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ORMAN KANUNU OTUZUNCU KEZ DEĞİŞTİRİLİYOR ! 

 

 

Merhaba; 

Büyük bir olasılıkla; “Hay başınıza Orman Kanunu denli taş düşsün, e mi !” diyeceğimi 
sandınız, değil mi? Der miyim hiç, demem ☻ Demiyorum ama Hasan Hüseyin Kormaz-
gil’in – saygıyla anıyorum!- “Acıyı bal eğledik” başlıklı o güzelim şiirinin; 

<<… 
kör olasın demiyorum  
kör olma da   
                   gör beni 
…>>  

dizelerini anımsamadan de edemiyorum. 

Kesinlikle biliyorsunuzdur: Ülkemizde siyasal iktidarların “yaz-boz tahtasına” dönüştür-
düğü hukuksal düzenlemelerden birisi de 6831 sayılı Orman Kanunu’dur. 1956 yılında çı-
karılan Yasa bugüne değin tam 29 kez değiştirilmiş; bu değişikliklerin de 15’i 2003-2017 
döneminde gerçekleştirilmiştir. Siyasal iktidarın 9 Mart 2018 tarihinde TBMM’ye gönder-
diği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’yla yine 
Orman Kanunu’nun dokuz maddesinin değiştirilmesi, iki maddesinin yürürlükten kaldı-
rılması, üç de yeni ek maddenin getirilmesi öngörülüyor. Ek olarak, Tasarıyla; 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanunu’nun bir maddesi değiştirilirken bir de ek madde getirilecek; 3402 sa-
yılı Kadastro Kanunu’nun orman kadastrosu ile ilgili bir maddesine yeni bir fıkra eklene-
cek; 6292 sayılı Orman Köylülerin Kalkınmalarının Desteklenmesi ile Hazine Adına Orman Sı-
nırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine Arazilerin Satışı Hakkında Ka-
nun’un 11. maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılacak. 

“- Söylemedin ki !” demeyin, kendimi artık “felaket tellalı” olarak duyumsadığım ben diyo-
rum ki;  

“- Kimi yanlarıyla yine Anayasayla çelişen bu düzenlemeler de öngörüldüğü gibi 
gerçekleştirildiğinde ormancılığımızdaki hukuksal kargaşa yeni boyutlar kaza-
nacaktır.  

Bunu şimdi söylemiyorum; 16 Mart 2018 günü, ilgili olduklarını sandığım demokratik kitle 
örgütlerine (odalar, dernekler vb), ormancılık araştırma enstitüleri ile orman fakültesi de-
kanlıklarına, kimi gazeteler ile köşe yazarlarına göndermiştim. “- Bu kuruluşlar varken son-
sözü söylemek bana düşmez!” düşüncesiyle bir süre bekledim. Ancak izleyen günlerde bir 
tek TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (22 Mart) ile Türkiye Ormancılar Derneği’nin (23 
Mart) kamuoyuna açıklamalar yaptıklarını öğrendim. Buruk da olsa sevindim; sağolsun-
lar.  

Bu “…Sessiz Tartışmalar”da söz konusu Tasarının yalnızca 6831 sayılı Orman Kanu-
nu’yla ilgili düzenlemelerini “tartışmaya” çalışıyorum; umarım işinize yarar… 

Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 
 

 

Siyasal iktidarın hukuk dışılıkları, keyfilikleri, deyim yerindeyse, “ben yaparım, olur!” yaklaşım biçimi 
artık o denli kanıksandı ki, evrensel temel hakların ihlalleri bile gerektiğince tepki çekmez oldu. Bu 
kapsamda, hukuksal düzenlemeler, bir bakıma hukuksuzluğun güvencesi oldu. Bu durumun göre-
celi olarak en çok emeğin sömürüsünün yanı sıra her türden kamusal varlığın, bu kapsamda “do-
ğal” süreçler, ortamlar ile varlıkların metalaştırılıp özelleştirilmesi alanlarında yaşanmaktadır. Meta-
laştırılıp özelleştirilecek emek ürünü kamusal varsıllıklar ise bitmek üzere. Dolayısıyla, artık ülkemi-
zin ekonomik büyümesinin, bu kapsamda sermaye birikimin daha da kolaylaştırılıp sürdürülebilme-
sinin en güçlü dayanağı “doğal” süreçler ile ortam ve varlıkların daha çok sömürülmesi olmuştur. 
AKP de bu aşamada, önceki hemen hemen tüm siyasal iktidarlar gibi, yine “devlet ormanı” sayılan 
yerler ile devlet ormancığı düzeni “sarılmak” durumunda kalmıştır. Son onbeş yılda onbeş kez de-
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ğiştirdiği 6831 sayılı Orman Kanunu’nda bir kez daha yapacağı değişikliklerin bu bütünsellik iç in 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sudan bir “Genel Gerekçe”… 

Siyasal iktidar usulsüzlük yapmakta artık öylesine “ustalaşmıştır” ki, yasa koyucuyu bile bu tutu-

muna ortak eder olmuştur. Örneğin; yasa tasarılarını yasa koyucunun gündemine  “torbalanmış” 

olarak getirebilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı da bu yaklaşımla hazırlanmıştır. Tasarıyla, başta DSİ kuruluş ve görevlerine ile 
6831 sayılı orman Kanunu olmak üzere toplam 25 yasanın onlarca maddesi değiştirilecek, çok 
sayıda ek ve geçici maddeler getirilecek. Bu değişiklikleri ağırlıkla su, orman ve tarım arazileriyle 
olması rastlantı değildir kuşkusuz. 

Öte yandan; Tasarının “Genel Gerekçe”sinde belirtildiğine göre söz konusu düzenlemeler; 
“…uygulamada güncelliğini yitiren maddeler yeniden düzenlenmekte ve zaman içinde uygulamada 
ortaya çıkan eksikliklere ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.” “Gerekçe” ne denli “sudan” olduğuna 
yalnızca bir örnek vereceğim: Tasarı’da bu “gerekçeden” sonra yapılacak düzenlemelerin “amaçla-
rı” ve “hedefleri” açıklanmaktadır. Açıktır ki; yürürlükteki yasalarda yapılacak değişikliklerle ilgili 
yasa tasarılarının gerekçelerinde öncelikle değişiklik nedenlerine açıklık getirilmesi gerekir. “Amaç-
lar” ve/veya “hedefler” ise ancak yeni bir yasal düzenleme söz konusu olduğunda belirtilir. Tasarıda 
bu yalın gerek bile yerine getirilmemiştir. Bu nedenle kapsama alınan yasalarda yapılması öngörü-
len değişikliklerin nedenleri gerektiğince açıklanmamıştır. 

Siyasal iktidar yasa koyucudaki çoğunluğunun kendisine sağladığı kolaylıkları, deyim yerindeyse 
tepe tepe kullanabilmektedir. 

Yapılacak değişikliklerle… 

Daha önce de belirttiğim gibi, bu değinide yalnızca Tasarıyla 6831 sayılı Orman Kanunu’nda yapı-
lacak değişiklikler tartışılacağım. Ancak, Türkiye Ormancılar Derneği’nin açıklamasında daha ay-
rıntılı değerlendirmeler yapılmış, isteyen o açıklamaya da bakabilir. Öteki yasalarda yapılacak de-
ğişikliklerle ilgili olarak ise TMMOB  Ziraat Mühendisleri Odası’nın 22 Mart 2018 tarihli basın açık-
lamasından yararlanabilir 

Topluca ele alındığında, kapsama alınan yasalarda yapılacak değişiklikler ile yol açabileceği ge-
lişmeler şöylece değerlendirilebilir: 

7. Madde Üçüncü Fıkra: 

Orman sayılacak/sayılmayacak yerleri belirleyip sınırlandıran orman kadastro komisyonlarındaki 
Ziraat Odası temsilcisi çıkarılacaktır. Böylece, özellikle Orman Kanununun 2. maddesinde geçen, 
sözgelimi; 

“…tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler(in)”  

“bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, 
meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya 
otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler(in) 

belirlenmesi işleminin gerçekçi bir temelde yerine getirilebilmesi rastlantılara bırakılacaktır. 

9. Madde Yedinci Fıkra: 

Orman kadastro çalışmalarında ilanları ve itiraz süresi ile ilgili bir düzenleme yapılacaktır. 

18. Madde: 

“Devlet ormanı” sayılan yerlerde ormancılık dışı amaçlarla yapılabilecek etkinliklerle ilgili yeni dü-
zenleme yapılacaktır. Yapılacak düzenlemeyle; 

“Devlet ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yer-
lerde…  hızar, şerit kurulmasına”   

izin verilmesi uygulaması kaldırılacaktır. Buna karşılık,  
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“Devlet ormanlarında arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımı-
na, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, işletilmesinde ağaç kul-
lanılan ocakların açılmasına, yeraltında depolama alanı kurulmasına”  

bedeli karşılığında yirmidokuz yıllığına izin verilebilecektir. “Yeraltı depolamasına” izin verilmesi, 
orman ekosistemlerinin, başta nükleer santraller olmak üzere çeşitli tehlikeli atıklar için depolama 
alanlarına dönüştürülmesi olasılığını akla getirmektedir. 

Öte yandan, ilgili maddede gerekçesinde belirtildiğine göre yapılacak değişiklikle; 

“…orman ürünü işleyen her çeşit fabrikanın açılmasındaki engeller…” kaldırılacak, 

“…küçük ölçekli orman ürünü işleyen tesis sayısı…”   

azaltılacaktır. Yeni düzenlemede, sözgelimi “küçük ölçekli” tanımına bir açıklama getirilmemektedir. 
Böylece, yaklaşık %70’i küçük ölçekli olan orman ürünü işleme tesisleri; örneğin kereste, parke, 
mobilya, vb işletmelerinin hammadde sağlama olanakları kısıtlanacaktır. 

30. Madde: 

AKP döneminde ormancılık alanında yapılan özelleştirmeci düzenleme ve uygulamalardan birisi de 
kesilmesi gereken ağaçların orman ekosisteminde dikili durumdayken satılmasıdır. Bu uygulama, 
şimdiye değin, “yasaya karşı hileli yollarla” satılmaktaydı. Yapılacak düzenlemeyle bu uygulamaya 
yasal dayanak sağlanmakta; uygulama, alıcılar yönünden kolaylaştırılmaktadır. Öyle ki, ihaleyi ka-
zanan kuruluş, ihaleyle aldığı işle yükümlülükleri ile kazanımları bir mali yılı aşabilecektir (“sârî iha-
le!) Böylece orman işletmeciliğinin temel etkinliklerinden birisi olan orman ürünü hasadı ile satma 
işleri birleştirilerek özel kişi ve kuruluşlara devretme uygulaması pekiştirilmektedir.  

Bu doğrultuda deneme amaçlı uygulamaların getirisi ve götürüsü Batı Akdeniz Ormancılık Araştır-
ma Enstitüsünde yapılan bir araştırmayla ortaya konulmuştu. Bu araştırmanın bulgularına göre, 
ağaçların dikili durumdayken satılması; 

✓ “orman köylü” sayılanların çevrelerindeki orman ekosistemlerinden soyutlanmalarına; 

✓ ağaç kesme, tomruklama ve taşıma işlerinde çalışanların toplumsal güvence ve sendikal 
örgütlenme haklarını kullanamamasına; 

✓ dikili durumdayken satılan ağaçların kesilmesi ve taşınması sırasında orman ekosistemler i-
nin çeşitli zararlar görmesine, 

✓ devlet orman işletmelerinin çalışmalarında etkenlik düzeylerinin düşmesine yol açtığı sap-
tanmıştır. 

34. Madde: 

Maddeyle, sınırları içinde “devlet ormanı” sayılan yerler bulunan köy ve kasaba halkına çeşitli ayrı-
calıklı haklar sağlanmaktadır. Bu düzenleme, Anayasanın 170. maddesiyle de bağdaştırılabilecek 
bir düzenlemedir. Bu hakların ekonomik olarak en kapsamlısı, “devlet ormanı” sayılan yerlerde 
yapılacak orman ürünü hasat çalışmalarda gerçekleşmektedir. İş kazalarının, meslek hastalıkların 
yüksek oranda olduğu bu işlerde toplumsal güvenceden yoksun olarak çalışan köylülere tanınan 
haklar, söz konusu değişiklikle önemli ölçüde kısıtlanmaktadır. Sözgelimi;  

✓ Yürürlükteki maddeye göre; 

“Hane adedinin en az yüzde ellibiri tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma koopera-
tiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık ve 
kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine kadarı,…” 

kooperatiflere piyasadaki satış fiyatının altındaki bir bedelle satılabilmektedir. Böylece söz ko-
nusu kooperatiflerin ücret dışında ekonomik yarar sağlayabilmeleri de olanaklı kılınmıştır. An-
cak, yapılacak değişiklikle bu olanak da kaldırılacaktır. 

✓ Ormancılığımızda “emek düşmanı” sayılabilecek uygulamalardan bir tanesi de, yoksul “orman 
köylülerinin” ağaç kesme, tomruklama, taşıma işlerinde birim fiyatla (vahidi fiyat) çalışmasıdır. 
Bu düzen, çalışmayı kabul eden ama işçi sayılmayan “orman köylülerinin” toplumsal güvence 
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ve sendikalaşma haklarından yararlanabilme olanaklarını kısıtlamaktadır. Bu düzen, yapılacak 
düzenlemede de korunmuştur. Ancak, bu kez yalnızca, bu işlerin yanı sıra bakım, ağaçlandır-
ma, toprak koruma, tohum ve fidan üretimi vb işlerde yine birim fiyatla ama sigortalı olarak 
(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) çalışacaklara istihkakları % 7 fazlasıyla ödene-
cektir. Her şeyden önce Anayasanın eşitlik ilkesine tümüyle aykırı olan bu uygulamayla  söz 
konusu işlerde emek kullanımında hileli yollar başvurulması da yaygınlaşabilecektir. 

40. Madde: 

Madde, ormancılık işlerinde çalıştırılacak “orman köylüleri” ile kooperatiflerine ayrıcalıklı haklar 
sağlayan bir başka düzenlemedir. Maddeye göre, söz konusu işler; 

“…öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve iş-
yerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere…” 

verilmektedir. Ancak, yapılacak değişiklikle,  

“arazi hazırlık çalışmalarının makinelerle yapılacağı ağaçlandırma işlerinde”  

çalışanlar bu öncelik hakkından yararlanamayacaktır. 

69. Madde: 

Madde, çevredeki köy ve kasaba halkının orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılma 
yükümlülüğünü düzenlemektedir. Yapılacak değişiklikle; 

✓ halkın orman yangınlarının söndürme çalışmalarına yükümlülüğü kaldırılacak; 

✓ yangın söndürme çalışmalarında gönüllülerden de yararlanılabilecek; 

✓ Orman Genel Müdürlüğü, çevrelerindeki orman ekosistemlerine zarar verebilecek tarla, 
anız vb yangınlarını da söndürmeye çalışacaktır.  

72. Madde: 

Madde, orman yangınlarıyla iletişimi düzenlemekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle orman yan-
gını önleme ve söndürme işlerinde çalışanların çalışma saatleri dışında yangın ekiplerinin kaldığı 
kule, bina vb ortamlarda geçirecekleri süreler çalışma süresi hesaplamasına katılmayacaktır. 

Ek Madde 5: 

“Orman” sayılan yerlerden yararlanma bedelleri ilgili bakanlık tarafından belirlenmektedir. Yapıla-
cak değişiklikle bu işlemi artık Orman Genel Müdürlüğü yapacaktır. 

YENİ EK MADDELER 

✓ Ek Madde 15: 

Orman kadastrosu yapılmayan ya da yapılmış olup da artık hukuksal olarak “orman” sayılmayan 
yerlerde ilgili kuruluşun ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması yaptığı tapulu arazilerin sahip-
lerine ya 6292 sayılı yasa (“2B Yasası?) kapsamında değerlendirilemeyen “2B arazilerinden” ya da 
başka Hazine arazilerinden yer verilmesi olanaklı kılınacaktır. 

✓ Ek Madde 16: 

Madde, Anayasanın gerek 169 gerekse 170. maddeleri, dolayısıyla da 6821 sayılı Orman Kanu-
nu’nun 2. maddesinin “A” bendinin “orman” sayılacak yerler ile en sakıncalı düzenlemelerden bir i-
sidir. Nedense üzerinde gerektiğince tartışılmayan ancak “2B” uygulamasından çok daha sakıncalı 
olan bu düzenlemeye göre; 

“…orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine 
tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen …” 

yerler hukuksal olarak “orman” sayılmayabilmektedir. Ancak, Anayasanın 169 ile ve 6831 sayılı 
yasanın 2. maddesinin “A” bendinde bile bu gibi yerlerin “tarım alanlarına” dönüştürülmesinde ke-
sin yarar görülebilecek yerlerden olması gerekmektedir. Anayasanın 170. maddesi ise bu gibi yerlere 
“orman köylüsü” sayılanların kısmen ya da tamamen yerleştirilmesi kuralını getirmektedir. Oysa,   
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getirilen Ek Madde 16, bu kuralların hiçbirisiyle bağdaşmamaktadır. Daha açık bir söyleyişle; Ana-
yasanın 170. maddesine aykırı olarak düzenlenmiş olan 6292 sayılı yasaya (“2B” yasası?) koşut 
içerikteki bu düzenlemeyle;  

 

kuralı getirilmektedir. Bu biçimiyle Ek Madde 16;,  

✓ Anayasanın 169 ile 170. maddelerine açıkça aykırıdır; 

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin “B” bendiyle çelişmektedir. 

Ek Madde 17: 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31, 32, 34-40. maddeleriyle “orman” köyü sayılan yerleşmeler ile 
bu yerleşmelerde yaşayanlara orman ürünlerinden yararlanmada, orman işçiliğinde çeşitli ayrıcalık-
lı haklar sağlanmıştır. Öte yandan, anımsanacağı gibi; 2012 yılında çıkarılan On Dört İlde Büyük-
şehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la “orman köyü” sayılan yerleşmelerin yarısı mahal-
le sayılır olmuştur. Bu durumun daha önce “orman köyü” ile “orman köylüsü” sayılanların hak kay-
bına yol açmaması için de kimi düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu kez getirilen; 

 

kuralıyla söz konusu haklardan yararlanabilecekler için şimdilik yalnızca nüfus sınırlaması getiril-
miştir. Büyük bir olasılıkla bu türden sınırlamalar giderek artacaktır. 

Sonuç olarak… 

Siyasal iktidarın gündeme getirdiği “torbalanmış” yasa tasarısının 6831 Orman Kanunu’na getire-
ceği yeni kurallar; 

✓ “devlet ormanı” sayılan yerlerin,  

✓ bu yerlerdeki orman ekosistemlerinin,  

✓ 1937 yılından bu yana yürütülmesine çalışan devlet ormancılığı düzeninin; 

✓ ormancı çalışanların 

✓ “orman köylüsü” sayılan yurttaşlarımızın 

başına yeni “çoraplar örebilecektir”.   

“- Yücel söylemişti !” dersiniz… 

*** 
 


