
  

 1 

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!” 

(Tevfik Fikret; “Han-ı Yağma”) 

 

31 Ekim 2018 

Merhaba;  

Kesinlikle görmüş ya da bir yolla öğrenmişsinizdir: Yüz yüz elli yıllık vb uzun bir geçmişe 
sahip kamu kurumları ile kuruluşları, bu geçmişlerini her fırsatta övünçle sergilemeye çalı-
şır. Bence tam bir “eskicilik” örneğidir bu çabalar; anlamını bilmeden, değerini anlamadan 
süreye indirgenmiş bir teşhirciliktir. Şimdilerdeki işlevleri, yapıları, çalışma düzenleri ile 
kültürleri vb yönlerden son derece varsıl tarihleriyle uzak yakın hiçbir ilişkisi artık kalma-
mıştır çünkü. Bakmayın siz o görkemli yapılarına; çoğunluk içleri boşalmıştır onların; ço-
ğunlukla, hani derler ya “tabela örgütleri”, o durumdalar. Bu nedenle olsa gerek,  ormancı-
lığımızda şu türden simgeler, artık beni bile heyecanlandırmıyor doğrusu: 

 

  

Ormancılığımızla ilgili olarak beni böylesi düşüncelere iten pek çok neden var.  Yıllardır 
bunları sergilemeye, aklım yettiğince de “tartışmaya” çalıştım. Bu “…Sessiz Tartışmalar”da 
ise Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) beni çok hüzünlendiren, kimileyin de kaygılandıran 
bir yönelimini kısaca tartışacağım: OGM de artık iyiden iyiye özelleştirmeci, dolayısıyla 
“ihaleci” bir kuruluşa dönüştürüldü. Öyle ki, bu yönelim doğrultusunda yapılan uygulama-
ların çoğunun Anayasanın 169. Maddesindeki “…Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yö-
netilir ve işletilir.” kuralıyla bağdaştırılabilmesi olanaksızdır.  “- Olanaksız olsa ne yazar be 
Yücel; Anayasa mı kaldı ortada?” dediğinizi duyar gibiyim; haklısınız. Ama söz konusu olan 
1937’den bu yana yürürlükte olan devlet ormancılığı düzeninin özelleştirilmesiyse eğer bence 
“çok şey yazar”! Doğrusunu isterseniz, herkes için de “yazması” gerekir; özellikle de do-
ğa/çevre/orman/emek korumacılarının. Söz konusu olan en geniş anlamıyla kamu hizmeti 
alanında herşeyin rastlantılara bırakılmasıdır çünkü. Böylesine bir rastlantısallık ormancılığı-
mızı, uzun dönemde de orman ekosistemlerimizi çökertebilir. Ülkemizdeki ekolojik, toplum-
sal, kültürel ve siyasal koşullar ise böylesi bir süreci kaçınılmaz kılabilecek bir durumdadır. 

Kısaca açıklamaya çalışayım. 

Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 
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ANIMSATMALAR… 

Tevfik Fikret’in “Han-ı Yağma” başlıklı ünlü şiirlerinden alıntıladığım dizelere “üst başlıkta” yer ver-
memi yadırgamamışsınızdır umarım. Bu dizeler, 1980’lerden bu yana ormancılığımızda da görül-
medik boyutlar kazanan bir süreci çok anlamlı biçimde dillendiriyor çünkü. Ne var ki, ormancılığı-
mızda yaşananlar yalnızca “devlet ormanı” sayılan arazilerin çeşitli yollarla yağma edilmesiyle sı-
nırlı değildir: Ormancılığımızın yaklaşık iki yüz yıllık bilgi ve deneyim birikimleri ile olumlu gelenek-
leri de, deyim yerindeyse, “bozuk para gibi harcanıyor." Ben, bu süreci, “devlet ormanı” sayılan 
arazilerde yaşanan yağmalardan çok daha fazla önemsiyorum: Çünkü; 

✓ yanlış ormancılık etkinliklerinin orman ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkileri hem çok 
daha kalıcı hem de ayırdına varılması çok daha güç;  

✓ tek tek ağaçlara, orman ekosistemlerine verilen zararlara indirgenen duyarlılıklar, ormancı-
lığımızdaki daha önemli önemli yıkımlara yol açan olumsuzlukları gözden kaçırıyor.  

Öte yandan; “neoliberal” olarak adlandırılan köklü dönüşüm süreci tüm hızıyla, kamusal yıkıcılığıyla 
ülkemizde de sürüyor biliyorsunuz. Bu süreçte kamusal olan ne varsa önce metalaştırılıp, sonra da 
özelleştiriliyor. Ülkemizde 1937 yılından bu yana geçerli olan devlet ormancılığı düzeni de bu sü-
reçte hızla dönüştürüyor. Ne ki, ormancılığımızdaki bu dönüşüm temel dinamikleri öteki kesimler-
dekinden çok farklı. Sözgelimi; egemen sınıfların bu doğrultuda örgütlü ve ısrarlı istemleri, en azın-
dan şimdilik pek yok. Söz konusu dönüşüm, hemen hemen tümüyle, siyasal iktidarın kapıkulu ko-
numundaki ormancı bürokratlarının “kraldan çok kralcı” çabalarıyla gerçekleştiriliyor. Sözgelimi, 
Orman Genel Müdürlüğü’ndeki (OGM) özelleştirmeci uygulamalar öyle boyutlar ve biçimler kazan-
mıştır ki, bu doğrultuda yapılanların; 

✓ ormancılık uğraşısının “evrensel” sayılabilecek ilkeleri ve kurallarıyla,  

✓ ülkemizin ekolojik, toplumsal, kültürel nesnel gerçeklikleriyle 

bağdaştırılabilmesi olanaksızdır. Sanıyorum, bu ilkeler, kuralar ile gelenekler 

✓ ya hiç bilinmiyor, 

✓ ya biliniyor ama bilmezden geliniyor, 

✓ ya da benim henüz ayırdına varamadığım ardıl amaçlarla 

artık gerektiğince göz önünde bulundurulmuyor.  

Bu nedenlerle bir kez daha kısaca anımsatayım. 

• Orman ekosistemi yönetimi, sıradan bir etkinlik alanı değildir ! 

Çok keskin, belki de gereğinden fazla iyimser bir söylem olacaktır, bunun ayırdındayım; ama olsun: 
Ülkemizde, en azından “su başlarını tutabilmişlerinin” çoğunluğu, bence; 

ekosistemlerin gerektiği gibi yönetilebilmesinin temel kurallarını yeterince bilmiyor! 

Onlar bir yana, herhangi bir ekosistemi tanıyan, değişme dinamiklerini en azından kuramsal olarak 
bilenlerin ise çoğunluğu, tanıdığı ve bildiği ekosistemin nasıl yönetilebileceği konusunda hemen 
hemen hiçbir fikri yok. Bu nedenledir ki, ekosistemlerin yönetilmesiyle doğruda ya da dolaylı olarak 
ilgili hukuksal, yanı sıra, kurumsal düzenlemelerle ilgilenmiyorlar. Örneğin, devlet ormancılığı dü-
zeninde yürütülen etkinliklerin de özelleştirilmesini hemen hemen hiç yadırgamıyorlar. Dahası, bu 
doğrultudaki düzenlemeler ile uygulamaları bilerek ya da bilmeden (!) destekleyebiliyorlar. Sorsa-
nız, alabileceğiniz yanıt çoğunlukla ve şaşkınlıkla; 

<<- Ne olur ki özelleştirilirse?>> 

olabiliyor. Hâlâ böylesi düşünceler içinde olanlara yalnızca iki temel gerçeği anımsatmak istiyorum: 

i) Orman ekosistemi yönetiminin özgün boyutları vardır: 

20. yüzyılın ortalarına değin orman ekosistemlerine de ağırlıkla “doğal kaynak” olarak yaklaşılıyor-
du. Dolayasıyla ekonomik yararları ençoklamak, ormancılığın temel ya da önde gelen bir amacıydı. 
Bu yönelim ülkemizde göreceli olarak daha geç gündeme gelmiş, yanı sıra, çok yakın zamanlara 
değin sürmüştür. Şimdilerin “gelişmiş” sayılan ülkelerinde bu amaçla geliştirilmiş ormancılık kuram-
ları ile teknikleri olduğu gibi ülkemize de aktarılmıştır. Son zamanlarda ise orman ekosistemlerinin 
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yönetilmesine - yalnızca “işletilmesine” değil !- ülkemizde de çok boyutlu olarak yaklaşılmaya 
başlanmıştır. Bu sevindirici bir gelişmedir kuşkusuz. Ancak , orman ekosistemlerinin işletilme-
sinde – “yönetilmesinde” değil !-, tüm görünümüne karşı, yalnızca  ekonomik yarın ençoklanması-
na yönelik tek boyutlu düzenlemeler ile uygulamalar egemenliğini günümüzde de sürüyor. Bu 
nedenle bir kez daha anımsatmamda yarar var: 

✓ Orman ekosistemleri de en geniş anlamda kamusal varlıklardır ! Daha açık bir söyleyişle; 
yalnızca insanların ortak ya da bireysel gereksinmesini karşılamaz: Orman ekosistemleri, can-
lı, yanı sıra, cansız varlıkların varlıklarını sürdürebilmesine doğruda yanı sıra dolaylı katkılarda 
bulunabiliyor. 

✓ Ormancılık çalışmalarının sonuçları ancak çok uzun zamanlar geçtikten sonra alınabiliyor. 
Dolayısıyla, bu süre içinde, başta ekolojik koşullar olmak üzere orman ekosistemleri üzerinde 
etkili olabilen her türlü etmendeki değişmelerin tümüyle öngörülebilmesi olanaksızdır. Ayrıca, 
çoğunluğu da dışsaldır; yönetilemez türdendir. Ek olarak, birkaçı birlikte tek tek olduğundan 
daha farklı nitelik ve yoğunlukta etkiler oluşturabiliyor.  

✓ Başta ormancılık olmak üzere içinde, yanı sıra, çevresinde yapılan her türlü etkinlik hem birbir-
leriyle hem de orman ekosistemleriyle etkileşim içindedir. Ancak bu etkileşimin tüm boyutlarıy-
la kavranabilmesi olanakları son derece kısıtlıdır. 

✓ Ülkemizdeki ekolojik koşullar, dolayısıyla orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri (biyolojik 
çeşitlilik düzeyi, doğal yenilenebilme ve olumsuzluklara karşı direnebilme yetisi, çeşitli ürün ve 
hizmetleri sunabilme gücü vb) çeşitli özgünlüklere sahiptir. Ayrıca yersel dağılımı dengesizdir; 
en azından yarısı, uzun yıllar yanlış ve aşırı kullanımlar nedeniyle özgün yapısal özelliklerini 
büyük ölçüde yitirmiştir.  

✓ Ülkemizdeki ekonomik, toplumsal ve kültürel, siyasal koşullar, günümüzde bile en teknik or-
mancılık çalışmalarının gerektiğince yapılabilmesini engelleyebiliyor, güçleştirebiliyor; kimi dö-
nemlerdeyse olanaksızlaştırabiliyor. 

✓ Bu nedenlerle, başka ülkelerde, özellikle de Orta Avrupa’da ormancılığı için anlamlı olan çoğu 
kavramın, yaklaşımın, düzenlemeler ile tekniklerin ülkemize olduğu gibi aktarılması çoğu za-
man “kaş yaparken göz çıkarma” durumlarına yol açabiliyor. Geçmişte, ormancılığımızda bu 
gerçeği tanıtlayan birçok yıkımlar yaşanmıştır. Örneğin “hızlı gelişen yabancı türlerle ağaçlan-
dırma”, “toplu üretim”, “tür değişikliği” vb uygulamalarla doğal çok geniş orman ekosistemleri 
yitirilmiş ya da yapısal özellikleri büyük ölçüde bozulmuştur. 

✓ Ülkemizde egemen sınıfların hukuksal olarak “devlet ormanı” sayılan araziler üzerindeki baskı-
larının amacı değişmekle birlikte hem çeşitlenmiş hem de yoğunlaşmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu kapsamında yer verilen “Orman Ge-
nel Müdürlüğü 2016 Yılı Performans Denetim Raporu”nda yer verilen şu saptanın da bu bağ-
lamda göz önünde bulundurulmasında yarar var bence: 

“OGM salt fiziksel üretim veya salt hizmet üretimi yapan bir kurum olmayıp faaliyet alanı ekosistemin bir 
parçasıdır. Bu nedenle kurum performansı hem bu ekosisteme ilişkin koruma ve faydalanmaya ilişkin 
çok çeşitli işlevlerin birlikte yürütülmesi hem de doğa şartlarına uyumlu olunması gibi yapısal nitelikli zor-
luklara tabidir. OGM faaliyetleri teknik, sosyal ve ekonomik yönden; birbiri ile iç içe geçmiş, birbirini çe-
şitli şekil ve derecelerde etkileyen çok boyutlu bir faaliyet alanıdır.” (Sayfa 43) 

Bu nedenlerle ormancılığın, özellikle ülkemizde, orman ekosistemlerinin yönetimine (korunmasına, 
iyileştirilmesine, genişletilmesine, işletilmesine vb) yönelik etkinliklerin en geniş anlamda “kamu 
hizmeti” olarak düzenlenmesi gerekiyor. Çok daha önemlisi, ormancılık etkinlikleri; 

✓ sanayi ya da hizmet yahut madencilik sektörlerindeki gibi göreceli olarak daha yalın, az bo-
yutlu, bitimli vb;  

✓ hiçbir gerekçeyle “hiç yapılmasa ya da “gerektiğince, yanı sıra, zamanında yapılmasa da 
olabilir”  

denilemeyecek özelliklere sahiptir. Bu temel gerçeğin her alanda ve düzlemde göz önünde bulun-
durulması kesinlikle zorunludur. Orman mühendisliği öğretiminde bu doğrultuda da gerekli bilgilen-
dirmeler yeterince yapılıyor sanıyorum. Ancak, değişen ekolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
koşullardaki hızlı değişmeler bu bilgilerin sürekli olarak yenilenmesini gerektiriyor.  
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Açıktır ki, günümüz Türkiye’sinde bu temel gerçekliklerin gerektiğince göz önünde bulundurulması, 
gündeme getirebileceği zorunlulukların yerine getirilmesi her türlü keyfiliğe açık bir yönetsel yapıya, 
bu yapının subaşlarını da “hasbelkader” tutmuş kişilerin “keyfine” bırakılamaz; bırakılmamalıdır. 

ii) Anayasal kurallar ormancılık hizmetlerinin “kamu hizmeti” olarak tasarlanması  
ve yürütülmesini zorunlu kılıyor! 

Açıktır ki, “kamu hizmeti” sayılan etkinlikler yalnızca devlet kuruluşlarıyla yürütülmesine indirgene-
mez. Öyle ki, “kamu hizmeti” niteliğindeki kimi etkinlikler, çeşitli gerekçelerle ilgili devlet kuruluşları 
tarafından özel kişiler ile kuruluşlara da gördürülebilir. Bu, öncelikle, ekonomi politik bir tercihtir. 
Çokça öne sürüldüğü gibi, böylesi bir yönelimin verimlilik ya da ekonomiklik düzeyinin yükseltilme-
sine dayandırılması, en iyimser söylemle, son derece kaba bir aldatmacadır. Ne var ki, böylesi yak-
laşımlar özellikle 1980’den sonra, ormancılığımızda da gündeme gelmiş; giderek kurumsallaştırıla-
rak yaygınlaştırılmıştır. Oysa, ülkemizdeki orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri ile ormancılık 
koşulları, ormancılık çalışmalarının her aşamasının kamusal – yalnızca “devletçi” değil !- bir düzen 
içinde tasarlanması, planlanması ve yürütülmesini zorunlu kılıyor. Bu zorunluluk geç de olsa bir 
ölçüde kavranmıştır. Sözgelimi; “orman” sayılan alanlarının yönetimine (mülkiyetine, korunmasına, 
verim gücünün artırılmasına, genişletilmesine, işletilmesine vb) yönelik etkinlikleri en büyük, dona-
nımlı ve yaygın kamu kuruluşu olan devlet üstlenmiştir. Örneğin; 

✓ 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ile 32. Maddelerinde*; 

✓ 1945 yılında, “orman” sayılan, yanı sıra, sayılacak olan yerlerin tümünü devleştiren 4785 
sayılı yasada; 

✓ 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu’nda; 

✓ hem 1961 hem de 1982 Anayasalarında 

bu doğrultuda kurullara yer verilmiştir. 1982 Anayasasının bile 169. Maddesinde yer verilen; 

<<…Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yöne-
tilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak 

hakkına konu olamaz…>> 

kuralları günümüzde bile yürürlüktedir. Ancak, bu anayasal kurallara karşın, bugüne değin, 17’si 
2003-2018 döneminde olmak üzere tam 31 kez değiştirilen 6831 sayılı yasanın 6. Maddesi 1987 

yılında, - ne rastlantı 😊, Anavatan Partisi siyasal iktidar, Turgut Özal da Başbakan iken…-; 

<<Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel Mü-
dürlüğünce yapılır ve yaptırılır. >> 

biçiminde düzenlenmiştir. Böylece, devlet ormancılığı düzeninde de özelleştirmeler gündeme gel-
miş; bu doğrultuda çok sayıda hukuksal düzenleme yapılmış, uygulamalar da giderek de hızla yay-
gınlaştırılmıştır. Daha sonra çok ayrıntılı örnekler vereceğim ama bu kapsamda, çok çok önemse-
diğim birkaç uygulamayı özellikle belirtmek istiyorum 

✓ Orman ekosistemi yönetim (“orman amenajman”) planlarının hazırlanması; 

✓  “devlet ormanı” sayılan yerlerde “özel ağaçlandırma”; 

✓ çoğunluğu dış (Dünya Bankası, AB vb) destekli “ulusal” ormancılık stratejisi vb belgelerinin, 
yanı sıra, çeşitli planlar ile büyük ölçekli projelerin hazırlanması; 

✓ teknik ormancılık çalışmaların çoğunun denetlenmesi 

✓ orman ürünü hasat çalışmaları 

vb temel ormancılık çalışmaları bile ihalelerle özel kişiler ile kuruluşlara yaptırılır olmuştur. Bu bağ-
lamda anılması gereken üç uygulama var ki, bunlar, hani “sözün bittiği yer” denir ya, tam da öyle 
işte: 

                                                 
* Meraklısı” için bilgi: 3116 Orman Kanunu’nun 31. Maddesine göre; “Devlet ormanları, Devlet tarafından işletilir.”, 32. 

Maddesine göre ise; “Orman işleri ve her türlü işletmeler Ziraat Vekâletine bağlı hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe 
ile idare olunan Orman Umum Müdürlüğü tarafından yapılır.”. 68312 sayılı Orman Kanunu’nun 6. Maddesinin ilk biçimi-
ne göre de; “Devlet ormanlarına ait her çeşit işler Ziraat Vekâletine bağlı Orman Umum Müdürlüğü tarafından yapılır.”  
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(i) “Devlet ormanı” sayılan araziler, Anayasanın 169. Maddesinde yer verilen kurala karşın, 
“kamu yararı” dışında da ormancılık dışı kullanımlara (turizm, madencilik, enerji, çöplük, öğ-
retim, spor, balıkçılık vb tesisler,…) tahsis edilebiliyor; 

(ii) özel kişiler ile kuruluşların “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki “bozuk/verimsiz” sayılan or-

man ekosistemlerini kaldırarak ceviz, kestane, badem, zeytin vb bahçeler oluşturmasına 

izin verilebiliyor;  

(iii) 2012 yılında Anayasanın 170. Maddesine aykırı olarak çıkarılan 6292 sayılı Orman Köylü-
lerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarı-
lan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Ka-

nun’la “orman köyü” sayılan tüm yerleşmeleri kapsayacak uygulama olanaklı kılınabiliyor* 

Kısacası; engelleyici anayasal, yanı sıra, çok sayıda yasal düzenleme şimdilerde de yürürlükteyken,  

(i) hem hukuksal olarak “devlet ormanı” sayılan yerlerin mülkiyeti, hem de bu gibi yerlerden ya-
rarlanılması,  

(ii) temel ormancılık çalışmaları  

çoğunlukla bu düzenlemelere aykırı olarak  özelleştirilebiliyor; hem de “ihale” gibi kısa dönemli, her 
türlü kural dışılığa açık yoz yöntemle. 

Çok ilginçtir: Ağırlıkla işbirlikçi ormancı teknokratlarca gündeme getirilen, kolayca da kotarılan bu 
uygulamalar, en “keskin” özelleştirme karşıtlarının tartışma gündemlerine bile girememiştir. Dahası, 
kimilerini çok kızdıra da yahut bıktırsa da hep söylüyorum: En azından başlangıçta özelleştirme kar-
şıtı gibi görünenlerin de çoğunluğu giderek bu süreçten yararlanma çabasına girmiştir. Doğrusu, en 
çok da bu iki yüzlülükten dolayı hüzün, kimileyin de öfke duyuyorum. Duymamam mı gerekiyor sizce? 

• Ormancılığımız öyle olanaklara sahip ki… 

Ülkemizde 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı yasayla, “devlet ormanı” sayılan yerlerdeki orman 
ekosistemlerinin yönetilmesi ama ağırlıkla da işletilmesinde devletçiliğe geçilmesiyle birlikte OGM, 
ülke yüzeyinde yaygın bir örgütlenmeye sürecine girmiştir. Öyle ki, ormancılığımız, 1969 yılından 
bu yana bakanlık düzeyinde, çoklu genel müdürlük olarak da örgütlenmiştir. Böyle de olsa, temel 
ormancılık çalışmaları hemen hemen tümüyle; 

✓ ülke yüzeyinde hukuksal olarak “orman” sayılan 22,3 milyon hektar alanın, bu alandaki bi-
yolojik çeşitliliği son derece yüksek olan orman ekosistemlerinin yönetilmesinden (korun-
ması, orman ürünü veriminin artırılması, genişletilmesinden, gerekli alt yapı yatırımlarının 
yapılmasından vb) sorumlu olan; 

✓ merkezde “Teftiş Kurulu Başkanlığı”, “Hukuk Müşavirliği”, “İç Denetim Başkanlığı” ile 18 
“daire başkanlığı”, bu daire başkanlıklarına bağlı toplam 118 “şube müdürlüğü”; taşrada ise 
8 orman bölge müdürlüğü ile doğrudan merkeze bağlı, 9’u genel ormancılık konularında 
bölgesel olarak, 3’ü de ülke genelinde konu temelli araştırmaların yapıldığı 12 araştırma 
enstitüsü müdürlüğü bulunan; 

✓ toplam bütçesi 2018 yılında 6,8 milyar TL bütçesi olan; 

✓ Ülkemizin her yanındaki çeşitli birimlerinde % 46’sı memur, % 52’si sürekli ve geçici işçi, % 
2’si ise sözleşmeli ve geçici personel olmak üzere toplam 37,1 bin kişi işlendiren; 

✓ yılda ortalama 15,6 milyon m3 “endüstriyel”, 5,3 milyon “ster” yakacak odun hasat eden;  

✓ özel bir yasayla kurulmuş “katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip” bir kuruluş sayılan, 

✓ binlerce kilometre uzunlukta “orman yolu” başta olmak üzere çok sayıda alt yapı donanıma 
sahip olan  

OGM tarafından tasarlanıp planlanıyor ve yürütülüyor**. 

                                                 
* Oysa, anımsayacağınız gibi, Anayasanın 170. Maddesi, “devlet ormanı” sayılan yerlerden iken “orman” olarak yönetil-

mesinde yarar görülmeyen (!) yerlerin yalnızca “orman için köy” sayılan yerleşmelerde yaşayanların yerleştirilmeleri, 
tarım ve hayvancılık yapmaları için tahsis edilmesini olanaklı kılıyor. Ek olarak, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. 
Maddesinin “A” bendi de bu doğrultuda düzenlenmiştir. 

**Bu bağlamda Sunduğum sayısal bilgileri OGM’nin en son Ocak 2018’de “2018 Performans Programı” başlığıyla yayım-

ladığı çalışmasından aldım. 
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Kısacası, OGM, sahip olduğu parasal, kurumsal, hukuksal, araç ve gereç, personel vb varlıklarıyla, 
benzetme yerindeyse, başlı başına bir “bağımsız cumhuriyet” niteliğinde (!) bir kuruluştur. Öyle ki, 
“devlet ormanı” sayılan arazilerin ormancılık amaçlarla yararlanılması dışında, hemen hemen tüm 
ormancılık etkinlikleri bu “bağımsız cumhuriyet” tarafından gerçekleştiriliyor. 

Öte yandan, OGM’de neredeyse tüm teknik ve yönetsel çalışmaları tam gün işlendirilen yaklaşık 
dört bin orman mühendisi tarafından tasarlanıyor, planlanıyor ve yürütülüyor. Bu nedenle orman 
mühendislerinin yetiştirildiği orman fakültelerinin özellikle orman mühendisliği bölümlerindeki öğre-
timin içeriği, yanı sıra, yöntemi yaşamsal önem taşıyor. Orman mühendisliği ideolojisinin oluşu-
munda önemli işlevler gören bu fakültelerin sayıları şimdilerde 11’e ulaşmıştır.  

 “Devletçilik üzerine çok ihale”... 

Biliyorum, “pilav üzeri az kuruya” birazcık haksızlık yapacağım ama ormancılığımızda yapılan uy-
gulamaları başka türlü betimleyemedim. Özelleştirilen ormancılık çalışmaları çoğunlukla böylesi 
keyfi uygulamalarla yürütülüyor çünkü. 

Biliyorsunuz; 1980’den sonra ülkemizde de “devletin küçültülmesi”, “verim-
liliğin artırılması”, “savurganlığın önlenmesi”, “sermayenin tabana yayılma-
sı” vb gerekçelerle her türlü kamusal varlık ile hizmet alanının özelleştiril-
mesine yönelik son derece yoğun, yanı sıra, uygulamalar sürecine girildi. 
Öyle ki, ilgili Bakanın açıklamasına göre, yalnızca 2003-2017 döneminde 
tam 60,9 milyar ABD Dolar tutarında özelleştirme yapıldı. Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı, bu doğrultuda yapılan işlemleri; “işletme hakkı devri”, “kira-
lama”, “satış (varlık ya da hisse satışı)”, “mülkiyetten başka ayni haklar 

tesisi”, “gelir ortaklığı” yöntemleriyle işlemler yapılabiliyor. Çoğu özelleştirme karşıtı, karşıtlıklarını 
hemen hemen yalnızca kamusal varlıkların bu yöntemlerle özel kişi ya da kuruluşlarına devredil-
mesiyle ilgilendi, ilgileniyor. Oysa bir de kamu kuruları kuruluşlarının mal ve hizmet alımları, yanı 
sıra, satışlarında çeşitli yöntemlerle yapılan ihalelerin de bu bağlamda gözden kaçırılmaması gere-
kiyor. 2002 yılında çıkarılan, 2018 yılı sonuna değin tam 53 kez değiştirilen* 4734 sayılı Kamu İha-
le Kanunu, 1. Maddesine göre;  

“kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kul-
lanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerini…”  

belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Yasa OGM’yi de kapsıyor. Yasanın 3. Maddesinde ise, bu uygu-
lamadan bağışık tutulabilecek kuruluşlar son derece kapsamlı biçimde belirlenmiştir. Ne yazık ki, 
OGM’nin hiçbir alımları bu kapsamda sayılmamıştır. Dolayısıyla OGM de, en temel ormancılık ça-
lışmalarını bile ihaleler yoluyla yaptırmaya başlamış, bu doğrultudaki uygulamalarını giderek hem 
çeşitlendirmiş hem de yaygınlaştırmıştır. Sözgelimi; 2015 yılında çıkarılan Orman Genel Müdür-
lüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin “Mal, Yapım, Hizmet, Danışmanlık Alımları ile 
Diğer Satışlar” başlığı altında yer verilen 25. Maddesinde şu kurallara yer verilmiştir: 

“(1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

(2) Orman ürünlerinin satışlarını ilgilendiren konular dışındaki diğer satış işlerinde 8/9/1983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.” 

Böylece “hizmet alımları” toplam “döner sermaye bütçesi giderleri” içindeki payı 2016 yılında % 
42,3, (1,2 milyar TL), 2017 yılında % 54,7’ye (1, 3) milyar TL) çıkmıştır. Bu uygulamaların başlıca-
ları şunlar: 

✓ Sıklık bakımı sahalarında bakım patikaları ve ağaçların işaretlenmesi. 

✓ odun dışı orman ürünlerinin envanter ve planlama yapılması,  

✓ orman işletme şefliklerinde dikili hacım tespiti (damga) ile mesaha (boylama, ölçme ve değerlendir-
me) yapılması, 

                                                 
* Doğal olarak, aynı dönemde bu değişikliklere koşut olarak 2009 yılında çıkarılan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği” 34, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ise 11 kez değiştirilmiş; onlarca da bil-

dirge (tebliğ) çıkarılmıştır. 
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✓ orman işletme müdürlüklerinin dikili satış yapacağı bölmelerde orman ürünü verim yüzdelerinin belir-
lenmesi, 

✓ orman işletme şefliklerinin “ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman” planları ile haritalarının 
hazırlanması, 

✓ odun dışı ürün ve hizmetlerine ilişkin hasılat planının içeriğini oluşturan envanter, planlama, proje-
lendirme, haritalandırma ile ekoturizm, ekosistem hizmetleri iş ve işlemleri,  

✓ nehir havzası rehabilitasyon projesinin hazırlanması, 

✓ mahalle ya da köy birimlerinde orman kadastrosu ve 2/B çalışmalarında danışmanlık, 

✓ silvikültür programlarında bulunan sıklık bakımı, gençlik bakımı, koru olarak işletilecek orman ekosis-
temlerine dönüştürme, ilk aralama, kültür bakımı alanlarında işaretleme teknik denetim 
ve danışmanlık, 

✓ orman işletme şefliklerinin orman yol ağı (şebeke) planlarının düzenlenmesinde danışmanlık,  

✓ orman işletme şefliklerinde “çok amaçlı uygulama projesinin” hazırlanması ile potansiyel alanlarında 
belirlenmesinde danışmanlık, 

✓ rehabilitasyon (orman ekosistemi iyileştirme) tesis, fidan üretimi ve bakımı işleri denetmenliği, tek-
nik danışmanlık, 

✓ orman işletme müdürlüklerinin silvikültür programı kapsamında yapılacak olan sıklık bakımı çalışma-
larında istikbal bireylerinin seçilmesi ve işaretlenmesinde danışmanlık,  

✓ milli parklarda sürdürülebilir turizm/ekoturizm planlaması,, 

✓ strateji geliştirme, stratejik planlama, aşama izleme, performans değerlendirme, raporlama eğitim ve 
süreç danışmanlığı, 

✓ çalışma raporu ile yılı performans programı hazırlama eğitim ve süreç danışmanlığı, 

✓ orman zararlılarıyla savaşım kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmalarının denetlen-
mesi, teknik denetim ile gözlem sonuçlarının aylık olarak raporlanması danışmanlığı, 

✓ orman işletme müdürlüğüne orman dışı son depolarında sınıflandırma, depolama işlerinin deneti-
minde danışmanlık, 

✓ orman işletme şefliklerinde orman yolu ağı planlaması, 

✓ ağaçlandırma ve toprak koruma alanlarında fidan taşıma ve dikimi işleri, 

✓ çeşitli konularda “bireysel danışmanlık” hizmeti, 

✓ ağaçlandırma, rehabilitasyon, endüstriyel plantasyon ormancılık hizmetlerine ilişkin orman yüksek 
mühendisliği danışmanlığı, 

✓ tabiatı koruma alanlarında biyolojik çeşitlilik ile kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme prog-
ramının geliştirilmesi,, 

✓ endüstriyel ağaçlandırma projelerinin hazırlanması, 

✓ ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon önleme alanlarında tesis, bakım tohum ve fidan üretimi, ba-
kımı ve denetimleri danışmanlığı, 

✓ karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd) ile iç 
su (akarsu, göl vd) ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanteri ve izlemesi, 

✓ OGM tarafından düzenlenecek olan “ İnsan için Orman Ekonomi için Orman ” buluşması organi-
zasyonu için ulusal ve yerel TV’de yapılan hizmetlerin anlatılması, kamuoyuna çağrı için medya 
planlaması, 

✓ milli parkların “ekosistem tabanlı fonksiyonel milli park orman amenajman planının” hazırlanması, 

✓ milli parkların etkin koruma ve denetim planlarının hazırlanması, 

✓ orman mühendisliği/ orman yüksek mühendisliği teknik denetim ve kontrolü, 

✓ milli parkların yönetim merkezi alanlarında yapılacak kapalı otopark ile kamu hizmet yapılarına ait 
mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanması, 

✓ son satış depolarına taşınacak orman ürünlerinin sınıflandırılması, depolanması işleri,  

✓ ağaçlandırma ve erozyon kontrolü amaçlı tesis ve bakım çalışmaları denetmenlik, teknik danışmanlık   

✓ orman işletme müdürlüklerinin sel önleme uygulama projelerinin hazırlanması, 

✓ vb. 
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Dikkatinizi çekmiştir: İhalelerle yaptırılan ormancılık çalışmalarının çoğu, örneğin inşaat, köprü, 
maden çıkarma, karayolu yapma vb işleri gibi değildir; sonuçları ancak çok uzun dönemde alınabi-
lecek, gerektiğince duyarlı biçimde yapılması gereken türdendir. Bu çalışmaların bulguları temel 
alınarak yapılacak düzenlemelerin, yanı sıra, uygulamaların yol açabileceği yanlışlıklardan geri 
dönülmesi olanaksız ya da çok güç ve yüksek maliyetlidir. İhaleye konu çalışmaların gerçekleştiri-
leceği yörenin ekolojik, toplumsal ve kültürel koşulları, orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri 
gerektiğince bilinmediğinde ise yanlışlık yapma olasılığı çok yüksektir.  

Bu nedenlerle ihaleyle iş yaptırma tutkusunun OGM’de de bu boyutlara ulaşmış olmasından çok 
kaygılanıyorum. En azından, aklıma gelen şu soruyu kolaylıkla yanıtlayamıyorum: 

İhaleyle yaptırılan söz konusu ormancılık çalışmalarının, sözgelimi; 

✓ ekolojik,  

✓ ekonomik,  

✓ toplumsal 

getirisi ve götürüsü hiç sorgulanmış mıdır? İzleyebildiğim kadarıyla, “dikili ağaç satışı” dışında;  

✓ ne Devlet Denetleme Kurulu’nda, 

✓ ne Sayıştay’da; 

✓ ne orman fakültelerinde; 

✓ ne ormancılık araştırma enstitülerinde; 

✓ ne Anayasanın 135. Maddesinde temel görevleri arasında “mesleğin genel menfaatlere uy-
gun olarak gelişmesini sağlamak” da bulunan TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nda 
(OMO);  

✓ ne 1951 yılından bu yana “kamu yararına çalışan” Türkiye Ormancılar Derneği’nde (TOD); 

✓ ne de çevre/doğa/orman korumacı (!) gönüllü kuruluşlarda 

böyle bir sorgulama yapılmıştır; yapılmışsa da en azından ben bilmiyorum ama çok da merak edi-
yorum doğrusu. Bu gerçeklik karşısında beni en çok ne şaşırtıyor, hüzünlendiriyor, biliyor musu-
nuz; söz konusu uygulamaların ormancılık kamuoyunda hemen hemen hiç yadırganmaması… O 
deni yadırganmıyor ki, sözgelimi; 

✓ orman fakültelerinin* orman mühendisliği bölümlerindeki dersler arasında “girişimcilik”, “or-

mancılıkta ihale esasları” “ticaret hukuku”, “uygulamalı girişimcilik” derslerine yer verilmiş; 

✓ başta OMO olmak üzere tüm ormancılık kuruluşlarının elbirliğiyle 2006 yılında, özelleştirilen 
ormancılık hizmetlerini üstlenecek mühendislerin hak ve yetkilerini düzenleyen 5531 Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kanunu çı-
karılmış;  

✓ ormancılık hizmetlerinin özelleştirilmesinin gerektireceği düşünülen kurumsal ve hukuksal 
düzenlemeler yapılmış; başta OMO olmak üzere çeşitli kuruluşlar bu doğrultuda eğitsel et-
kinlikler düzenlenmiş, 

✓ tüm bu yönelimler, uygulamalar, örneğin; 

o orman mühendislerinin işlendirilme olanaklarının artacağı,  

o OGM’nin ekonomiklik düzeyinin yükseltileceği, 

o çalışmalarının hızlandırılacağı  

gerekçeleriyle savunulmuştur.  

                                                 
* KTÜ Orman Fakültesi’nin WEB sitesinde şu açıklamaya da yer verilmiştir: “Türkiye'nin ikinci Orman Fakültesi olması 

sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerindeki elemanlara, özel sektöre bağlı iş yerlerindeki elemanla-
ra zaman zaman danışmanlık hizmetleri vermektedir.” (http://www.ktu.edu.tr/orman) Bence “Türkiye’nin ikinci orman 

fakültesi” olmasıyla bir ilgisi olmasa da ne denli övünseler yeridir 😊 

 

http://www.ktu.edu.tr/orman
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Ancak yaşam bu gerekçeleri doğrulamamıştır. Sözgelimi, işsiz orman mühendislerinin sayıları gide-
rek artmış; işsizlikte bezen gencecik orman mühendisleri, “denize düşüp yılana sarılma” durumuna 
düşürülmüştür. (Ek 1) 

Ormancılıkta “ihalecilik”, çok boyutlu bir sorundur ! 

Hep söylüyorum ama kimseler ciddiye almıyor: Ormancılık, özellikle ülkemizde, çok boyutlu bir etkin-
lik alanıdır. Dolayısıyla, sorunları da tek boyutlu değildir. Bu alandaki tartışmaları yalnızca ekolojik ya 
da teknik yahut ekonomik boyuta indirgemek yaşamsal önemde yanılgılara yol açabiliyor. Ne yazık ki 
böylesi yaklaşımlar, ormancılığımızda da yaygındır. Üstelik, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun – sevgi ve 

saygıyla anıyorum- söylediği gibi; ormancılığımızın hiçbir sorunu “aydınlarımızın” tartışma gündemleri-
ne bile giremiyor. Çevre/doğa/orman korumacısı kuruluşlar ile kişiler ise, sıkça kullandığım deyimle, 
“tek ağacı gözlemekten ormanı görememe” yanılsamasını bir türlü aşamıyor. Bu nedenlerle, büyük 
bir olasılıkla, ormancılığımızdaki “ihalecilik” uygulamaları da “masum” yönetsel bir yönelimin ürünü 
olarak değerlendirilip, gerektiğince önemsenmiyor. Bence, kesinlikle önemsenmesi gerekiyor. Kısaca 
açıklamaya çalışayım: 

(i) “İhalecilik” herşeyden önce ekonomi politik boyutuyla tartışılması gereken bir uygulamadır. 
Kamu kurumları ile kuruluşlarında, bu kapsamda da devlet ormancılığı düzeninde kamusal 
kaynaklar “ihalecilik” uygulamalarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak özel kişi ve kuruluşlara 
aktarılıyor. Tamam; “ihalecilikte” ödemeler, yapılan herhangi bir iş karşılığında yapılıyor. Ama 
sorun bu değildir ki; sorun, işin neden özel kişi ve kuruluşlara yaptırıldığı, yanı sıra, ücretli iş-
gücünün ürettiği artık değere üstlenici özel kişi ya da kuruluşun el koymasıdır. Bu bağlamda 
akla gelebilecek olan;  

<<- Artık değere devlet ya da özel kişiler ile kuruluşlar el koysun; ne fark eder?”  

sorusu, azıcık ekonomi politik bilgisine sahip olanlar için pek de anlamlı olmasa gerek. 

(ii) Ormancılığımızda ihaleyle iş üstlenen kişi ve kuruluşlara çeşitli yönlerden sağlanan doğrudan 
ve dolaylı destekler, örneğin taşıt, tesis, konaklama, teknik bilgi vb, çoğu durumda, hemen 
hemen hiç göz önünde bulundurulmuyor; başka bir söyleyişle, maliyetlendirilmiyor. Bu türden 
karşılıksız destekler, partizanlık, hemşehrilik, tanışıklık vb özel (!) ilişkilerle kimileyin öyle bo-
yutlar kazanıyor ki, parasal değeri hakkediş ödemelerini bile aşabiliyor.  

Ek olarak; “ihalecilik” uygulamalarında usulsüzlük de göreceli olarak daha çok yaşanabiliyor. 
Bu bağlamda, en son Ağustos 2018’de bir orman işletmesinde “rüşvet”, “resmi evrakta sahte-
cilik”, “görevi kötüye kullanma” gerekçelerle yapılan çok sayıda tutuklama anımsanabilir. 

(iii) Ormancılık çalışmalarının “ihalelerle” özel kişi ve kuruluşlara yaptırılmasının ekolojik sorunla-
ra yol açma olasılığı son derece yüksektir: Bildiğiniz gibi, rekabetçi koşullarda ekonomik geti-
rinin ençoklanması, üstleniciliğin doğası gereğidir. Üstlenici ne denli dürüst ve tokgözlü de ol-
sa, önünde sonunda, “gereğini yapma” çabasına girebiliyor. Böylesi çabalara girebilenlerin 
üstlendikleri işi ormancılık yönünden gerektiği yapması ise ikincil olabiliyor. Gerektiği gibi de-
netlenemediğinde, bu gibi işler sırasında orman ekosistemleri çeşitli zararlar görebiliyor. Ne 
ki, daha önce de belirttiğim gibi, bu durum uygulamanın üzerinden ancak çok uzun zaman 
geçtikten sonra ortaya çıkabiliyor. Doğaldır ki, bu durumda, deyim yerindeyse iş işten geçmiş 
oluyor. 

(iv) İhalelerle yaptırılan çalışmaları üstleneler ya da çalışanlarının çalışacakları orman ekosiste-
minin, yanı sıra, yörenin ekolojik, toplumsal ve kültürel koşullarını yeterince tanıyor olması ge-
rekiyor. Ne var ki, üstlenicilerin bu gereği yerine getirebilmesi olanaksız denebilecek denli zor 
ya da rastlantısaldır.  

(v) Çalışanlar arasında her türlü dayanışma, özellikle de bilgi ve deneyim paylaşımı, yanı sıra, 
dostluk ilişkileri ormancılığın, deyim yerindeyse, “olmazsa hiçbir şey gereği gibi yapılmaz” ko-
şuludur. Ne var ki, “performans” değerlendirmesi, “rotasyon” uygulaması vb keyfiliğe açık iş-
lemler OGM’de de yaygınlaştırılmıştır. Oysa bu işlemlerinin yaygınlaştığı bir çalışma düzenin-
de “ihalecilik” uygulamaları söz konusu koşulun yerine getirilebilmesini, tümüyle olanaksızlaş-
tırmasa da, son derece güçleştirebiliyor.  

Tüm bu olasılıklar, hem doğa/çevre/orman korumacı hem de ekonomi politik alanlarda uğraş 
verenlerin tartışmalarına konu bile edilmeyecek denli önemsiz midir sizce? Bence, kesinlikle 
değildir. 
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İş işten geçmeden… 

Dilim varmıyor ama bir kez daha çok açık söyleyeceğim: Özellikle 1980’den sonraki düzenle-
meler ve uygulamalarla iyiden iyiye “liberalleştirilmiş” devlet ormancılığı düzeni tüm birimleriyle 
daha da; 

✓ hantallaşmış, 

✓ savurganlaşmış, 

✓ keyfileşmiş, 

✓ partizanlaşmıştır.  

Böylesi bir yapılanmada orman ekosistemlerin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en teknik 
ormancılık çalışmalarının bile “ihalecilikle” yaptırılması 

✓ aymazlıktır, 

✓ kolaycılıktır, 

✓ iş bilmezliktir, 

✓ inkarcılıktır ! 

Bu nedenledir ki, ormancılıkta yaşamsal öneme sahip deneyim ve bilgi birikimi hızla tüketiliyor. 
Kimlerin umurundadır, bilemiyorum: Bu sürecin orman ekosistemlerimizin de yıkımına yol açması 
kaçınılmazdır. 

*** 

Bence; OGM iş işten tümüyle geçmeden, geri dönülemeyecek bir aşamaya gelmeden, deyim ye-
rindeyse “topal eşekle kervana katılma” tutumundan vaz geçmelidir. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, bu, 
daha çok uzun bir süre için gerçekçi bir önerme değildir. Olmasın; yine de ısrarlıca söylenmesi, 
gerektiğince savunulması, gerekiyor. Bu gerekten hareketle bir kez daha söylüyorum: 

✓ OGM artık “devlet ormanı” sayılan ve sayılabilecek olan alanları, bu alanlar üzerindeki or-
man ekosistemlerini gerektiği gibi yönetebilme (koruma, iyileştirme, genişletme, orman ürün 
ve hizmetleri sunma vb) yetisini tümüyle yitirmiştir; kapatılmalıdır !  

✓ Ormancılık çalışmaları her anlamda ve alanda gerçekten de demokratik, özerk bir kamu ku-
rumu tarafından planlanmalı ve yürütülmelidir. 
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Ek 1: Çeşitli Yönlerden Çok Düşündürücü, Hüzünlendirici Birkaç Haber, Yakarış 

İzmir Orman Müdürlüğü’nün WEB sayfasında “Orman'ın Hizmet Alımı Mühendisleri Kadro ya da 

Süre Uzatımı Bekliyor” başlıklı bir haberde şu açıklamalar yapılmış*: 

<<İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün bağlı şube müdürlüklerinde ya da işletme şefliklerinde iş 
kanuna tabi olarak yılda 9 ay süreyle danışmanlık hizmeti alımı şeklinde çalışıyorlar. 

… ve … İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 55 sözleşmeli orman mühendisinden sadece iki-
si.   

… 

… Mart 2017 de İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde hizmet alımı danışman orman mühendisi statü-
sünde çalışana kadar  5 yıl boyunca bir yandan KPSS sınavlarına çalışırken garsonluk, sekreterlik, 
reyon görevlisi ve satış sorumluluğu işleri yapmış 

… da Mart 2017’de İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde hizmet alımı danışman orman mühendisi sta-
tüsünde çalışana kadar Ales, KPSS, İş Güvenliği gibi sınavlara hazırlanmış hatta İş güvenliğini 2016 
senesinde kazanmış ancak memur olmayı kafasına koyduğu için diğer sınavlara daha ağırlık vermiş. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün bağlı şube müdürlüklerinde ya da işletme şefliklerinde iş kanuna 
tabi olarak yılda 9 ay süreyle danışmanlık hizmeti alımı şeklinde çalışıyorlar. Özel sektörde çalışan 
meslektaşlarına göre Devlette ücret yönünden şanslılar çünkü, ücretleri Orman Mühendisleri Odası-
nın belirlediği tarife ücreti olan 3.300  TL  olarak ödeniyor. Özel sektörde asgari ücret ile çalıştırılan 
meslektaşları bile olduğunu ama işsiz kalmamak için buna razı olduklarını söylüyorlar.  Bunun dışın-
da kurumdaki diğer kadrolu orman mühendislerinin harcırah, arazi tazminatı, yangın mesaisi gibi ek 
ödemeleri alamıyorlar. Ancak 9 ay da olsa Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğünde çalışabildikleri için kendilerini şanslı görüyorlar. Hem meslek bilgilerini ve tecrübelerini 
artırıyorlar, hem de meslek büyüklerinin kendilerine göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden 
mutlular. Şu kısa süreç içinde kadro verilmese dahi çalışma sözleşmelerinin 3 er yıllık periyolar ola-
rak uzatılmasını istiyorlar. Ormancılık mesleğini doğayı çok seviyorlar, gelecek nesillere bırakılacak 
zümrüt yeşili ormanları oluşturan, yaşatan bir mühendislik bilim dalının mensubu olmaktan gurur du-
yuyorlar.>> 

Aşağıya olduğu gibi aktardığım “Orman Mühendisleri Platformu 2017” kaynaklı bir haberler de şöyle: 

<<Orman Mühendisleri olarak artık sesimiz duyulsun istiyoruz. 2016 KPSS'ye yaklaşık 10.000 me-
zun işsiz Orman Mühendisi girdi ve 2016 yılında sadece bizlere 10 kadro verildi. Orman ve Su İşleri 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Orman Genel Müdürümüz Sayın İsmail Üzmez'den Or-
man Mühendislerinin seslerine kulak vermesini vede 2017 yılında Orman Mühendislerine iyi bir sayı-
da kadro verilmesini istiyoruz..>>** 

<<Ormanların devlet tekelinde olması sebebiyle tek çalışma alanı Orman ve Su işleri bakanlığı olan 
ORMAN MÜHENDİSLERİ nden 15000 civarı sınava giren var ve son yıllarda alım %2 bile değil. Or-
man Mühendisleri Veysel Eroğlun'dan müjdeli haberler bekliyor.>> 

<<Bu gidişle bakanlığa zincirleyecez kendimizi sesimizi duyan yok.>> 

<<Orman mühendislerinin sesini duyun artık Allahaşkına duyun yeter yıllardan beri bekliyoruz>> 

<<Yoruldum 7 senedir orman mühendisleri atanmak istiyor !!! orman mühendisleri artık atanmak isti-
yor iş alanımız çok az, çok işsiz var bakanımızdan atama istiyoruz. ömrümüz kpss ye girmekle geçi-
yor yaş geldi geçiyor, çok sıkıntılardayız sesimiz duyulsun istiyoruz, atanmak istiyoruz !!!>> 

Çok merak ediyorum: Böylesi haberler karşısında Sayıları onbire ulaşan orman fakültelerinin 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası ile Türkiye Ormancılar Derneği’nin “peeeeek muhterem” yöne-
ticileri ne düşünüyor acaba? Onları bilmiyorum ama benim içim sızlıyor doğrusu.  

*** 
Hâlâ ormancılık çalışmalarının özelleştirilmesiyle özel sektörde orman mühendislerinin daha çok 
işlendirileceğini öne süren aymazlara “saygılarımı sunuyorum” ☹ 

                                                 
* https://www.obmhaber.com/orman-in-hizmet-alimi-muhendisleri-kadro-ya-da-sure-uzatimi-bekliyor/35/; 11 Ocak 2018); 

(Erişim15 Ekim 2018) 
** https://forum.memurlar.net/konu/2257055/; 7 Mart 2017; (Erişim 15 Ekim 2018) 

https://www.obmhaber.com/orman-in-hizmet-alimi-muhendisleri-kadro-ya-da-sure-uzatimi-bekliyor/35/
https://forum.memurlar.net/konu/2257055/

