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19 Mart 2021 

Merhaba; 

Kime, nasıl söylersem söyleyeyim, anlatamıyorum: 21 Mart, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından 2012 yılından bu yana yıla özgü bir gündemle “Uluslararası 
Ormanlar Günü” olarak değerlendiriliyor; “Dünya Ormancılık Günü” olarak değil ! Bu 

yılki gündem “orman ekosistemlerinin iyileştirilmesi” olarak belirlenmiş*. Orman 

Genel Müdürlüğü bu gerçeği kavramışsa eğer kamuoyuna ağaçlandırma, yanı sıra, 
bir süredir yürüttüğü “orman rehabilitasyonu” çalışmalarındaki başarımlarını anla-
tacaktır. Belki de; “- Biz bu çalışmalara herkesten önce başladık; bu alanda da 
dünya lideriyiz!” vs diyebilecektir. Oysa, gerçek hiç de öyle değildir. Ayrıca ülke-
miz özelinde anlatılması gereken çok daha önemli gelişmeler yaşanıyor ormancılı-
ğımız ile “ormanlarımızda.” Ben bu “…Sessiz Tartışmalar (GÜNCEL 7)”de “Dünya 
Ormancılık Günü” sizin olsun; soracağım soruları yanıtlayın, yeter !” diyecek, bunların 
sormakla yetineceğim. Bakarsınız bu soruların yanıtlarını en az bencileyin “dert 
edinecek” birileri çıkar. 

Selamlarımla. 
Yücel ÇAĞLAR 

Tüm ekosistemlerin, bu kapsamda orman ve maki ekosistemlerinin gezegenimizin yaşanabilirliğine 
katkılarını bilmeyenin artık kalmadığını sanıyorum. Ancak toplumun ekosistemlerden beklentileri 
ülkelere, dönemlere, toplumsal sınıf ve kesimlere göre farklılaştığının da görülmesi gerekiyor. Gö-
rülebiliyor mu, pek sanmıyorum. Örneğin, ülkemizde egemen sınıflar ile yoksul köylülerin, kentlile-
rin “orman”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan arazilerden yana beklentilerinin ağırlığı, yanı sıra 
önceliği giderek değişmiştir. Sözgelimi; egemen sınıfların “devlet ormanı” sayılan arazilerden bek-
lentisi hem yoğunlaşmış hem de çeşitlenmiştir. Buna karşılık orta gelirli, az da olsa bilinçli köylü ve 
kentli yurttaşlarımızın orman ekosistemlerinin daha çok ekolojik ve çevresel katkılarına yönelik bek-
lentisi giderek artmıştır. Ülkemizdeki tüm “orman” sayılan yerlerin, bu yerlerdeki orman ve maki 
ekosistemlerinin korunmasından, geniş anlamda kamu yararına yönetilmesinden sorumlu Orman 

 
* Tamam, ben İngilizce bilmiyorum ama ortaokul İngilizcemle bile “International Day of Forests" söyleminin 

“Dünya Ormancılık Günü” anlamına gelmediğini; “Uluslararası Ormanlar Günü” -bana kalırsa “Ülkelerarası 
Ormanlar Günü” daha doğru bir söylem- geldiğini anlayabiliyorum. Belki de; “- O denli önemli mi?” diyorsu-
nuz; evet önemli, hem de çoook: 1970’li yıllarda gündeme gelen “Dünya Ormancılık Günü”, Kuzey Yarım-
kürede, adı üzerinde “…Ormancılık…” günü olarak, yani ormancılık etkinliklerinin öneminin, sorunlarının 
bilince çıkarılması gerekiyordu, Ülkemizdeyse çoğunlukla “ormanlar günü” olarak değerlendirilmeye çalışıl-
dı. Böylece ormancılık alanında yaşananlar da büyük ölçüde gözlerden kaçırılabildi. 
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Genel Müdürlüğü ise (OGM), giderek yeniden sıradan bir tüccar gibi davranmaya yönelmiştir. “Mu-
hatapsız sorularıma” konu gelişmeler ormancılığımızdaki bu yönelimin somut göstergelerine iliş-
kindir. Aktaracağım verilerin tümünü OGM’nin web sitesinde yayımlanan “Resmi İstatistikler” ile 
“Faaliyet Raporları”ndan aldım.  

*** 
“Ormanlar sadece ağaç” değilmiş… 

Tam söze başlayacaktım ki ilgili kuruluşun kamuoyuna açık web sayfasında dönüşümlü olarak yer 
verilen savsöz –“vecize”?- dikkatimi çekti. Olduğu gibi aktarıyorum:  

"Ormanlar Sadece Ağaç Değil; Hayattır... Sağlıktır... Mutluluktur!” 

Bir de “Kurumsal Sorumluluk Ödülü”☹ almış ilgili kuruluşun, üstelik 2021 yılında, orman ekosis-

temlerini böyle tanımlaması karşısında şaşırdım doğal olarak: Evet evet, gerçekten de “ormanlar 
ağaç değildir”! İlgili yasanın 1. Maddesinde yazdığı söylemle; “Tabii olarak yetişen veya emekle 
yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte” hukuksal olarak “orman” sayılabilir ama 
kesinlikle “ağaç değildir” ! Bu şaşkınlığı üzerimden atamışken aynı sitede bir de; 

✓ “Orman canlıların yuvasıdır” 

✓ “Dikilen her fidan, büyüyen bir umut” 

✓ “11 Milyon ağaç; bugün fidan yarın nefes”  

✓ “Doğal zenginliğimizi ‘birlikte koruyalım’ ” 

✓ “Orman yangını vatan savunması” 

vb ancak anaokulu öğrencilerinin dile getirebileceği savsözleri görünce şaşkınlığım kızgınlığa dö-
nüştü.  Evet evet noktasına virgülüne böyle yazıyor. Ne diyeyim; “akilleştirilen” şarkıcının söylemiy-
le; “batsın bu dünya!” diyebilirim örneğin. Ama durun bir dakika; bu saçma sapan söylemi düzelte-
yim: “Batsın bu kuruluş” diyeceğim ama kuruluşun “ne günahı var”, batsın ikiyüz yıllık bu kuruluşu 
bu duruma getirenler; daha ne söyleyeyim… Sakin olmalıyım, sakin sakin…  

İlgisiz “ilgililer”, “yetkisiz” yetkililer, “bakan”/görmeyenler; sorularım sizedir !  

Olağanlaştı artık ne yazık ki; ülkemizde “göz gözü görmüyor”: Bir yandan koronanın yol açtığı so-
runlar, bir yandan gittikçe büyüyen ekonomik kötüleşme, özellikle de işsizlik, başta sağlık çalışanla-
rı olmak üzere emeğiyle geçinenlerin üzerinde giderek artan ekonomik ve demokratik baskılar, bir 
yandan da küfürleşmekten öteye geçemeyen siyasal “tartışmalar”… Oysa bahar gelmiş, gelmiş 
ama toplumun çoğunluğu “bahar gelmiş neyleyeyim…” diye ağlaşıyor. Böyleyken ben de kalkmış 
21 Mart’ın artık “Dünya Ormancılık Günü” olmadığını, “Uluslararası Ormanlar Günü” olduğunu dert 
ediniyorum. Oysa okurum, dinleyenim kim, onu bile bilmiyorum. Bilmiyorum ama söylemeden de 
yapamıyorum. Şimdi de herkesin bir şeyler söyleyeceği “şu mübarek” (!) “Uluslararası Ormanlar 
Günü”nü ben de “boş geçmeyeyim” istedim. Bu istekle, yanıtlayabilecek ilgili/ilgisiz, yanı sıra, yetki-
li/yetkisiz bir tek kişi olsun çıkar düşüncesiyle aşağıdaki soruları hazırladım; bilginize –

“tartışmanıza”?- sunuyorum. Biliyorsunuz; “soranın bir yüzü, yanıtlamayanın iki yüzü kırmızı”      

Ama öncelikle şunu söylemeden de geçemeyeceğim: 

✓ “Ekonomik getirisi az”, 

✓ “orman vasfını yitirmiştir”, 

✓ “sahipsizdir”, 

✓ “orman olarak muhafazasında hiçbir yarar yoktur”, 

✓ hukuksal olarak “orman” sayılmaz 

vb gerekçelerle yağmalamasına yol açtığınız ya da bilerek bilmeyerek buna neden olduğunuz ya-

hut tepkisiz kaldığınız nerede “geniş anlamda kamusal”* varlık, ortam varsa, süreç işliyorsa bana 

bırakın. Ben gerektiğince korur, geniş anlamda kamunun yararlanmasına sunarım; bilmem anlata-
bildim mi !  

 
* “Geniş anlamda kamusal”; odağında yalnızca insanlar değil, yaşamın canlı ve cansız tüm varlıkların olduğu 

“kamu”. 
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1) Anayasanın 169 ile 170. Maddeleri yürürlükteyken nasıl oluyor da 6831 sayılı Orman Kanu-
nu’nu 19 yılda tam 25 kez değiştiriyorsunuz, neden? Üstelik bu değişikliklerin neredeyse tü-
müne yakını Anayasanın bu maddelerine açıkça aykırı. 

2) “Devlet ormanı” sayılan arazileri yine Anayasanın 169 ile 170. Maddelerine aykırı olarak meta-
laştırıp “devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiş” (!) gibi saçma sapan bir söylemle 
çeşitli yollarla özelleştiriyor, satıyor ya da kiralayabiliyorsunuz? 

3) 1937 yılından bu yana yürürlükte olan, onca baskıya, kısıtlamaya karşın çok önemli başarılı ça-
lışmalar da yapabilen devlet ormancılığı düzenini iyiden iyiye hantallaştırıp, verimsizleştiriyor son-
ra da en temel ormancılık çalışmalarını bile göz göre göre ihalelerle özel kişi ve kuruluşlara yaptı-
rabiliyorsunuz; bu yönden de Anayasanın 169. Maddesine aykırı davranıyorsunuz. Ne hakla?  

4) 6831 sayılı yasanın ünlü 2. Maddesinin “B” bendine dayanarak 2000 yılına değin “orman vas-
fını yitirmiştir” gerekçesiyle artık hukuksal olarak “orman” sayılmayan yaklaşık 500 bin hektar 
araziyi Anayasanın 169 ile 170. Maddelerine aykırı olarak herkese satmaya çalışıyorsunuz. 
Yetmiyormuş gibi, 2006-2020 döneminde “devlet ormanı” sayılan toplam 321,5 bin hektar da-
ha araziyi hukuksal olarak “orman” saymadınız. Dahası, 2018 yılında 6831 sayılı yasaya getir-
diğiniz Ek Madde 16’ya dayanarak; 

“…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına 
dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerle-
şim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman 
vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen…” 

alanların nasıl hukuksal olarak “orman” sayılmamasını olanaklı kılabiliyorsunuz? Böylece ünlü 
“2B” uygulamasından çok daha kötü sonuçlar verilmesine yol açıyor; bu yolda yürüyerek iki yıl 
içinde “devlet ormanı” sayılan yaklaşık 2 bin hektarı artık “orman” saymayabiliyorsunuz? 

5) 6831 sayılı yasanın 16. Maddesine dayanarak 2012-2019 döneminde, “devlet ormanı” sayılan” 
77,3 bin hektar arazide toplam 20,4 bin madencilik işletmesine açarken, bu rastgele uygula-
manızın orman, maki, sucul vb ekosistemlerinde yol açabileceği yıkımları onarabilecek misi-
niz? Amaç, tür, teknik yönlerden rastgele dikilecek fidanlar buraların onarılmasına yetecek mi? 
Sonra; darmaduman etmesine göz yumduğunuz ekosistemlerin hangi birisini iyileştirdiniz –

“rehabilite ettiniz-?  

6) Yine 2012-2019 döneminde “devlet ormanı” sayılan” 216,5 bin hektar arazide 6831 sayılı ya-
sanın 17. Maddesine dayanarak çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere toplam 25,1 bin izin verdi-
niz. Bu maddeye dayanarak verdiğiniz izinlerle toplam kaç hektar orman ve hukuksal olarak 
“orman” sayılan maki ekosisteminin yok edildiğini bilmiyoruz. Peki, siz bilebiliyor musunuz? 
Ancak şunu biliyoruz ki, bu yolla yok edilmesine neden olduğunuz orman ve maki ekosistemle-
rinin, istatistiklerinizdeki hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerin genişliğinde herhangi bir 
azalış olarak yansımıyor. Ama siz her fırsatta “orman varlığını” artırdığınızı söylüyorsunuz. 
Oysa “orman” sayılan yerler dışında orman ekosistemi oluşturmak amacıyla ağaçlandırma 
hemen hiç yapmıyorsunuz Gerçekleri neden çarpıtıyorsunuz? 

7) 2012 yılında 6831 sayılı yasanın “orman” sayılan yerleri yolgeçen hanına çeviren 17. Madde-
sini de değiştirip bu kez “devlet ormanı” sayılan yerlerdeki yaylalardaki kaçak yapılaşmalar için 
kiralama karşılığında bir tür af getirdiniz. Oysa bu yaylalar sizin gözünüzün önünde yapılaştı. 
Şimdi de kalkmış, yalnızca 2011 yılından sonra gerçekleşen yapılaşmayı kiralıyorsunuz; ayıp-
tır yazıktır ! Siz çalışmalarını şimdilerde yaylalarda da yoğunlaştırmış bir emlakçı kuruluşu mu-
sunuz? 
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8) 2020 yılında 6831 sayılı yasanın hukuksal olarak “orman” sayılmayacak yerleri tanımlayan 1. 
Maddesinin 2. Fıkrasında önemli değişiklikler yaptınız. Böylece bir yandan “orman” sayılmaya-
cak yerlerin kapsamını genişlettiniz bir yandan da özel arazilerdeki ağaçların sahipleri tarafın-
dan kesilmesini kolaylaştırdınız; kimlerine şirin görünmeye çabalıyorsunuz? 

9) 6831 sayılı yasanın 57 ile bu yasaya 2012 yılında getirdiğiniz Ek madde 12 madde uyarınca 

“bozuk”=“verimsiz”=”boşluklu kapalı” saydığınız      139,5 bin hektar “devlet ormanı” arazisin-

de  gerçek ve tüzel kişilere “özel ormanları” gibi yararlanabilecekleri “özel ağaçlandırma” izni 
verdiniz. Onların bu arazilerdeki yaşlı doğal orman ve maki ekosistemlerini kaldırarak yerlerin-
de çoğunlukla zeytinlik, bademlik, cevizlik, kestanelik vb meyvelikler oluşturmalarını olanaklı 
kıldınız. Bu da yetmedi, “Millete Uzanan El: Gelir Getirici Türlerle Ağaçlandırması” (!) vb söy-
lemle bu çalışmaları kuruluş olarak yapıp kurayla dağıtmaya kalkıştınız. Yasal dayanaktan 
yoksun olan tüm bu uygulamalara başladıktan yıllar sonra, 2011 yılında 6831 sayılı Orman 
Kanunu’na Ek Madde 12’yi getirdiniz, Ağaçlandırma Yönetmeliği’ni birçok kez değiştirdiniz. 
Kimin malını kime veriyorsunuz? 

10) İzmir’deki büyük orman yangınından hemen sonra gülünç “Yarına nefes; 11. Ayın 11’inde saat 
11’de 11 milyon fidan” etkinliğini gündeme getirdiniz. Yurttaşlarımız bu etkinliğinizin İzmir’deki 
yangının yol açtığı büyük yıkımı gözlerden kaçırmak amacına yönelik olduğunu anlamadı mı sa-
nıyorsunuz? Ancak ekolojik, ekonomik ve teknik yönlerden büyük sorunlar taşıyan böylesi gös-
termelik etkinliklere karşın 2019 yılında, önceki on yılın yıllık ortalaması olan 43,7 bin hektarın 
yarısı denli bile ağaçlandırma yapamadınız. 2020 yılındaysa, aynı ortalamanın ancak %65’ine 
ulaşabildiniz. Öte yandan; aynı dönemde yılda ortalama olarak 383,6 milyon fidan üretebilirken bu 
sayıyı 2019 yılın 242,4 milyona düşürmüş, 2020 yılındaysa 273,5 milyon fidan üretebilmişsiniz.  

11) Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki kızılçam bölgeleri dışında özellikle orman ekosistemi 
oluşturma amaçlı ağaçlandırma ile orman ekosistemlerini “gençleştirme” –“yenileme”-  çalışma-
larındaki başarı oranları nedir?   

12) Dışsatıma yönelik olarak plansızca büyütülen odun kökenli ürün sanayisinin hammadde odun 
gereksinmesinin yurt içinde daha bol, özellikle de çok daha ucuza karşılamak için yaşlı ve do-
ğal orman ekosistemlerini kaldırıp yerlerinde hızlı gelişen –“büyüyen”?- yerli ve yabancı türlerle 
“ağaç tarımı” ağaçlandırmaları –“endüstriyel plantasyon”?- yapıyor ya da yaptırıyorsunuz. Bu ça-
lışmaların ekolojik, ekonomik getiriler ile götürülerini belirlediniz mi? 

13) 6831 sayılı yasanın 61. maddesindeki “Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması zaru-
ri görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plan dairesinde ağaçlandırma 
yapılır.” kuralını göstermelik yol kenarı, okul bahçesi vb ikincil önemdeki yerlerin dışında yerine 
getirmediniz. En son 2017 yılında çıkarılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetleri-
ne İlişkin Yönetmelik uyarınca oluşturulan parasal kaynakları nerelere nasıl harcadınız? 

14) Odun hasadını, başka bir söyleyişle ağaç kesimini büyük ölçüde artırdınız. Söylediklerinize 
bakılırsa daha da artıracaksınız: 2009-2018 döneminde yılda ortalama 15,5 milyon m3 olan 
endüstriyel odunu hasadınızı 2019 yılında 22,1, 2020 yılındaysa 24,8 milyon m3’e çıkardınız.  
Bu amaçla sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere binlerce işgören aldınız. Orman ekosistemi 
yönetim –“orman amenajman”- planlarını değiştiriyor, orman ekosistemindeki ağaç ve ağaççıkla-
rı dikili durumdayken ihalelerle satıyorsunuz, Peki, yıllardır yaptığınız bu çalışmaların orman 
ekosistemleri başta olmak üzere tüm ekosistemleri, yanı sıra, “orman köylülerinin” ekonomik 
toplumsal yapıları üzerindeki etkilerinin ne olduğunu biliyor musunuz; hiç araştırdınız mı? 

15) Ormancılık çalışmalarının öncelikli gereklerinden birisi sürekliliktir -dilinizden düşürmediğinin ak-

tarma “sürdürülebilirlikten” sözlük etmiyorum -. Bu gereğin yerine getirilebilmesi için çalışanlarını-
zın işlendirilecekleri yörenin ekolojik, yanı sıra, toplumsal ve kültürel, dolayısıyla ormancılık 
koşulları konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi ve deneyim sahibi olması zorunludur. Neredey-
se tüm ormancılık çalışmalarını ihaleyle üstlenicilere yaptırarak bu zorunluluğun yerine getiril-
mesini rastlantılara bırakıyorsunuz. Bir de sözleşmeli işgören işlendirmeleri, hizmet satın alma 
uygulamalarıyla bu durumu iyiden iyiye pekiştiriyor; ormancı çalışanların ekonomik ve demok-
ratik haklarının alabildiğine kısıtlanmasına yol açıyorsunuz. Bu uygulamalarınızın ormancılığı-
mıza ne yararı oluyor; olumlu sonuç aldığınız bir tek örnek gösterebilir misiniz? 
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16) Bilmiyor olamazsınız: Ülkemizin ekolojik koşulları, dolayısıyla orman ekosistemleri ile toplum-
sal ve kültürel yapısı hem yatay hem de dikey olarak son derece çeşitlilik gösteriyor. Bu ger-
çeklik ormancılığımızın yönetsel yapısının da çeşitlendirilmesini zorunlu kılıyor. Böyleyken ne 
yönetsel yapılarınızı, dolayısıyla ne de işgören işlendirme biçiminizi, bu kapsamda işgörenlerin 
atama ve yer değiştirmelerini farklılaştırmıyorsunuz? “Rotasyon” uygulamalarıyla bu gereği ye-
rine getirdiğinizi düşünüyorsanız “fena halde” yanılıyorsunuz. Üstelik çoğu durumda bu uygu-
lamalar sırasında yine keyfi davrandığınız için “kaş yaparken göz çıkarıyor”; teknik ormancılık 
çalışmalarının bile orman ekosistemlerine zarar vermesine yol açıyorsunuz. Sahip olduğunuz 
12 ormancılık araştırma enstitünüzün, bu enstitülerdeki yüzlerce araştırmacınızın neden bu gi-
bi sorunlarla da ilgilenmesini sağlamıyorsunuz? 

17) 2004-2019 döneminde ülkemizde yılda ortalama 2316 orman yangını çıkmış; yine yıllık orta-
lama olarak 8235 hektar orman ve maki ekosistemi zarar görmüş. Buna karşılık, 2019 yılında 
çıkan yangın sayısı 2688’e, zarar gören orman ve maki ekosisteminin genişliği de 11332 hek-
tara çıkmış. Bu sayılar 2020 yılında 3399, zarar gören alan genişliği ise 20971 hektar olmuş-
tur. Sorum şu: Peki, neden? Sakın küresel ısınma, şiddetli rüzgar vb nedenleri öne sürmeyiniz; 
uygun deyişle, “kimse yemiyor” artık.  

Öte yandan, İzmir’de “…Orman yangınlarını önleme, mücadele ve yanan alanların rehabilitas-
yon çalışmalarında görev alacak kişilerin eğitimi ve Orman Genel Müdürlüğünün Orman yan-
gınları konusunda vereceği görevleri yapmak…” amacıyla “Orman Yangınları İşçi Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü” açmıştınız. Buradaki tam donanımlı tesisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Or-
man Fakültesi’ne neden devrettiniz? Oysa yine 2004-2019 döneminde çıkan orman yangınla-
rının %45,5’i ülkemizdeki “orman” sayılan yerlerin yalnızca %21,2’sinin bulunduğu Ege ve Ak-
deniz Bölgelerindeki beş orman bölge müdürlüğünde (Muğla, İzmir, Antalya, İstanbul ile 
K.Maraş) çıkmış.  

18) Yurttaşlarımızın giderek büyüyen bir çoğunluğu artık eskisi gibi değil: Biliyor, anlıyor; bilmiyor-
sa, anlamıyorsa araştırıyor, “bir bilene” danışıyor. Teknoloji gelişmeler bilgiye erişim olanakları 
alabildiğine artmıştır, giderek daha da artıyor. Çocuklar, gençler gereksindikleri bilgilere bizler-
den çok daha kolay ulaşabiliyor artık. Başta orman yangınları ile ağaçlandırma olmak üzere 
çalışmalarınızı ve sonuçlarınıza ilişkin doğru, yanı sıra, anlamlı bilgileri yurttaşlarımızla pay-
laşmıyorsunuz? Sözgelimi orman yangılarında zarar gören orman ve maki ekosistemlerinin 
genişliğini hektar olarak – 10 bin m2- verirken ağaçlandırma yaptığınız alanların genişliğini ise 
dekar -1000 m2- olarak vermek gibi gülünç bir geleneği neden sürdürüyorsunuz? 

19) 2009-2018 döneminde gerçekleştirdiğiniz çalışmaların yıllık ortalamasını 2019 ile 2020 yılla-
rında neden düşürdünüz? Örneğin “Resmi İstatistikler”deki verilerden yararlanarak oluşturdu-
ğum aşağıdaki çizelgeyi nasıl açıklıyorsunuz? Ülkemizde karasal yüzeyin yaklaşık %30’undaki 
başta ormanlar olmak üzere tüm ekosistemleri yönetmek durumundaki döner sermaye ve kat-
ma bütçeli bir kuruluş olarak iflas mı ediyorsunuz yoksa?  

Çalışmalar 
2009-2018 

Dönemi Yıllık 
Ortalaması 

2019 2020 

Ağaçlandırma (Hektar)  39593  17871 28632 
Fidan Üretimi (Milyon Adet) 384 242 274 
Suni Gençleştirme (Hektar)  10110  8786  10139 
Özel Ağaçlandırma (Hektar)  5640  3692  4374 
Mera İyileştirme (Hektar)  13185 8088 10438 
Orman Rehabilitasyonu (Hektar) 204558  73248  56576 
Endüstriyel Odun (Bin m3) 15469 22113 24751 
Endüstriyel Ağaçlandırma  5455 12077 19312 

 
 

20) Ağaç kesme, tomruklama ve taşıma çalışmaları tüm dünyada çeşitli yönlerden “ağır işlerden 
sayılıyor; gerçekten de öyledir. İş kazası oranı çok yüksektir; özel beslenme, barınma, giyin-
me, araç gereç ve eğitim gerektirir. “Orman köylülerini” bu işlerde “vahidi fiyat” denilen bir tür 
birim ücretle yıllarca hiçbir demokratik hakka sahip olmadan, köleler gibi çalıştırdınız. Şimdi de 
ağaçları dikili durumdayken ihaleyle üstlenicilere satıyorsunuz. Bu durum söz konusu işlerde 
çalışan köylüleri üçbeş üstlenicinin insafına bırakıyor. Bu düzende onların başlarına nelerin 
geldiğini kendinize neden dert edinmiyorsunuz? 
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21) Yerleri yerli ve yabancı madencilik şirketlerinin “devlet ormanı” sayılan yerleri “yol geçen hanı-
na” dönüştürdüğünü “cümle alem” biliyor. Diyorum ki, hiç olmazsa hukuksal olarak zorunlu iş-
lemleri gerektiği gibi yapsanıza; yapmıyorsunuz. Yapıyorsanız TC Sayıştay Başkanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda belirtilen olumsuzluklara 
neden engel olmadınız ya da olamadınız?  

“..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 
çalışmasının yapılmadığı tespit edilmiş olup yapılan değerlendirmede çalışmaların genellikle iznin son 
yılında veya ek süre içerisinde yapılmaya başlandığı, Ancak bu durumda işletmeci fiili olarak sahadaki 
tüm rezervi aldığı ve şantiyesini kapattığından genellikle rehabilite çalışmalarını sahiplenmediği, çalış-
manın uzun süreye yayıldığı veya hukuksal problemlere neden olduğu görülmüştür.” (Sayfa 23) 

“…Yapılan incelemede, maden izin sahalarının olurlarına yönelik harita girişleri tamamlanmış dosyalar-
dan örnekleme seçilen .kml uzantılı 687 maden izin sahasından, 497 sahada 330 sınır aşımı olduğu, 49 
idare izni olmayan yapılar yapıldığı, 31 sahada, izin amacı dışında kullanımlar olduğu, 78 sahada ise 
hem izin amacı dışında kullanılan idare izni olmayan yapılar yapıldığı ve 20 sahanın ise koordinatlarının 
sorunlu olduğu görülmüştür.” (Sayfa 24) 

“…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 ince-
leme yapılamadığı anlaşılmış olup, bunların tespit, takip ve kontrolü bakımından etkin bir denetim yürü-
tülmediği değerlendirilmiştir” 

22) Hazır madencilik izinleriyle ilgili olumsuzluklardan söz açmışken aşağıda örneklediğim yasala-
rın zorunlu kıldığı işlemleri yeterince ve gerektiği gibi yapıyor musunuz? Bu çalışmaların yapıl-
dığı “devlet ormanı” sayılan yerler nerelerdedir, ne genişliktedir; bu uygulamalardan yararlanan 
gerçek ve tüzel kişiler kimlerdir? 

✓ 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. Maddesine göre; 

c) Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve 
ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabı-
na, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve 
kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür.” 

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca; 

“Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı 
bozulmuş orman alanları rehabilite edilir.” 

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’na yılında getirilen Ek Madde 16’ya göre; 

“Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman te-
sis etmek üzere tahsis edilir.” 

✓ 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Or-
man Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazi-
lerinin Satışı Hakkında Kanun’un, 

o 2. Maddesine göre; 

2/B alanlarını ve proje bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerektiğinde bu alanların dışında kalan yerle-
ri de kapsayan ve sınırları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili 
büyükşehir ya da diğer belediyelerce belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan gece-
kondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak alanları, 

o 5. Maddesine göre; 

“(2) Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları 
zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının nakledil-
mesi sonucunda boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğü tara-
fından Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.” 

Dikkat ederseniz; pek çok ormansever”      gibi ben de “- Peki, bu çalışmaların ekolojik ve top-
lumsal etkilerinin neler olduğunu belirlediniz mi?” diye sormadım; nereden bileceksiniz ki… 
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Geldim “sonsöze”… 

Evet; başlarken ne söylemiştim; “ ‘Dünya Ormancılık Günü’ sizin olsun!”. Ciddi söylüyorum; 

“ ‘Dünya Ormancılık Günü’ sizin olsun !” 

Büyük bir olasılıkla yine anlatacağınız ya da anlattıracağınız “masallardan” sıkıldım artık… 
Gerçekleri kamuoyuna bir kez olsun çarpıtmadan, gizlemeden, abartmadan açıklasanız elli yıl-
lık bir orman mühendisi olarak gözüm açık gitmeyecek. Ancak, nasıl açıklayabilirsiniz ki? Or-
mancı çalışanların,  

✓ ormancılık meslek örgütlerinin, 

✓ orman fakülteli bilim insanlarının 

✓ ilgili fakat bilgisiz ormanseverlerin  

ne yapacaklarını bilemiyorum. Ama inanıyorum ki, orman ekosistemlerinin tüm bileşenleri, kar-
şınıza dikilip aynı soruları soracaktır; kimbilir belki de soruyordur. Ne var ki bununla da yetin-
meyecek, sizi bir de 

✓ “görev savsaksaklama”,  

✓ “kamu görevlisi olarak geniş anlamda kamu yararını gerektiğince gözetmeme”, 

suçlamasıyla yargılayacaktır. İşte o zaman, İsmet İnönü’nün -saygı ve sevgiyle anıyorum…-  söyle-
miyle, “sizi ben bile kurtaramayacağım”. 

 


