” yapılmasına izin verilebilecek hukuksal olarak “orman” sayılan yerler 
arasında; 

o “yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklar” ,  

o “verimsiz, vasıfları bozulmuş” yerler ile 

o “amenajman planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya 
ayrılmış orman alanları” da 

bulunuyor. Bu, özellikle “devlet ormanı” sayılan yerlerde ekolojik, yanı sıra, ekonomi politik 
yönlerden geniş anlamda kamu yararıyla bağdaşmayacak durumlara yol açabilecek bir dü-
zenlemedir. 

Bu gerçekler ortadayken, “özel ağaçlandırma” olarak adlandırılan uygulamalar; 

✓ “devlet ormanı” sayılan yerlerden, şimdilik yararlanmanın özelleştirilmesine yol açmıyor 
mu; 6831 sayılı yasanın 57. Maddesindeki; 

“Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek ormandan fayda-
lanma usulü, bu Kanunda yer alan hususi ormanlara ait hükümler göre yürütülür.” 

kuralı bu anlama gelmiyor mu; 

✓ devlet ormancılığı düzeninin, somut olarak ise şimdilerde OGM’nin sorumluluklarının hiç 
olmazsa bir kesimini gerçek ve tüzel kişilere “yıkabilmesine”, ağaçlandırma maliyetlerinden 
kaçınabilmesine yol açmıyor mu; 

✓ yurttaşlarımızın ağaçlandırma çalışmalarına düşkünlüğünün alabildiğine sömürülmesine 
katkıda bulunmuyor mu?  

Peki, bunlar yine Anayasanın 169. Maddesiyle, yanı sıra, 6831 sayılı yasanın 57. Maddesiyle 
bağdaşıyor mu? Ek olarak, “devlet ormanı” sayılan yerlerde “özel ağaçlandırma” izni verilen, yanı 
sıra, son yıllarda OGM’nin yaptığı aynı içerikte çalışmalar; 

✓ orman ekosistemlerinin ekolojik bütünlüğünü bozmuyor mu; 

✓ orman işletmelerinin ormancılık çalışmalarının etkenlik düzeyini düşürmüyor mu; 

✓ özellikle verim artırıcı girdi -gübre, ilaç, yabancı tür vb- toprak, su kirlenmelerine, neden olmu-
yor mu; 

✓ yabanıl yaşama zarar vermiyor mu; 

✓ yöre halkı arasında çatışmalara, kırgınlıklara yol açmıyor mu? 

Ormancılık araştırma enstitüleri ile orman fakültelerinde çok ender de olsa bu türden soruların ya-
nıtlanmasına yönelik de araştırmalar yapılıyor; peki bulguları gerektiğince dikkate alınıyor mu? 

(11) Söz “ağaçlandırma” çalışmalarından açılmışken 2017 yılında çıkarılan Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’le ilgili gerçekleşmelerin aklıma getirdiği soruları da sor-
mam gerekiyor. “Amaç ve Kapsam” başlığı altında yer verilen 1. Maddesine göre;  

“Bu Yönetmelik; orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini 
yeniden oluşturmak amacıyla Genel Müdürlükçe veya gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandır-
ma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, to-
hum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve 
gelirlerin tahsilatına yönelik düzenlemeleri kapsar.” 
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Bu Yönetmeliğin “Gelirlerin Takibi” başlıklı 4. Maddesinde açıklanan söz konusu “gelirleri” de akta-
rayım: 

a) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak orman emvali satışlarından; 

1) Satış gelirlerinin yüzde altısı (%6), 

2) Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış bedelinin yüzde biri (%1), 

3) Lif-yonga sanayinin ihtiyacı için verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin yüzde ikisi (%2), 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık ve sanayi odunlarının tahsis 
bedelinin yüzde ikisi (%2), 

5) Orman Genel Müdürlüğünce ödenen Kurumlar Vergisinin ayrıca yüzde ikisi (%2), 

6) Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek bedelin yüzde üçü (%3) oranın-
da alınacak paylar, 

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine göre, özel orman alanlarında 
verilen yapılaşma izinlerinde, onaylı bina, yol ve tesis proje bedellerinin yüzde biri (%1) oranında alı-
nacak paylar,    

c) 6831 sayılı Kanun gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu 
tüzel kişileriyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kulla-
nılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden orman sahasına 
isabet eden kısmının yüzde ikisi (%2) oranında alınacak paylar,   

ç)  6831 sayılı Kanunun Ek Madde 8 hükmüne göre yatırılacak bedeller, 

d) Kredi geri dönüşünden elde edilen gelirler,” 

OGM’nin “Faaliyet Raporlarında” geçen “Ağaçlandırma Fonu Gelirleri” eğer bu gelirlerden oluşu-
yorsa -ki bence çok büyük bir olasılıkla öyledir!- OGM Yönetmeliğin bu gereklerini de yerine getirmi-
yor. Böyleyken SP’ler ile SOY yazanaklarında bu duruma herhangi bir açıklık getiriliyor. Dahası, 
bu durum, Sayıştay’ın yazanaklarında bile konu edilmiyor. Peki ama “ağaçlandırma fonu gelirleri” 
neden gerektiğince oluşturulmuyor? 

(12) 6831 sayılı yasanın 2003 yılında yeniden düzenlenen 58. Maddesine göre; 

“Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlan-
dırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ve 
havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığının ko-
ordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır.” (Vurgular 
benim YÇ) 

OGM, ağaçlandırma çalışmalarını, örneğin çoğunlukla dış kaynaklı desteklerle yürütülen; 

o “Erozyonla Mücadele Projesi”  

o “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 

o “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 

vb tekil çalışmalar dışında söz konusu madde doğrultusunda yürütmüyor? 

(13) OGM bir süredir kesilecek ağaçları dikili durumdayken açık artırmalı ya da tahsisli olarak satıyor –
“dikili satış”- ; bu uygulamasını giderek de yaygınlaştırıyor: Sözgelimi toplam endüstriyel odun ha-
sadında “dikili satışların” payı 2003 yılında yalnızca %5,2 iken izleyen yıllarda sürekli bir artışla 
2017 yılında %33,2 olmuş, 2020 yılındaysa %61’e yükselmiştir. OGM’nin “işin kolayına kaçması-
nın” bir başka örneği olan bu uygulama; 

✓ Anayasanın 169. Maddesi ile 6831 sayılı yasanın 40. Maddelerine aykırı değil midir; 

✓ ağaç kesme, tomruklama ve taşıma işlerinde çalışanların ekonomik ve demokratik hakları-
na sahip olması güçleştirmiyor, rastlantılara bırakmıyor mu; 

✓ aracılık ve tefecilik ilişkilerinin ağaç kesme, tomruklama ve taşıma işlerinde de sürmesine 
neden olmuyor mu; 
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✓ “orman köylüsü” sayılan yurttaşlarımızın onlarca yıldır yararlanageldikleri kimi haklardan 
yoksun kalmasına yol açmıyor mu; 

✓ çokça sanıldığının aksine “orman köylülerini kalkındırma kooperatiflerini” giderek daha da 
güçsüzleştirmiyor mu, “aracı tüccar” indirgemiyor mu? 

(14) Anayasanın 135. Maddesine göre “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” sayılan TMMOB 
Orman Mühendisleri Odası’na (OMO) gelince… Hâlâ bilmeyenler için söylüyorum: “Kamu”, en ya-
lın tanımıyla “herkes” anlamına gelir. “Kamu kurumu” ise, adı üzerinde, “herkese yönelik hizmet 
veren kuruluş” demektir.  Anayasanın 135. Maddesine göre ise; 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerin-
de dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak – Ben vurgula-
dım- maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre 
yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.” 

o Yaptıklarından, 

o yapmadıklarından,  

o gereği gibi yapmaktan kaçındıklarından, 

o yapma biçimleri ile 

o söylemlerinden 

hareketle söylüyorum; OMO’nun bu niteliğini artık yitirdiğini düşünüyorum. OMO’nun özellikle çe-

şitli konularda yaptığı kamuoyu açıklamaları bu düşüncemi pekiştirdi*. Ek olarak, OMO işlevlerini 

neredeyse yalnızca 2006 yılında çıkarılan 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mü-
hendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun uygulanmasına indirgemiştir. 
Öyle ki OMO’nin bu doğrultudaki çabaları devlet ormancılığı düzeninin özelleştirilmesinin alt yapı-
sal gereklerinden birinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaya dönüşmüştür.  

Çok merak ediyorum; OMO yine Anayasanın 135. Maddesindeki özgörevine –“misyonuna”- ne za-
man dönecektir? Dönmesin de iyiden iyiye siyasal iktidarın bir uzantısına mı dönüşsün? 

*** 

 
* OMO’nun çeşitli tarihlerde yaptığı birkaç açıklamayı yapıldığı gibi, değiştirmeden bilginize sunuyorum: 

“…Öyleyse vicdan sahibi ve akl-ı selîm sahibi her fert ve camianın üzerine düşen büyük vazife, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, Ülkemizi ve Milletimizi en güçlü yarın-
lara taşıyacak milli ve yerli kadrolara, Cumhur İttifakına, 24 Haziran 2018 seçimlerinde destek vererek, Ülkemizin bü-
yüme ve istikrarına DEVAM etmesi yönünde olmalıdır… TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetimi olarak, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğini, güçlü Cumhurbaşkanlığı ve güçlü meclis ile birlikte, Ülkemiz ve 
Aziz Milletimizin bekası olarak görüyor ve desteklediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. ” 
(https://ormuh.org.tr/post/kamuoyuna; 6 Haziran 2018). 

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar’da Orman Mühendisliği Ünvanı da Yerini Aldı. Meslektaşlarımıza 
Hayırlı Olsun. Bundan Sonraki Süreçte İlk Adımın En Kısa Sürede Sözleşmeli Orman Mühendisi İstihdamı Olmasını 
Diliyor ve Bekliyoruz.” (@TmmobOrmuh 10 Ocak 2019) 

“Kazdağları’ndaki Şirketi’nin yaptığı büyük orman ekosistemı kıyımı karşısında; ““Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuz-
luk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Kanun ve mevzuata aykırı bir durum mevcut değil-
dir” (https://canakkale.com/haber/gundem/hasan-turkyilmaz-ormanda-bir-katliam-yoktur; 5 Ağustos 2019) 

“1 Kasım da 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefi ile yola çıkan ve " Geleceğe Nefes " sloganıyla toplumun ta-
mamından destek bulmuş bu etkinlik için bakanlığımız ve genel müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. 11 
Kasım’ ın Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan edilmesi ise 
bu emeklerin taçlandırılması adına son derece mutluluk vericidir.” (https://ormuh.org.tr/post/milli-agaclandirma-gunu-
basin-aciklamasi; 12 Kasım 2019) 

“Danışman Orman Mühendisi istihdamının sürekli olması için mücadele eden taraf olduk.” 
(https://ormanmuhendisleri.net/orman-muhendisleri-odasindan-anketlerle-ilgili-aciklama-geldi.html; 8 Ekim 2020). 

https://ormuh.org.tr/post/kamuoyuna
https://canakkale.com/haber/gundem/hasan-turkyilmaz-ormanda-bir-katliam-yoktur
https://ormuh.org.tr/post/milli-agaclandirma-gunu-basin-aciklamasi
https://ormuh.org.tr/post/milli-agaclandirma-gunu-basin-aciklamasi
https://ormanmuhendisleri.net/orman-muhendisleri-odasindan-anketlerle-ilgili-aciklama-geldi.html
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Şimdi de izninizle ana sorularımı sorayım:  

✓ Başlıcalarını dile getirdiği türden sorular OGM’nin, örneğin “Ulusal Ormancılık Stratejisi” ile 
“Programı”, stratejik planları ile SOY yazanakları vb belgelerinde neden sorulup yanıtlan-
mıyor da daha çok “havanda su dövmek” ya da “şeytan taşlamakla” yetiniliyor?  

✓ Sözgelimi; 

o sıkça kullandığım deyimle, “ormanı görmemek – “ormanı” göremedikleri- için tek ağaca 
bakmayı yeğleyen” çevre/doğa/orman korumacısı kişiler ile kuruluşları ile 

o OMO, Türkiye Ormancılar Derneği, ormancılık iş kolunda etkinlikte bulunan işçi ve ka-
mu çalışanları sendikaları da 

kendilerine böylesi sorular da sormayı ve yanıtlamayı neden iş edinmiyor? 

✓ Doğrudan ve dolaylı olarak gönderme yapmaktan “dilimde tüyler bitti”:  

“Eyyyy* ormancılık araştırma enstitülerindeki araştırıcılar, orman fakültelerindeki bilim 

insanları”, deyim yerindeyse, artık “fildişi” de olmayan “şatolarınızdan” ne zaman çık-
mayı düşünüyorsunuz? 

*** 
Bugüne değin katılabildiğim her düzlemde, bir biçimde yayımlama olanağı bulduğum her yazımda ka-
famda bu türden soruları sormaya, aklım yettiğince yanıtlamaya çabaladım. Bu çabalarımız çoğunluk-
la “gölge boksu” yapmaktan öteye geçemediğinin ayırdındayım kuşkusuz. Şimdi, büyük bir olasılıkla; 

“- Öyleyse kafamızı neden ütüleyip duruyorsun ki?” 

diyorsunuz değil mi? Çabalıyorum çünkü “ben bir deliyim”; deli olmayı da seviyorum. Üstelik ülkemizin 
delilere, deyim yerindeyse “subaşlarını tutmuş” her türden “akıllı” geçinenlerden, yanı sıra, çirkin 
“çakma çılgınlardan” çok daha fazla gereksinmesi olduğunu düşünüyorum.  

İşte Rıfat Ilgaz’ın “Aydın mısın” başlıklı şiiri bu bağlamda bir kez da aklıma geldi; gerçekte aklım hiç 
çıkmıyor ki… Neden acaba? 

 

“AYDIN MISIN? 

Kilim gibi dokumada mutsuzluğu 
Gidip gelen kara kuşlar havada 

Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden 
Tabanında depremi kara güllelerin 

Duymuyor musun 

Kaldır başını kan uykulardan 
Böyle yürek böyle atardamar 

Atmaz olsun 
Ses ol ışık ol yumruk ol 

Karayeller başına indirmeden çatını 
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm 

Alıp götürmeden büyük denizlere 
Çabuk ol 

Tam çağı işe başlamanın doğan günle 
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden 

Her satırında buram buram alın teri 
Her sayfası günlük güneşlik 

Utanma suçun tümü senin değil 
Yırt otuzunda aldığın diplomayı 

Alfabelik çocuk ol 

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış 
Tel örgüler çevirmiş yöreni 
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende 

Benden geçti mi demek istiyorsun 
Aç iki kolunu iki yanına 

Korkuluk ol 

“Bütün Şiirleri, 1927-1991, Çınar 

Yayınları, Ocak 2020) 
  

 
* Tanrım, ne denli tatsız tuzsuz, kaba bir söylem… Benim için daha kötüsü, ben de şaka yollu sıkça kullanılır 

oldum     . 
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Bunlar “Sonsözlerim” değil ! 

Neden olsun ki; yaşam devam ediyor… 

Yurttaşlarımızın “çevre”/”doğa”/“orman” koruma duyarlılıklarının giderek yaygınlaşmasına öyle sevini-
yorum ki… Ahhh, yurttaşlarımız bu doğrultudaki çoğunlukla özverili çabalarını öncelikle ve ağırlıkla, 
sözgelimi;  

✓ bitkisel üretim,  

✓ hayvancılık,  

✓ ormancılık,  

✓ turizm,  

✓ madencilik,  

✓ inşaat ,  

✓ yerleşme,  

✓ enerji vb  

alanlarındaki –“sektörlerdeki”?- politikalara, planlamalara, örgütlenmelere, hukuksal düzenlemelere de 
yönlendirebilseler, var ya, çok daha kalıcı çözümlere ulaşabilecekler bence ! Tekil olarak ya da yerel 
düzeyde gündeme gelen sorunların önemini, bu sorunlara karşı verilen özverili savaşımların önemini 
yadsımıyor; böylesi savaşımlara katılan ve katkıda bulunan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Ancak, temelde bu sorunlar ilişkin oldukları alanlardaki politikalar ile stratejilerin, planlar ile izlencele-
rin, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin sonuçlarıdır çünkü. Biliyorsunuz, bunlar da ülkemizdeki dışa 
bağımlı “işportacı” kapitalist büyüme – toplumsal kalkınma/gelişme değil ! - politikalarının gerekleri doğ-
rultusunda biçimlendirilip yaşama geçiriliyor. Bu gerçek, özellikle 2000’li yıllarda, daha da gözle görü-
lebilecek elle tutulabilecek denli somutlaştı. Ormancılıkta, dolayısıyla “devlet ormanı sayılan yerler ile 
bu yerlerdeki ekosistemlerde olup bitenlere bu gerçek göz önünde bulundurulmadan yaklaşıldığında 
“havanda su dövmekten öteye geçilebilmesi”, en iyimser söylemle, rastlantısaldır. Örneğin, bir kez 
daha ağaçlandırma çalışmalarını ele alalım: Çoğu yurttaşımız;  

✓ kimler tarafından,  

✓ nerelerde,  

✓ neden, yanı sıra, 

✓ hangi tekniklerle  

yapılırsa yapılsın, bu çalışmalara neredeyse koşulsuz bir istekle, hevesle yaklaşıyor; karınca kararınca 
katkıda bulunuyor. Ne var ki, özellikle 1980’den sonraki siyasal iktidarlar yurttaşlarımızın bu hevesini 
kendince kullanma çabası içinde olmuştur. Örneğin; 

✓ 1980’li yıllarda gündeme getirilen ve her köyün yapması zorunlu olan “Atatürk Ormanı” 
ağaçlandırmaları,  

✓ 1995 yılında çıkarılan 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Ka-
nunu, bu yasanın 5. Maddesi uyarınca gündeme getirilen “hatıra ormanı” çalışmaları, 

✓ 2008-2012 döneminde uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Eylem 
Planı, 

✓ 2015-2019 döneminde uygulanan "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi"  

✓ En son (!) olarak da 2019 yılında gündeme getirilen “Geleceğe Nefes: 11. Ayın 11’inde 
Saat 11’de 11 Milyon Fidan” etkinliği, 
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✓ yine 2019 yılında 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak değerlendirilmesi kararı, 

bu kapsamda sayılabilir. Ben böylesi yaklaşımları “yemyeşil popülizm”* olarak adlandırıyorum. Oysa, 

son yılların yaygın söylemiyle; “yok öyle bir dünya !”: Bu çalışmaların da en az ekolojik ve teknik denli 
önemli ekonomi politik, dolayısıyla toplumsal, yanı sıra, kültürel ve güzelduyusal –“estetik”- boyutları 
var; var ama bu gerçek kimlerin umurunda…  

Kısaca demem o ki; 

✓ “devlet ormanı” sayılan yerler hiç kimsenin “babasının çiftliği”,  

✓ bu yerlerdeki ekosistemler ile etkileşim içinde olduğu çevredeki tüm ekosistemlerde 

o yaşanan süreçler, 

o oluşan ortamlar ile  

o buraları yurt edinmiş varlıklar 

hiç kimsenin oyuncağı;  

✓ OGM’nin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmaz varlıklar hiç kimsenin malı mülkü;  

✓ OGM’de ya da OGM için çalışan hiçbir emekçi kapukulu 

değildir ! Bu son derece yalın gerçeği anlamak o denli zor mudur ki en aklı başında olması beklenenle-
rin bile çoğunluğu “üç maymunları” oynamaktan bu denli hoşnut olabiliyor? Oysa ormancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunlar ancak bu gerçeklerin gerektiğince kavranması ve içselleştirilmesiyle çok 

daha kolay çözümlenebilecektir. Onyüzbinbirinci kezdir       söylüyorum: Ormancılık, her şeyden önce 

geniş anlamda kamusal hizmet alanıdır. Bu nedenle öncelikle OGM’nin her düzeyden yöneticisi ile 
çalışanının bu gerçeğin ayırdında –“bilincinde”- olması, “kafasına göre” davranmaması gerekiyor. An-
cak, davranmıyorlar -ya da “davranamıyorlar”- işte… Davranmalarının sağlanması için bilinen tüm hu-
kuksal ve demokratik yollara başvurulmalı bence. Bu da yetmiyorsa eğer yeni yeni yol ve yöntemler 
bulunmalıdır. “Çevre”/“doğa”/“orman” korumacısı onca kişi, kuruluş, “platform” ile işçi ve kamu çalışan-
ları sendikası, kooperatif ve birlik vb birazcık da bu doğrultuda çaba gösterse, deyim yerindeyse, “kı-
yamet mi kopar”? 

Bilmem anlatabildim mi? 

Saygılarımla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Delidir; ne yapsa, ne söylese yeridir !”

 
* Söylemek gibi olmasın; ülkemizdeki ağaçlandırma politikaları ile uygulamalarını tartıştığım ama henüz yayım-

latma olanağı bulamadığım bir çalışmama da bu adı verdim       
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Ek 1: Stratejik Plan Çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü GZ-FT (Güçlü/Zayıf-Fırsat/Tehdit) Çözümlemesi Bulguları 

a) “Geliştirmeye Açık ve Zayıf Yönler” 

 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 
(2010-2014) 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 
(2013-2017) 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan  
(2017-2021) 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan  
(2019-2023) 

Orman kadastrosunun ve mülkiyet sorunlarının 
çözülememiş olması,  

Ormancılık yönetiminde birimler arasında yeterli 
entegrasyonun sağlanamamış olması,  

Ormancılık sektöründe üretim süresinin uzun, 
verimliliğin düşük olması ve çoğu kez değeri 
para ile ölçülemeyen hizmet ve faydaların söz 
konusu olması,  

Mevzuatın sık sık değiştirilmesi nedeniyle yasa-
lardaki bütünlüğün kaybolmuş olması,  

Yönetim anlayışının geleneksel olarak merkezi 
ve talimat odaklı olması,  

Odun dışı ürün ve hizmetlerin yeterince değer-
lendirilememesi,  

Koruma ve yangınla mücadelenin ekonomik 
olmaması,  

İdare ve ilgi grupları arasında işbirliğinin yeter-
sizliği,  

GIS, veri tabanı ve orman bilgi sisteminin kuru-
lamamış olması,  

AR-GE çalışmalarının yetersizliği ve yeterince 
uygulamaya dönük olmaması,  

Tanıtım eksikliği, ortak paradigmanın oluşturul-
mamış olması,  

Kurumsal yapılanmada stabilitenin sağlanama-
mış olması,  

Personel politikaları, muhafaza memurları sayı-
sının yetersizliği, uzman personel eksikliği,  

Çalışanların ücret yetersizliği ve diğer kuruluşla-

Orman kadastro çalışmalarının bitirileme-
miş ve mülkiyet sorunlarının çözülememiş 
olması  

Mevcut ormanlık alanların yaklaşık yarısı-
nın verimsiz olması  

İkincil mevzuatın yeterli olmaması  

Ormancılık sektöründe verimliliğin düşük 
olması  

Ormanların sağladığı faydaların ekonomik 
değerlendirmesinin yeterince yapılmaması 

Kurumsal yapılanmada istikrarın sağla-
namamış olması  

Yangınla mücadelenin yüksek maliyetli 
olması 

İdare ve ilgi grupları arasında işbirliğinin 
yetersizliği  

CBS, veri tabanı ve orman bilgi sisteminin 
kurulamamış olması  

AR-GE çalışmalarının uygulamaya yete-
rince dönük olmaması  

Havza bütünlüğü esasına göre çalışmala-
rın yeterince yaygınlaşmamış olması  

Orman köylerinde gelir düzeyinin diğer 
alanlara göre önemli derecede düşük 
olması  

Geniş alanlara yayılan erozyon nedeniyle 
bozuk ormanların rehabilitasyonunda 
yaşanan güçlükler  

Odun dışı ürün ve hizmetlerin yeterince 

Ağaçlandırma, koruma, yangın, kadastro, 
üretim, dikim, yol gibi birbirinden çok farklı 
iş kalemlerinin olması  

İhtiyaç duyulan personel tahsisinin istenilen 
düzeyde olmaması  

Orman işletme müdürlükleri ve işletme 
şefliklerinin optimal sayıya ve saha büyük-
lüğüne ulaştırılamaması  

Mevcut AR-GE organizasyon yapısı, mali 
ve personel yapısının yetersizliği  

Tanıtım eksikliği  

Mülkiyet sorunlarının çözülememiş olması  

Ulusal Orman Envanterini sağlayan veri 
setlerine dayalı izleme, değerlendirme ve 
raporlama sistemindeki yetersizlikler  

Yangın işçileri istihdamında çalışma saatle-
ri yönünden yaşanan sorunlar  

Muhafaza memuru sayısındaki yetersizlik-
ler 

Kurumsal gücün sosyal boyutta kurumsal 
etkinliğe dönüştürülememesi  

Sertifikasyon sisteminin geliştirilmesindeki 
eksiklikler  

Çok sayıda dava dosyasının bulunması  

Ormancılık sektörünün sürdürülebilir kal-
kınması için araştırma ve teknolojik geliş-
melerin yeterince teşvik edilmemesi  

Kurumda sosyal imkân, etkinlik ve tesis 
yetersizliği  

Personel istihdam politikası, uzmanlaşma 
ve kariyer planlama sistemi  

İş gücü ve üretimde profesyonel yapı  

Kurumsal etkinlik, tanıtım, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme  

İzleme ve değerlendirme sistemi  

Bilişim teknolojilerinin iş süreçlerine en-
tegrasyonu  

Ekosistem hizmetlerinin değerinin belir-
lenmesi 

https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/Orman%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Stratejik%20Plan%20(2010-2014).pdf
https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/Orman%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Stratejik%20Plan%20(2010-2014).pdf
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ra göre ücret dengesizliğinin olması,  

Çoğunlukla mahrumiyet bölgelerinde çalışılmak 
zorunda olunması,  

Politik ve sosyal baskıların yoğunluğu, liyakat 
ve kıdeme dayalı atama mekanizmalarının 
geliştirilememiş olması,  

İlgi grupları arasında orman ve ormancılıkla ilgili 
ortak bir paradigmanın oluşturulamamış olması 

değerlendirilememesi  

Endüstriyel plantasyonlarla üretim kapasi-
tesinin yeterince sağlanamamış olması  

Ağaç ıslahı çalışmalarının yetersiz olması 
ve az sayıda tür üzerinde çalışma yapılı-
yor olması  

Arboretumlara yeterince önem verilme-
mesi  

Tanıtım eksikliği, halkla ilişkilerde kapasite 
geliştirmenin yetersizliği, kurumsal gücün 
kurumsal etkinliğe dönüştürülememesi ve 
ortak paradigmanın oluşturulmamış olma-
sı  

İlgi grupları arasında orman ve ormancılık-
la ilgili ortak bir paradigmanın oluşturula-
mamış olması 

Liyakat ve kıdeme dayalı atama meka-
nizmalarının geliştirilememiş olması  

Muhafaza memurları sayısının yetersizliği  

Teknik ve sosyal konularda kapasite ye-
tersizliği, uzman personel eksikliği, orman 
işletme şeflikleri sorumluluk alanlarının 
çok geniş olması  

Performans yönetiminin uygulanamaması 

Orman Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki 
kısıtlardan kaynaklı iş gücü yetersizliği ve 
üretimde profesyonel yapının olmaması  

Ormanların sağladığı faydaların ekonomik 
değerlendirmesinin yeterince yapılmaması 

Sayfa 67-68 Sayfa 42-43 Sayfa 40-41 Sayfa 37 

b) “Tehditler” 

 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 
(2010-2014) 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 
(2013-2017) 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 
(2017-2021) 

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 
(2019-2023) 

Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların bilinçsiz-
ce tüketilmesi,  

İklim değişikliği, kuraklık, hava kirliliği ve gide-
rek artan orman yangınları,  

Ormanların her türlü risk faktörüne açık olması,  

Mevzuatın sık sık değiştirilmesi nedeniyle 
yasalardaki bütünlüğün kaybolmuş olması  

Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların 
bilinçsizce tüketilmesi  

Orman yangınları, orman suçları ve odun 
dışı orman ürün kaynaklarından düzensiz 

Orman alanlarının kamu yararı adı altında 
ormancılık dışı faydalanmalar için uzun 
süreli tahsisi talepleri  

Kamu personel politikası  Sosyal ve poli-
tik baskıların yoğunluğu  

İklim değişikliği, hava kirliliği ve endüstriyel 
atıklar  

Yurtdışı kaynaklı karantinaya tabi hastalık-
lar ve zararlı organizmalar  

Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve 
eğitim düzeyinin düşüklüğü  

https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/Orman%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Stratejik%20Plan%20(2010-2014).pdf
https://web.ogm.gov.tr/ekutuphane/StratejikPlan/Orman%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Stratejik%20Plan%20(2010-2014).pdf
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Geniş alanlara yayılan erozyon nedeniyle bozuk 
ormanların rehabilitasyonunda yaşanan güçlük-
ler,  

Kamudaki ücret politikalarının dengesizliği, 
Kurum çalışanlarının düşük istek ve morale 
sahip olması,  

Tarımsal, endüstriyel ve turizm gibi ormanlar 
üzerinde artan sosyal baskılar,  

Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve eğitim 
düzeyi düşüklüğü,  

Kontrolsüz ve aşırı otlatma, artan usulsüz insan 
müdahaleleri ve kaçak uygulamalar,  

Kamu yararı adı altında ormanlardan yapılan 
yasal tahsislerin artması,  

Orman köylerinde gelir ve eğitim düzeyinin 
düşük olması,  

Arazi kullanımındaki yasal belirsizlikler,  

İş gücü ve üretim maliyetlerinin artması,  

Genetik kirlilik ve yerli türler dışındaki exotik 
bitkilerin yaygınlaşması,  

Zaman zaman gündeme gelen ormanların özel-
leştirilmesi girişimleri,  

Özel ağaçlandırmalar ve endüstriyel ağaçlan-
dırmalara yeterli destek ve teşvikin verileme-
mesi sonucu doğal ormanlar üzerinde oluşan 
üretim baskısı 

ve tahrip edici yararlanmaların azalmasına 
rağmen varlığı 

Hava kirliliği, endüstriyel atıklar ve iklim 
değişikliği  

Orman alanlarının kamu yararı adı altında 
ormancılık dışı faydalanmalar için uzun 
süreli tahsisi talepleri  

Genetik kirlilik ve yerli türler dışındaki 
exotik bitkilerin yaygınlaşması  

İş gücü ve üretim maliyetlerinin artması, 
orman köylerinde genç nüfusun azalması  

Özel ağaçlandırmalar ve endüstriyel ağaç-
landırmalara yeterli destek ve teşvikin 
verilememesi sonucu doğal ormanlar 
üzerinde oluşan üretim baskısı  

Tohum transfer rejyonlaması çalışmaları-
na gereken özenin gösterilmemesi  

Sosyal ve politik baskıların yoğunluğu  

Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve 
eğitim düzeyinin düşüklüğü  

Arazi kullanımındaki yasal belirsizlikler 

Hızlı nüfus artışı, kentsel nüfusun artması 
ile kentlere yakın orman kaynaklarına olan 
baskının artması  

Hava kirliliği, endüstriyel atıklar ve iklim 
değişikliği  

Orman Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki 
kısıtlardan kaynaklı iş gücü ve üretim mali-
yetlerinin artması, orman köylerinde genç 
nüfusun azalması  

Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve 
eğitim düzeyinin düşüklüğü  

Orman ekosistemlerinin enerji nakil hatları, 
otoyollarla parçalılığın (fragmantasyon) 
artması, parça genişliklerinin azalması  

Global eğilimler, ekosistem hizmetlerinin 
ticarete konu edilmesi (yeşil ekonomi, kar-
bon ticareti  vb)  

Yurtdışı kaynaklı karantinaya tabi hastalık-
lar ve zararlı organizmalar 

İş gücü ve üretim maliyetlerinin artması, 
orman köylerinde genç nüfusun azalması  

Politika, plan, program, uygulama hiyerar-
şisinde etkinsizlik  

İş kazaları ve bilişim teknolojilerinde yaşa-
nan hızlı değişim 

Sayfa 67-68 Sayfa 42-43 Sayfa 40-41 Sayfa 37 
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Ek 2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Türkiye Raporu 2019 İçin Belirlenen 
“Kriter” ile “Göstergeler 

 

“Kriterler" Göstergeler “Hızlı” Değerlendirme 

Kriter 1:  

Orman  
Kaynakları ve 
Karbon Stoku 

1) Orman Alanı. Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

2) Dikili Ağaç Serveti ve Artım. Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

3) Karbon Stoku Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

4) Orman Kadastrosu Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

5) Planla Yönetilen Orman Alanı Plansız orman alanı bulunmamaktadır 

Politikalar, Kurumlar ve Araçlar 
Politikalar, kurumlar ve araçlar yeterli düzeyde olup, olum-
suz bir husus bulunmamaktadıt.. 

Kriter 2:  

Ormanların 
Sağlığı,  
Canlılığı ve 
Bütünlüğü 

1) Doğal Faktörlerden Etkilenen Or-
manlar 

Kuraklık ve ekstrem sıcaklılar nedeniyle olumsuz yönde 
artış olmuştur 

2) Silvikültürel Faaliyetler 
Genel olarak programlarla uyumlu gerçekleşmeler sağlan-
mıştır. Ormanların rehabilitasyonu çalışmalarında ise azalış 
eğilimi devam etmektedir. 

3) İnsan Kaynaklı Zararlar  
Dalgalı bir eğilim izlemeye devam etmektedir. Özellikle 
2015 yılı sonrasında orman suç sayılarında artış eğilimi gö-
rülmektedir 

4) Otlatma Zararı Olumlu yönde azalış devam etmektedir. 

5) İzin ve İrtifaklar 
Orman alanlarından verilen izin sayıları ve alanlarında özel-
likle 17/3 madde kapsamındaki izinlerde artış devam et-
mektedir. 

6) Ormanlarda Hava Kirliliği ve İklim 
Değişikliğinin Etkileri 

Ormanların sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde hava 
kirliliği ve etkileri yönünde olumsuz bir durum rapor edil-
memiştir 

7) Orman Yolları ve Tesisleri 
Genel olarak programlarla uyumlu gerçekleşmeler sağlan-
mıştır. Uygulamalar belirli bir düzeyde devam etmekte olup, 
olumsuz bir gelişme bulunmamaktadır. 

Politikalar, Kurumlar ve Araçlar 
Politikalar, kurumlar ve araçlar yeterli düzeyde olup, olum-
suz bir husus bulunmamaktadır. 

Kriter 3:  

Ormanların 
Üretim  
Fonksiyonları 

1) Artım ve Üretim 

Üretim programları üretim ormanları olarak ayrılan orman 
alanlarındaki artım seviyelerine ulaşmakla birlikte toplam 
ormanların ürettiği artımın altında devam etmektedir. Bu 
yönüyle bir sorun bulunmamaktadır. 

2) Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler 
Olumlu yönde artış devam etmekle birlikte amaçlanan dü-
zeyde olmayıp, geliştirilmesi gerekmektedir. 

3) Sertifikalı Orman Kritere Uygun ve 
Uygulanabilir. 

Programlanan düzeyle ve kurumsal stratejilerle uyumlu 
olumlu yönde artış devam etmektedir. 

Politikalar, Kurumlar ve Araçlar 
Politikalar, kurumlar ve araçların geliştirilmesine ihtiyaç bu-
lunmaktadır. 

Kriter 4:  

Biyolojik 
Çeşitlilik 

1) Ağaç Tür Çeşitliliği. Olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 

2) Gençleşme 
Programlanan düzeyle uyumlu olumlu yönde artış devam 
etmektedir. Önemli bir sorun bulunmamaktadır 

3) Doğallık 
Doğal orman alanlarının oranı %97 seviyelerinde olup, 
alansal bir azalış söz konusu olmayıp, alansal artış devam 
etmektedir 

4) Tanıtılan Ağaç Türleri 
Tanıtılan ağaç türlerinde bir değişim söz konusu olmayıp 
stabildir. 

5) Ölü Odun 
Değerlendirme için yeterli veri temin edilememiştir. Ulusal 
orman envanteri çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir 
verilerin de üretilebileceği düşünülmektedir 

6) Gen Kaynakları 
Gen kaynakları sayısal ve alansal olarak düzenli bir artış 
göstermekle birlikte amaçlanan düzeyde değildir 

7) Parçalılık 
Özellikle 10 hektardan küçük orman alanlarında parçalılık 
olumsuz yönde devam etmektedir. 

8) Tehdit Altındaki Orman Türleri 
Değerlendirme için yeterli veri temin edilememiştir. Biyolojik 
çeşitlilik izleme değerlendirme ve raporlama süreçlerinin 
geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

9) Korunan Ormanlar Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

10) Yaygın Orman Kuş Türleri 
Değerlendirme için yeterli veri temin edilememiştir. Yaygın 
orman kuş türlerinin izlenmesine yönelik çalışmalar gelişti-
rilmelidir. 

11) Yaygın Memeli Hayvan Türleri 
Değerlendirme için yeterli veri temin edilememiştir. Yaygın 
memeli hayvan türlerinin izlenmesine yönelik çalışmalar 
geliştirilmelidir 

Politikalar, Kurumlar ve Araçlar Politikalar, kurumlar ve araçların geliştirilmesine ihtiyaç bu-
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lunmaktadır 

Kriter 5:  

Ormanların 
Koruyucu 
Fonksiyonları 

1) Toprak Koruma Ormanları Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

2) Su Koruma Ormanları Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

3) Alt Yapı Koruma Ormanları Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

Politikalar, Kurumlar ve Araçlar 
Politikalar, kurumlar ve araçlar yeterli düzeyde olup, olum-
suz bir husus bulunmamaktadır. 

Kriter 6:  

Ormanların 
Sosyo-
Ekonomik 
Fonksiyonları 

1) Ormancılık Sektörünün GSYH’ya 
Katkısı 

Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

2) Orman Ürünleri Arz ve Talep Den-
gesi 

Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

3) Ormancılık Sektöründe İstihdam 
Büyüklüğü ve Niteliği 

Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

4) Ormancılığın Finansal Güç Denge 
Oranı 

Olumlu yönde artış devam etmektedir 

5) Kamu Bütçesinden Ormancılığa 
Ayrılan Pay 

Devlet bütçesinden ayrılan pay azalış eğilimindedir 

6) Ormana Bağımlı Toplumun Büyük-
lüğü 

Kısmi bir azalış olmakla birlikte stabil durumunu korumak-
tadır. 

7) Rekreasyon Hizmetlerinden Fay-
dalananlar 

Olumlu yönde artış devam etmektedir. 

8) Ormancılık Sektöründen Orman 
Köylerine Gelir Transferi 

Olumlu yönde artış devam etmektedir 

9) AR-GE Yayım ve Eğitim Çalışma-
ları 

Önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 

10) Ormanla İlgili STK’ların Faaliyetleri Önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 

11) Orman Toplum Uyuşmazlıkları 
Orman toplum uyuşmazlıklarında kısmi bir azalış olmakla 
birlikte stabil durumunu korumaktadır.  

Politikalar, Kurumlar ve Araçlar 
Politikalar, kurumlar ve araçların geliştirilmesine ihtiyaç bu-
lunmaktadır. 

Kaynak: Anonim; Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Türkiye Raporu 2019; TC Tarım ve 
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA/Kasım 2020; Say-
fa 19-20. 
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