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“Delice” savlar, öneriler : 

Hep söyledim, 

Hep söylüyorum,         

Hep söyleyeceğim !  
 

12 Mart 2019 

Merhaba; 

“- İyi de ne söylüyorsun; derdin ne?” dediğinizi duyar gibiyim. Söyleyeyim: “Derdim”, dikkatinizi; 

✓ ormancılığın, özellikle ülkemizde, yalnızca ormancılık olmadığına; ekonomi politik, toplum-
sal, politik, kültürel, estetik boyutları da olan bir etkinlik alanı olduğuna;  

✓ ormancılığımızın temel, öncelikli sorunlarının başında yalnızca ekolojik ya da teknik olum-
suzlukların gelmediğine 

çekmek ! Ne yazık ki bu “derdime” bir çare bulamıyorum ☹. Bakıyorum da çoğunluğunuzun aklına 
hâlâ; 

✓ “orman” denilince yalnızca orman ekosistemleri,  

✓ “ormancılık” denilince de yalnızca ekolojik temelli teknik, yanı sıra, yönetsel etkinlikler; 

geliyor çünkü. Bu indirgemeci yaklaşım, yalnızca “ormanlar” değil, öteki ekosistemler söz konusu 
olduğunda da kesinlikle aşılması gereken, yaşamsal önemde bir olumsuzluktur bence. Doğrusunu 
isterseniz, nasıl aşılabileceğini de bilmiyorum; yıllardır öğrenmeye çalışıyorum 

Öte yandan; ülkemizin içinde bulunduğu şu seçim öncesi günlerde on yedi yılık siyasal iktidarın 
başkanının bile itiraf ettiği kentsel çevresel sorunlarını bir de ben anlatıp dünyanızı daha çok ka-
rartmak istemiyorum. Baksanıza, özellikle kitle iletişim araçlarında çok daha iyisini yapan ne denli 
çok boş konuşma uzmanı” “kalemşör” var. Ama orman ekosistemleri ile namuslu ormancı çalışan-
ların sesiz çığlığına kulaklarımı tıkayacak da değilim. Bu nedenle, yıllardır dikkati çekmeye çalıştı-
ğım ormancılıkğımızla ilgili temel olumsuzlukların başlıcalarını anımsatmakla yetineceğim. Na-
zım’ın çok sevdiğim “Nikbinlik” başlıklı ünlü şiirinin umudu yeşerten şu dizeleri” aklımdan çıkmı-
yor çünkü:  

“İnanın: 

Güzel günler göreceğiz çocuklar 
Güneşli günler 

göre- 

 - ceğiz.”  

İçtenlikle böyle düşündüğüm içindir ki; 

“Hep söyledim, 

Hep söylüyorum, 

Hep söyleyeceğim !” 

diyorum. Açıktır ki; anımsatacağım olumsuzluklar kendiliğinden, özelikle de bu siyasal iktidar tara-
fından kalıcı biçimde aşılamayacaktır. Aşılabilmesi; yenilerinin gündeme gelmesini önleyebilmek 
için emek vermek, özveride bulunmak; “ormana bakarken ormancılığı göremeyen” duyarlılıkları, 
yaklaşımları aşmak gerekiyor. Gerisi, gençlerin söylemiyle; “hikaye” !  

*** 

Biliyorsunuz; 21 Mart, “Ülkelerarası Ormanlar Günü” (önceki adıyla “Dünya Ormancılık Günü”. 

İstedim ki, hiç olmazsa bu çok önemli 😊 “özel günü” ben de “boş geçmeyeyim”: Bu “özel gün” 
dolayısıyla ben de orman ekosistemlerimiz ile namuslu, üretken, özverili ormancı çalışanlara, “or-
manlarımızın” gerçek dostlarına ülkemizin binbir çeşit bahar çiçeğiyle teşekkür ediyorum; hep 
varolun e mi !  
 

Saygılarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 
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Ormancılık Savları ile Öneriler Güldestesi 

Ormancılığımızın ekonomi politik, ekonomik, politik, toplumsal, kültürel boyutlarındaki değişme ve 
gelişmelerin en az ekolojik, teknik yanı sıra yönetsel etkinlikler denli önem taşıdığını düşünüyorum. 

Yalnızca şu sayıların* bile bu önemi açıklıkla ortaya koymaya yetiyor bence: 

✓ Ülkemiz yüzeyinin % 29’unu (toplam 22,6 milyon hektar!) hukuksal olarak “orman” sayılan araziler 
oluşturuyor; bu arazilerin tümüne yakını devlet mülkiyeti ve yönetimindedir !  

✓ Bu arazilerdeki %42,6’sı “boşluklu kapalı” sayılan -daha önceleri “verimsiz” ya da “bozuk” ! – orman ve 
maki ekosistemleri, yılda 42 milyon ton oksijen üretirken 1,9 milyar ton karbondioksiti tutabiliyor !  

✓ Yukarıdaki haritada da görüldüğü gibi, orman ekosistemlerinin ülke yüzeyine dağılımı, ağırlıkla 
ekolojik nedenlerle son derece dengesizdir. Ne var ki, bu dengesizliğin ekolojik koşuların elverdi-
ğince giderilmesine yönelik planlı çalışmalar yeterince yapılmıyor ! 

✓ Ormancılık etkinliklerinde 2014 yılında toplam 41,7 bin olan kamu çalışan sayısı 2018 yılında 36,1 
bine düşmüştür; buna karşılık ormancılık çalışmaları daha da çeşitlenmiş, yaygınlaştırılması zo-
runluluğu pekişmiştir ! 

✓ Her yıl yalnızca orman ürünü hasat ve taşıma işlerinde 300 bin dolayında köylü, son derece güç 
koşullarda çalıştırılıyor ! 

✓ Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2018 yılında 3,3 milyar TL’si “Merkezi Yönetim Bütçe Kanu-
nu”yla verilen ödenekten, 4,6 milyar TL’si “döner sermayeden” olmak üzere toplam 7,9 milyar TL 
harcamıştır ! 

✓ OGM 2018 yılında; √ 1,4 Milyar TL’si “devlet ormanı” sayılan arazilerde çeşitli amaçlarla verilen 
izin bedeli; √ 70 Milyon TL’si madencilerden alınan “devlet hakkı”; √ 115 Milyon TL’si “Orman Köy-
lülerini Destekleme Fonu” ve √ 218 Milyon TL’si de “Ağaçlandırma Fonu”na ayrılan paylar ile √ 198 
Milyon TL’si de “Diğerleri” olmak üzere toplam 1,95 Milyar TL “Öz Gelir” toplanmış; 1,1 Milyar TL 
de “Hazine Yardımı” almıştır !  

✓ 2014-2018 döneminde tümüne yakını insan kökenli nedenlerle toplam 12 bin yangın çıkmış, top-
lam 33,1 bin hektar orman ile maki ekosistemi çeşitli düzeylerde zarar görmüştür !  

✓ Yine 2014-2018 döneminde “suç” sayılan toplam 11 bin eylemin gerçekleştiği; 55,2 bin hektarda 
orman ile maki ekosistemi kaldırılarak tarlaya, yerleşme yerine dönüştürüldüğü, 57,3 bin hektar 
arazinin de işgal edildiği saptanmıştır !  

✓ Yalnızca 2018 yılında “devlet ormanı” sayılan toplam 44 bin hektar arazi “2B” uygulamasıyla hu-
kuksal olarak “orman” sayılmayarak ormancılık düzeni dışına çıkarılmıştır ! 

✓ 2015 yılı sonuna değin 81,8 bin kişi ya da kuruluşa “devlet ormanı” sayılan toplam 572,4 bin hek-
tar arazide ormancılık dışı amaçlarla yararlanma amacıyla tesis yapma ve işletme izni verilmiştir. 
Bu izinlerin 20 bini madencilik - toplam 55 bin hektarını ! -  oluşturmuştur !  

✓ 2018 yılında 54 bin aileye toplam 810,2 Milyon TL “ekonomik” ve “toplumsal” amaçlı kredi verilmiştir ! 

✓ 2014-2018 döneminde toplam 219,2 bin hektarda ağaçlandırma yapılmış; toplam 14 bin hektar 
arazide de “özel ağaçlandırma” izni verilmiştir ! 

*** 

Bu gerçekliklerin ekonomi politik, politik, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişmelere ve değişmelere de 
yol açmadığı söylenebilir mi? Söylenemezse eğer, bu gerçeklikler neden kimselerin ilgisini çekmiyor; 
anlayamıyorum doğrusu. Tamam; orman ekosistemlerinin ekolojik önemini çok büyüktür – ne demek-

se?- . Bu temel gerçeği artık çocuklar bile biliyor. Böyleyken; √ bu temel gerçekliği yineleyip durma-

nın, √ “doğa, ya da “orman” korumacı çabaları yalnızca bu gerçeklikten hareketle yürütmenin, √ or-

mancılığımızda olup bitenleri göz ardı etmenin ise ne denli önemli yanılsama olduğu görülemiyor 
mu? Sanırım görülemiyor. Öyleyse gerekçelerimi bu kez de özetleyerek, yanı sıra, topluca sunayım. 
 

                                                 
* Burada sunduğum bilgileri, Şubat 2019’da yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü 2018 İdare Faaliyet Rapo-

ru başlıklı yayındaki verilerden yararlanarak oluşturdum.  



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

   

3 
 

Ülkemizdeki egemen ormancılık ideolojisi üzerine… 

Çoğu kişinin ayırdında olmadığını düşünüyorum: Ormancılığımızın kuruluşunda, örgütlenişinde, uy-
gulamalarında, pek çok başarısında, yanı sıra, başarısızlığında belirleyici olan, belirleyiciliğini 1980’li 

yıllara değin sürdürülebilen devletçi, bir ölçüde de halkçı teknisist 
ideoloji egemenliğini artık tümüyle yitirmiştir. Gerçekte, özellikle 
1980’den sonra, orman fakültelerinde kendi içinde tutarlı bir orman-
cılık ideolojisi oluşturma çabası hiçbir zaman olmamıştır. Öyle ki, 
2010’lu yıllarda egemen olan ise, deyim yerindeyse “altı kaval üstü 
şeşhane” bir “liberalleşmiş ormancılık kültürüdür.” Öte yandan; or-
man fakültelerindeki özellikle orman mühendisliği öğretiminin içeriği 
ile tekniği, söylemindeki farklılıklar gerektiğince benzeşik bir orman-
cılık ideolojisinin oluşumunu olanaksızlaştırıyor, en iyimser söylemle, 

rastlantılara bırakıyor. Ormancılığımızın temel meslek örgütleri olan Türkiye Ormancılar Derneği’, 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası ile kamu çalışanları sendikalarının yönetimleri arasındaki siyasal 
temelli ayrışmalar, çatışmalar ise bu olumsuzluğu pekiştiriyor. 

*** 

Birleşmiş Miletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası vb ülkelerarası kuruluşlarda geliştirilen yaklaşımlar 
ile söylemler, yanı sıra, bu kuruluşlar tarafından getirilen öneriler, parasal desteklerle yürütülen prog-
ramlar ile projeler gerektiğince sorgulanmadan ülkemize aktarılıyor. Öyle ki, bu yönelim, özellikle orman 
fakültelerindeki “dilbilirlerin” kolaylaştırıcılığında hızla yaygınlaşıp yerleşiyor; ormancılığımızın gerçekle-

rine yabancılaşmaya yol açıyor.  

*** 

2000’li yıllarda ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal, çevre/“doğa” korumacılığı hareketlerinde gide-
rek yaygınlaşan popülizm, “popüler kültür” ormancılığımıza da yansımıştır. Öyle ki, ilgili meslek örgüt-
leri bile üyelerinin demokratik ve ekonomik haklarını gözetmek vb asal işlevlerini ikincilleştirme, da-
hası, üçüncülleştirme (!) vb pahasına “doğa”, orman popülizmine öncelik ve ağırlık verir olmuştur. 

*** 

Orman ekosistemleri de öteki tüm ekosistemler gibi en geniş anlamda -yalnızca, insan odaklı değil !- 
kamusal varlıklardır. Orman ekosistemlerinin evrensel özellikleri, ormancılığımızın koşulları, “orman” 
sayılan arazilerin tümüne yakın bir kesiminin devlet mülkiyetinde olması, ülkemizde, egemen orman-
cılık ideolojisinin temel ilkesinin orman ekosistemlerinin en geniş anlamda kamusal yararın ençok-
lanmasını zorunlu kılıyor. Ancak, siyasal iktidarın, deyim yerindeyse, “bu tarakta bezi yok”. Anlaşılan, 
devlet kapitalizmine indirgenmiş bir devletçilik bu siyasal iktidarın da işine yarıyor. Bu nedenle olsa 
gerek, “devlet ormanı” sayılan arazileri ekonomik getirisi görünümde yüksek olan her türden ormancı-
lık dışı etkinlik için, deyim yerindeyse, “yolgeçen hanına” dönüştürmeyi yeğliyor. 

*** 

Ülkemizin ekolojik, toplumsal, ekonomik, kültürel koşulları tüm karar ve uygulama süreçlerinde en 
geniş anlamda kamusal yararın ençoklanması, demokratiklik, açıklık, dayanışmacılık ilkelerinin ege-
men olduğu bir ormancılık ideolojisinin oluşturulmasını ve egemen kılınmasını gerektiriyor.  Kesinlik-
le, başta orman fakülteleri olmak üzere ilgili meslek örgütleri ile gönüllü kuruluşların bu gereğin yerine 

getirilmesi için güç ve eylem birliği yapması, örgütlü çabalar girmesi zorunludur ! Bu zorunluluk,  
her türden öykünmeci, sorgusuz aktarmacı, modacı vb olumsuz yaklaşımlar ile günlük karar ve uygu-

lamalarla yerine getirilemez 

*** 

Ormancılığımızın ekonomi politiği üzerine… 

Ülkemizde “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki orman ekosistemleri, 1869-1937 döneminde, yerli ve 
yabancı özel kişiler ile kuruluşlara “işlettirilmiştir”. Uzun yıllar yalnızca ekonomik amaçlarla yürütülen 
bu düzen, yaygın orman ekosistemi yıkımlarına yol açmıştır. Bu düzen 1937 yılında çıkarılan 3116 

sayılı Orman Kanunu’yla değiştirilerek “devlet ormancılığı” düzenine geçilmiştir. Bu düzende egemen 
üretim ilişkileri, “devlet kapitalizmi” olmuştur. Ancak, ekonomik yarar sağlama amacı uzun yıllar de-
ğişmemiştir.  1970’den sonraysa bu amacın yanı sıra “orman köyü kalkındırma”, “ağaçlandırma”, 

“doğa koruma” (ulusal parkçılık vb) çabalarına da girilmiştir. Öte yandan, “devlet ormanı” sayılan ara-
ziler ile devlet ormancılığı düzeni, hemen her dönemde, siyasal partilerin “arka bahçesi” işlevini de 

görmek durumunda olmuştur.   

*** 
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1980’li yılarda ülkemize de gündeme gelen özelleştirmeci uygulamalar devlet ormancılığı düzenine 
de yansımıştır: (İ) “Devlet” ormanı” sayılan arazileri, (i) ormancılık çalışmaları, (iii) “devlet ormanı” 

sayılan arazilerdeki orman ekosistemlerinden yararlanma olanakları, (iv) ormancılığımızın kamusal 
varlıklarının (para, işgücü, tesis) özel kişi ve kuruşlara devrilmesi, kiralanması vb. Bu uygulamalar, 

Anayasanın 169. Maddesindeki “Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu orman-
lar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” kuralına 

aykırıdır. Ayrıca, özelleştirmeci uygulamalar bir yandan orman ekosistemlerinin korunması ile ormancı-
lık çalışmalarının etkenlik düzeyini düşürüyor, bir yandan da “orman” sayılan arazilerin içinde ya da 

bitişiğinde yaşayanların çevrelerindeki orman ekosistemlerine yabancılaşmalarını pekiştiriyor.  

*** 

Devlet orman işletmeleri kuruluşundan günümüze, başta orman ürünü hasadı olmak üzere çeşitli 
çalışmalarında öncelikle çevredeki “orman köyü” sayılan yerleşmelerde yaşayanları bir tür “birim fi-
yat” sayılan “vahidi fiyat” düzeniyle çalıştırıyor. Ancak, iş kazası oranı ile 
meslek hastalığı olasılığı son derece yüksek olmasına; uygun bedensel 
yapı, özel beslenme, sürekli eğitim, araç-gereç gerektiren bu işleri üstle-
nenler işçi değil “müteahhit” ya da işveren sayılıyor!. Bu nedenle de top-
lumsal güvence, sendikal örgütlenme, pazarlık vb haklardan yoksun kalı-
yor. Ayrıca, kimi yörelerde söz konusu işleri birim fiyatla alma -üstlenme- 
hakkına sahip “orman köylüleri”, birim fiyat dışı kimi hakları kendisi alıp işi 
başkalarına yaptırıyor.   

*** 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 34 ile 40. Maddeleri, başta ağaç kesme, 
tomruklama ile taşıma işleri olmak üzere ormancılık çalışmalarının önce-
likle “orman köyü” sayılan yerleşmelerdeki köylülerin “Hane adedinin en 
az yüzde ellibiri tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma koopera-
tiflerine” yaptırılmasını zorunlu kılıyor. Ancak; Nisan 2017’de 303 bin 
“köylünün” üye olduğu 2440 “orman köyleri kalkınma kooperatifinin” çoğunluğu etkinliklerini yalnızca 
ağaç kesme, tomruklama ve taşıma işlerini yapmaya ya da çeşitli yörelerden getirdiklerine yaptırma-
ya; “hak” olarak düşük fiyatla kendilerine devredilen orman ürünlerini satmaya indirgeyerek bir tür 
“taşeron” kuruluşlara dönüşmüştür. 

*** 

Devlet orman işletmelerinin kesilip satılmasına karar verilen ağaçların dikili durumdayken ihaleyle 
satma uygulaması -“Dikili satış”-, 2000’li yıllarda hızla yaygınlaştırılıyor. Verimlilik artışı ve ekonomik 

gerekçelerle başlatılan bu uygulama, “orman köyü” sayılan yerleşmelerde yaşayanların çevrelerinde-
ki orman ekosistemleri ile devlet ormancılığı düzenine yabancılaştırıyor. Ek olarak, “dikili satış” uygu-

lamasıyla ormancılık kesimindeki özel sermaye birikimine yeni boyutlar kazandırılıyor. 

*** 

Son yılarda “Türkiye’deki ormanların en az 5 milyar liralık karbon bağlama değerine sahip olduğu”
*

 vb 
savlar öne süren araştırmalar bulunmakla birlikte ülkemizde “devlet ormanı” sayılan araziler ile bu 

araziler üzerindeki doğal ortamlar ile varlıkların, yanı sıra, yabanıl yaşamın, peyzajın değerleri para-
sal olarak hesaplanmıyor. Öteden beri hemen hemen yalnızca, başta odunsular olmak üzere “servet” 
olarak anılan orman ürünleri güncel olarak fiyatlandırılabiliyor. Oysa bu araziler ile üzerindeki ortam-
lar ile varlıklar hem yapısal özelikleri hem de yersel konumlarındaki farklılıklara koşut olarak değerleri 
de –“rant”?- değişiyor.  Dolayısıyla, “devlet ormanı” sayılan arazilerin ormancılık dışı amaçlarla kulla-
nılması için uzun süreli izinler, kullanım hakları verilmesinden ya da kiralanmasından devlet, dolayı-

sıyla kamu “zararlı” çıkabiliyor. 

*** 

Kimi yerlerin, başta ormanlar olmak üzere kimi ekosistemlerinin koruma altına alınması, buralardan  
ekonomik amaçlarla yararlanılmasını tümüyle önleyemiyor, aksine, sınırlı da olsa kullanıma açılan 
kısımlarında arazi rantının göreceli olarak yükselmesine ne oluyor. Örneğin; ulusal parklar, tabiat 

parkları, “orman” sayılan arazilerdeki mesire yerlerinden ekonomik amaçlarla yararlanma olanakları 
özel kişiler ile kuruluşlara, yerel yönetimlere devredilebiliyor.  

*** 

                                                 
* Özden Görücü; “Türkiye’deki Ormanların Ekonomik Değeri Araştırıldı”, 25 Şubat 2016 (Erişim 5 Mart 2019),  
   (http://www.milliyet.com.tr/turkiye-deki-ormanlarin-ekonomik-degeri-kahramanmaras-yerelhaber-1232189/) 

 

Bu mu “müteahhit” 

ya da işveren ? 
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Ülkemizde tüm yüzeyin çok boyutlu planlaması yapılmamıştır. Bu nedenledir ki, en “masum” kentsel 
yerleşme, tarım, endüstriyel yapılanma, alt yapı yatırımları sürekli olarak sorun üretiyor. Öyle ki, sınır-
ları belirlenmiş “devlet ormanı” sayılan arazilerin yönetiminde bile böyle –“makro”?- planlama yapılmı-
yor. Böyleyken, özellikle 2000’li yılarda “devlet ormanı” sayılan arazilerin bile hemen hemen her ye-
rinde den başta turizm olmak üzere, üniversite yerleşkesi, madencilik, su, enerji tesisleri, karayolu, 

elektrik taşıma hatları vb yatırımları için yararlanma olanakları alabildiğine artırılıyor.  

*** 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57. Maddesiyle, özel kişilerle kuruluşların “orman sınırları içinde yan-
gın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman 

planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanlarında” özel 
mülkiyetleri gibi yararlanabilecekleri orman ekosistemleri oluşturabilmeleri olanaklı kılıyor. Öyle ki, 
özel kişiler ile kuruluşlar bu olanaktan daha çok “devlet ormanı” sayılan arazilerde ceviz, kestane, 

badem, zeytin tarlaları oluşturmak amacıyla yararlanıyor. Dahası, OGM bu çalışmaları yapacaklara 
düşük faizli kredi, bağış, fidan, teknik bilgi vb yardımlar destekler sağlayabiliyor, yanı sıra, kendisi de 

böyle çalışmalar yapıp ücretsiz olarak “köylülerin” yararlanmasına bırakabiliyor.  

*** 

Kısacası; “devlet ormanı” sayılan arazilerin, özelikle de bu arazilerdeki orman ekosistemlerinin değer-
lendirilmesiyle elde edilen gelirler doğrudan ya da dolaylı olarak özel kişi ya da kuruluşlara aktarılma-
sına yönelik düzenekler, başta yeni orman ekosistemlerinin oluşturulması ile toprak aşınımı ve taşı-
nımının en aza indirilmesi olmak üzere ormancılık çalışmalarının gerektirdiği kaynakların daha da 

kısıtlanmasına yol açıyor. Bu düzenekler tümüyle yürürlükten kaldırılmalıdır !  

***  

Orman ekosistemlerinin yönetimi üzerine… 

 

Orman ekosistemlerinin yönetimi, öncelikle bir süreç yönetimidir; her türden dışsal etkiye açık, çok 
çeşitli, yanı sıra, sürekli etkileşimli süreçlerin yönetimidir. Bu öyle bir süreçtir ki hem dışındaki süreç-

leri hem de bu süreçlerden etkilenebiliyor. Bu nedenledir ki, orman ekosistemlerinin yönetimi son 
derece karmaşık işlemleri gerektiriyor. Ne var ki, ilgili herkesin bildiğini sandığım bu son derece yalın 
gerçeklik, ne planlama, programlama, projelendirme ne de uygulamada gerektiğince göz önünde bu-
lunduruluyor. Bu nedenle, çoğunlukla yersel ve zamansal tekil sorunları tek boyutlu yaklaşımlarla çö-

zümleme çabalarına giriliyor; dolayısıyla, kalıcı sonuçların alınabilmesi rastlantılara kalıyor. 

*** 

Orman ekosistemlerinin oluşumundan beklenen ya da öngörülen amaç ya da amaçlara erişmesine 
değin geçen çok uzun, en az 40-50 yıllık süre - “idare süresi”- içinde çok sayıda işlemin yersel ve za-
mansal olarak sıradüzenli biçimde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ne var ki, ormancılık yönetimi ile 

örgütlenmesindeki yapısal yetersizlikler, akıl almaz boyutlardaki değişiklikler bu zorunluluğun yerine 
getirilebilmesini, en iyimser söylemle rastlantılara bırakıyor. 

*** 

Orman ekosistemlerinin yönetimi, kuramsal bilgilerin yanı sıra en küçük orman ekosistemi –
“meşcere”?- düzleminde, uygulamacı birimler özelinde gerektiğince ayrıntılı ve sürekli tarihsel ve gün-
cel veriler ile gözlemsel ve deneysel bilgileri de gerektiriyor. Ancak; (i) orman işletme müdürlüğü ile 
orman işletme şefliği vb uygulamacı birimlerin sorumlu oldukları alanların genişliği, (ii) bu birimlerde 
yapılması zorunlu kılınan iş ve işlemlerin çeşitliliği ile sayıca çokluğu, (iii) özellikle teknik personeli 

işlendirme düzeni, (iv) hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin değişkenliği bu gereğin yerine getirilme-
sini olanaksızlaştırıyor. 

*** 
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Ülkemizdeki ekolojik koşular hem dikey (denizden yükseklik) hem de yatay olarak son derece değiş-
kendir. Dolayısıyla, bu değişkenlik orman ekosistemlerinin yapısal özeliklerinin de çok çeşitlenmesine 
yol açmıştır. Ek olarak, orman ekosistemleri üzerindeki insan kökenli olumsuz etkilerin nedenleri de 
yöresel ve dönemsel olarak farklılaşıyor. Oysa planlama çalışmalarına temel olan envanterler bu çe-

şitlilik ve değişkenlikleri tüm boyutlarıyla orta koyabilecek ayrıntıda ve güncellikte değildir. 

*** 

Özel kişiler ile kuruluşlar “devlet ormanı” sayılan “bozuk” ya da “verimsiz” –“boşluklu kapalı”- sayılan 
doğal orman ile maki ekosistemlerini kaldırarak yaptıkları “özel ağaçlandırma” çalışmaları kapsamın-

da badem, ceviz, kestane, zeytin yanı sıra endüstriyel plantasyonlar oluşturabiliyor. Bu uygulama 
hem orman ekosistemlerinin bütünlüğünü bozabiliyor hem de ormancılık çalışmalarının etkenlik, verim-

lilik, ekonomiklik düzeyini düşürüyor.  

*** 

Artık neredeyse tüm ormancılık çalışmaları ihalelerle üstlenicilere yaptırılıyor. Çalışma yöreleri değiş-
ken olan üstleniciler ile çalıştırdıkları teknik personelin çalışacakları orman ekosistemlerinin ekolojik 
koşullarını yeterince tanıyabilmeleri çoğunlukla olanaksızlaşıyor. İş üstlendikleri birimlerin yöneticileri 
ise bu çalışmaları gerektiğince denetleyebilme, gerektiğinde çalışmalara müdahale edebilme olanak-
sız denebilecek denli kısıtlı olabiliyor. Bu nedenlerle, teknik ormancılık çalışmaları bile orman ekosis-

temlerine zarar verebiliyor. 

*** 

Ormancılıkta temel kural, öncelikle orman ekosistemlerinin yalnız alan varlığının sürdürülmesi değil-
dir; orman ekosistemlerin oluşumunu, varlığını sürdürmesi olanaklı kılan ekolojik koşulların devamlı-

lığıdır ! Öncelikle bu kuralın gerektiğince yerine getirilmesini engelleyen, yanı sıra, güçleştiren ve 
ikincilleştiren ya da rastlantılara bırakan her türlü kültürel, hukuksal, kurumsal, yönetsel, teknik, eko-
nomik vb belirleyici nedenlerin nesnel olarak belirlenmesi gerekiyor.  Bu da yeterli değildir: Ekolojik 

koşulların gereklerinin yanı sıra toplumun orman ekosistemlerinden sağlanabilecek hizmetler ile ürün-
lerin nitelikleri ile niceliğinin yöresel olarak belirlenmesi de zorunludur. Orman ekosistemlerimizin yö-
netimi, politikaları, ilkeleri ile teknikleri ancak bu belirlemelerden sonra gerçekçi olarak ortaya konula-

bilir, gerekli planlar ile projeler hazırlanabilir !  

*** 

Ormancılığımızın örgütlenmesi üzerine… 

Bildiğiniz gibi herhangi bir ekosistemin gerektiğince – şimdilerde yaygın olarak “sürdürülebilir” biçimde 

yönetilebilmesi deniyor; deniyor da, ilginçtir, “nelerin” sürdürüleceğinden kimseler söz etmiyor; neden acaba?- 
yönetilebilmesi, son derece farklı etkinliklerin birbirleriyle etkileşimli biçimde planlanıp sürdürülmesi 
gerektiriyor. Bu gerek ülkemizde hemen hemen hiçbir ekosistemin yönetiminde yerine getirilmiyor.  
Öyle ki, söz konusu etkinlikler, benzetme yerindeyse, “bağımsız cumhuriyetler” gibi planlar, projeler 
hazırlayan kuruluşlar, birimler tarafından yürütülmeye çalışıyor. Bu durumda, aynı yörede benzer ya 

da karşıt etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla; bir yandan, başta zaman olmak üzere kısıtlı 
kaynakların savurganlığına bir yandan da, deyim yerindeyse, “kaş yaparken göz çıkarılabiliyor”. 1969 
yılında Orman Bakanlığı’nın kurulmasını izleyen yıllarda ormancılığımızda da bu olumsuzluklar tüm 

yakıcılığıyla yaşanmıştır, şimdilerde de yaşanıyor.  

*** 

Ülkemizde “devlet ormanı” sayılacak alanların belirlenmesi, bu alanlardaki orman ekosistemlerinin 
korunması, yenilerinin oluşturulması, orman ürünleri ile hizmetlerinin hasat edilip topluma sunulması-
na yönelik her türlü etkinlik, ağırlıkla, OGM tarafından belirlenip planlanıp yürütülüyor. Yaklaşık yüz-
seksen yıldır çeşitli bakanlıklara bağlı olan OGM merkezde işlev temelli -daire başkanlıkları ile müdür-

lükler- taşrada ise alan -arazi- temelli - bölge müdürlükleri→işletme müdürlükleri→ işletme şeflikleri- birim-
ler olarak yapılandırılmıştır. Ancak, kimi dönemlerde ağaçlandırma (AGM) doğa-yabanıl yaşam – 

“ulusal parkçılık”-, (MPGM) “orman köylüsü” sayılanların kalkındırılması (ORKÖY) odun kökenli ürün 
sanayii (ORÜS)) ilişkileri farklı bakanlıkların genel müdürlükleri biçiminde örgütlenmiştir. En son ola-

rak, 2012 yılında çıkarılan 645 sayılı KHK’yle OGM’nin yapısı da yeniden düzenlenirken AGM ile 
ORKÖY OGM’nin daire başkanlıkları arasına katılmıştır Biçimsel bir değerlendirmeyle yetinildiğinde 

bu düzenleme için “olması gereken de buydu” denebilir belki. Ancak, bu bağlamda yalnızca şunu 
söyleyebilirim: “Eski tas eski hamam” ! 
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Bu 

örgütlenme 

biçimi artık 

tümüyle 

değişmelidir ! 

Bu 

örgütlenme 

biçimi artık 

tümüyle 

değişmelidir ! 

 

OGM’nin bu yapılanması da (i) son derece merkezidir; neredeyse tüm kararlar merkezde alınarak 
taşra birimlerine buyruk olarak gönderiliyor; (ii) hiçbir birimi demokratik değildir; (iii) keyfi uygulamala-
ra son derece açıktır ! Ekolojik, dolayısıyla orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerinin yanı sıra top-

lumsal ve kültürel yapıların son değişken olması, böylesi bir örgütlenme biçiminin yeterince etken 
olabilmesini güçleştiriyor, en azından rastlantılara bırakıyor.  

*** 

OGM’nin ilişkili olduğu bakanlıkların, yanı sıra, merkezdeki, özellikle de taşradaki ormancılık birimle-
rinin örgütlenme biçimlerindeki değişkenlik bu birimlerin sorumlu yöneticileri, dahası, daha alt düzey 

çalışanları arasında da yaşanıyor. Öyle ki, kamu çalışanları arasında “sürgünlük” düzeyi göreceli ola-
rak en yüksek olan kesimlerden birisi de OGM’nin taşra birimleridir. Bu durum, çoğunlukla, yöre hal-
kının ya da yöresel egemenlerin uygulamacı birim yöneticileri -orman iletme şeflerinin, orman işletme ile 

bölge müdürlerinin-, üzerindeki akla gelmedik baskılarından kaynaklanıyor.  Son yıllarda bu değişkenlik 
“rotasyon” denilen uygulamayla kurumsallaştırılmıştır. Bu durum, ilgili birim yöneticilerin sorumluluk 
alanlarındaki orman ekosistemleri ile orman-halk (köylü) ilişkilerinin gerektiği gibi yönetilebilmesini 

olanaksızlaştırıyor. 

*** 

Daha önce belirtiğim bir gerçeğin bu bağlamda da göz önünde bulundurulması gerekiyor: Ormancılı-
ğımızın taşradaki uygulamacı birimlerinin, özelikle orman işletme müdürlükleri ile orman işletme şef-
liklerinin sorumluluk alanları, çalışmaların ekolojik koşular ile ormancılık planları ile tekniğinin gerek-
tirdiği biçimlerde, yanı sıra, yerler ile zamanlarda yapılmasını olanaksızlaştıracak denli geniştir. Ek 

olarak; uygulamacı birimlerde sözgelimi yıl içinde gerçekleştirilmesi gereken işler ile işlemler çok çe-
şitli hem de yıl boyunca yapılamayacak denli çoktur.  

*** 

Her türlü kararın alınması, gerektiğinde planlanıp projelendirilmesi, uygulanması, uygulamanın denet-
lenmesi ile sonuçların değerlendirilmesinde demokratiklik, ormancılığın temel ilkelerinden birisidir. 
Ancak, ormancılığımıza bu ilkenin gerektiğince gözetilmesi ne kurumsal ne de hukuksal olarak gü-

vence altına alınmıştır. Bu nedenle kararların, yanı sıra, uygulamaların ormancılık tekniği ile hukuksal 
düzenlemelere uygunluğu çoğunlukla birim yöneticisi ile uygulamacının bireysel bilgi, deneyim ve 

birikimi ile “vicdanına” kalıyor.  

*** 



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

   

8 
 

Ormancılığımızda denetleme çoğunlukla hukuka, rastlantısal olarak ormancılık tekniğine uygunluğu-
na, çok daha az olarak da çeşitli yönlerden yerindeliğe indirgenmiştir. OGM’de denetleme etkinlikleri; 
ağırlıkla; “Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; 
a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, c) Genel Müdürlü-
ğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin et-
mek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak” amacıyla oluşturulmuş olan 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Ek olarak; İç Denetim Başkanlığı ile “orman 
amenajman denetim ve kontrol başmühendisleri” de çeşitli denetlemeler yapıyor. Ancak, bu yapıların 
varlığına karşın söz konusu olumsuzluk aşılamıyor. Bu nedenle, özellikle teknik uygulamalardaki yan-
lış ya da yetersizlikler söz konusu olduğunda çoğunlukla, deyim yerindeyse, “kırılan kol yen içinde” 

bırakılıyor.’ Orman ekosistemlerinin dili olmadığı 

için de 😊, teknik ormancılık çalışmalarındaki 

yanlışlıklar ya da eksiklikler yapanın yanında 
kalabiliyor; bu türden yanlışlıkların yol açtığı or-
man ekosistemi yıkımlarından çoğu zaman ders 
bile çıkarılmayabiliyor.  

*** 

Kısacası; yürürlükteki ormancılık örgütlenmesi 
eskimiştir; verimlilik düzeyi iyiden iyiye düşmüş-
tür. Üstüne üstlük, antidemokratikliği, özellikle 

2000’li yıllarda kurumsallaşıp iyiden iyiye pekiş-
miştir; olumlu geleneklerini büyük ölçüde yitirmiş-

tir. Öteden beri “devlet kapitalizmi” ilişkilerinin egemen olduğu devlet ormancılığı düzeninde öncelik, 
artık, orman rantının özel kişiler ile kuruluşlara aktarılması olmuştur. Bu, en geniş anlamda kamusal 
varlıklar olan orman ekosistemlerinin yönetiminin “olmazsa olmaz” koşullarıyla bağdaştırılamayacak 
bir durumdur. Dolayısıyla, “devlet ormanı” sayılan arazilerin, bu arazilerdeki orman ile maki ekosis-
temlerinin, yanı sıra, devlet ormancılığı düzeninin ne “bugünleri” ne de “yarınları” güvencededir. Or-

mancılığımızın tüm karar ve uygulama alanlarının demokratikleştirilmesi bu olumsuzlukları aşabilme-
nin öncelikli koşullarından birisidir. Bir başka öncelikli koşul ise ormancılık örgütlenmesinin bütün et-
kinliklerinin arazi temelinde bütüncül ve uzun dönemli olarak planlanıp yürütülebilmesini olanaklı kıla-
cak biçimde düzenlenmesi; uygulamacı birimlerin gerçekten bölgesel, yanı sıra, olabildiğince, özerk 

biçimde yeniden yapılandırılmasıdır !  

*** 

Ormancılığımızdaki planlama çalışmaları üzerine… 

Ormancılığımızda planlama çalışmalarının nasıl bir düzen içinde yürütüleceğine ilişkin hukuksal dü-
zenleme tek boyutludur: Başta orman ekosistemlerinin yönetimini düzenleyen orman amenajman 

planları olmak üzere kimi ormancılık etkinlikleri özelinde yapılan planlama, projelendirme çalışmala-
rıyla sınırlıdır. Aynı arazi birimindeki tüm ormancılık etkinliklerinin (işletme, orman ekosistemi oluş-
turma amaçlı ağaçlandırma, orman ekosistemlerinin gençleştirilmesi, “orman köylüsü” sayılanların 
kalkındırılması vb etkinliklerin bütünsel olarak planlanmasını –“sektörel planlama”?- zorunlu kılacak 
herhangi bir hukuksal düzenleme yoktur. 2018 sonuna değin hazırlanan “ormancılık ana planları”, 

“Ulusal Ormancılık Stratejisi”, “Ulusal Ormancılık Programı” , “eylem planları” vb belgeleri ise ne yön-
temleri ile kapsamları ne de uygulanması hukuksal dayanaklara sahiptir. Ek olarak; “orman” sayılan 

arazilerin, bu arazilerdeki orman ve maki ekosistemlerinin yönetilmesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak 
rastgele birimler tarafından, rastgele tekniklerle, kapsamlarla hazırlanan bu belgeler, ormancılık etkinlik-

lerinin yersel ve zamansal olarak sıradüzenli yürütülmesini engelliyor.  

*** 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 26. Maddesinde 1983 yılında; “Orman insan ilişkilerinde, ormanın 
korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı 
faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Or-
man Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafın-
dan yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir.” kuralına yer verilmiştir. Bu zorun-
luluğun nasıl yerine getirileceği ise, en son 2008 yılında tümüyle yenilenen Orman Amenajman Yö-
netmeliği ile bu Yönetmelik uyarınca 2012 ile 2014 yılarında yayımlanan 295 ile 299 sayılı genelge-
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lerle -tamimlerle”- son derece kapsamlı biçimde düzenlenmiştir. Önceleri OGM’nin “yarı özerk” sayıla-
bilecek “orman amenajman heyetleri” tarafından yürütülen bu çalışmalar artık hemen hemen tümüyle 
yerel düzeyde “açık ihaleyle” özel “serbest ormancılık bürolarına” yaptırılıyor. Ek olarak, “orman eko-
sistemleri yönetiminin anayasası” sayılan bu “planların” yerel gerekçelerle –“baskılarla”?- değiştirilme-

sini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.  

*** 

Orman Amenajman Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “b” bendinde yer verilen “Amenajman 
planları; ormancılık ana planı, imzalanan uluslararası sözleşmelerde belirlenen gösterge ve ölçütler, 
beş yıllık kalkınma planları, stratejik bölgesel planlar, ulusal ormancılık programı, çevre düzeni planı 

ve havza veya işletme bazında geliştirilecek planlar ile uyumlu olmalıdır.” kuralı kesinlikle uygulanabi-
lir değildir ! Bir kez bu düzenlemede sözü edilen “planlama” çalışmalarının çoğu ülkemizde artık hiç 
yapılmıyor. Sonra; “uluslararası sözleşmelerde belirlenen gösterge ve ölçütlerin” ormancılığımızın, 

yanı sıra orman ekosistemlerimizin gerçekleriyle her durumda uyuşması söz konusu değildir. Ayrıca; 
orman amenajman planlarını hazırlayacak kişiler ile kuruluşların bu belgelerdeki amaçları, ilkeleri, 
hedefleri, eksiksiz, yanı sıra, doğru ve güncel olarak bilmeleri rastlantısaldır. Ek olarak, hazırlanan 
orman amenajman planları anılan belgelere ne denli uyumlu olduğunun nasıl belirlenebileceği de 

düzenlenmemiştir.  

*** 

Orman Amenajman Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; “orman envanteri” kapsamın-
da; a) alan, b) yetişme ortamı, c) biyolojik çeşitlilik, ç) ağaç serveti ve artım, d) odun dışı orman ürün-
leri, e) ormanın ürün dışı fonksiyonları, f) sosyo-ekonomik durum, g) sağlık durumu envanterlerinin 
yapılması gerekiyor. Ne var ki; b, c, f, bir ölçüde de g’de sözü edilen envanterler yapılmıyor ya da 
yapılamıyor ! Bu nedenledir ki, aynı maddenin 2. fıkrasında; “Yetişme ortamı, biyolojik çeşitlilik ve 

odun dışı orman ürünleri ile ilgili envanter bilgileri, Orman Genel Müdürlüğünce öngörülecek içerik ve 
organizasyon ile uzman birimler tarafından elde edilen verilerden sağlanır. Bunlar dışında ihtiyaç du-

yulan diğer bilgiler Orman Genel Müdürlüğünce öngörülecek içerik ve organizasyon ile yapılacak 
envanter çalışmaları ile elde edilir.” gibi “kaçamaklara” hukuksal bir kılıf da (!) hazırlanmıştır. Öte 

yandan; kimi envanterlerin ise yapılması hiç gerekmiyor.  

*** 

Başta Orman Amenajman Yönetmeliği’nin 4, 11, 23, 30 ile 70. Maddeleri olmak üzere planlama ça-
lışmalarını düzenleyen çeşitli hukuksal düzenlemelerde “katılımcılık” ilkesine yer verilmiştir. Ancak bu 
ilkenin yaşama geçirilmesinde kimlerin –“ilgili taraflar”?- nelere, hangi yetki ve sorumluluklarla katılabi-
leceği hiçbir biçimde düzenlenmemiştir. Katılımcıların en azından bir kısmı, “orman sevgisi” vb duyar-
lılıkların dışında ormancılık çalışmaları konusunda yeterli bilgiye sahip olması, en iyimser söylemle, 

raslantısaldır. Bu nedenlerle, söz konusu ilke uygulamada katılımcılıktan çok, “katılmacılık” biçiminde 
gerçekleşiyor. Dahası, ilgili birimler, deyim yerindeyse “kafalarına göre” belirleyebilecekleri bu “katıl-

macıları” gerekli gördüğü doğrultularda yönlendirebiliyor. 

*** 

OGM’de 2000’li yılarda otuza yakın “eylem planı” hazırlanmıştır. Öyle ki bu “planlar” arasında, örne-
ğin; “Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı” ile “Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Pla-
nı”, çeşitli ağaç türünden orman ekosistemlerinin “rehabilitasyonu”, dahası, “devlet ormanı” sayılan 
yerlerde izin verilebilecek badem, ceviz, kestane, keçiboynuzu, salep yetiştiriciliği, “truf ormanı” vb 

çevrelerindeki orman ekosistemlerini de etkileyebilecek çalışmalarla ilgili “eylem planları” da bulunu-
yor. Böylece ormancılıkta arazi temelli bütünsel planlar hazırlanması gereği neredeyse tümüyle gün-
demden çıkmış, zaman zaman aynı arazi içinde farklı amaçlarla, tekniklerle, kapsamlarla birden fazla 
“plan” hazırlanabilmiştir. Ne var ki, hazırlanma ve uygulanma süreci hukuksal olarak düzenlenmemiş 
“eylem planlarının” planlama yaklaşımlarıyla, teknikleriyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Böylece 

ormancılığımızda bir “planlama” kirliliği yaratılmıştır. 

***  

Ülkemizdeki “devlet ormanı” sayılan arazilerin, özel olarak da orman ekosistemlerinin yönetim için 3 
“Ana Fonksiyon” (Ekonomik, Ekolojik, Sosyal ve Kültürel), bu “ana fonksiyonları” için 10 “Genel 

Fonksiyon” ile bu “genel fonksiyonlar” için 57 “Orman İşletme Amacı” belirlenmiştir. Bu belirlemelere 
göre, “devlet ormanı” sayılan toplam 2,3 milyon hektarın %50’sinin “ekonomik”, %42’sinin “ekolojik”, 
%8’inin de “sosyo-kültürel” “ana fonksiyonlarıyla” yönetilmesine karar verilmiştir. Ne var ki, bu karar, 
ülke yüzeyinin ekolojik gerekleri ile toplumun bu arazilerin, dolayısıyla bu arazilerdeki orman ekosis-
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temlerin yönetiminden beklentileri belirlenmeden alınmıştır; yalnızca bu arazilerin, dolayısıyla bu ara-
zilerdeki orman ekosistemlerin yapısal özellikleri ile ürün ve hizmet verim güçleri göz önünde bulun-

durularak alınmıştır. 

*** 

Bu gerçekler göz önünde bulundurularak ormancılığımızda öncelikle uzun dönemli, çok boyutlu ve 
tümleşik “Ormancılık Ana Planı” – “sektör planı”?- hazırlanmalıdır. Başta orman amenajman planları 
olmak üzere temel ormancılık etkinliklerine ilişkin her türden plan, program ile projeler tümüyle “or-

mancılık ana planının” yaşama geçirilmesine yönelik olmalıdır. Ek olarak; tüm planlar, programlar ile 
projeler gerektiğince donatılmış tek bir birim – “Araştırma-Planlama-Eşgüdüm Başkanlığı” ?- tarafından 

hazırlanmalı, uygulanmasının izlenmesi de yine bu birimce üstlenilmelidir !  

*** 

Ormancılığımızla ilgili hukuksal düzenlemeler üzerine… 

Ülkemizde ormancılık politikalarının temel ilkeleri ile kuralları Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde 
açıklıkla belirtilmiştir. Bu maddelerin yanı sıra “Toprak Mülkiyeti” başlıklı 44 ile “Kamulaştırma” başlıklı 
46. Maddesinde de ormancılıkla ilgili kurallara yer verilmiştir. Öncelikle, 1937 yılından bu yana yürür-
lükte olan “devlet ormancılığı” düzeni sürdürülmesi ile “orman” sayılan yerlerin korunmasına yönelik 
kurallara 169 ile 170. Maddelerinde de yer verilmiştir. Ancak, bu maddeler, “devlet ormanı” sayılan 

arazilerin daraltılmasına yönelik uygulamalara dayanak olabiliyor. Dolayısıyla, söz konusu anayasal 
kuralar kendi içinde çelişkilidir. Öte yandan, 44. Maddedeki “Topraksız olan veya yeter toprağı bu-

lunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve 
yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz” kuralı ile 46. Maddedeki yeni orman ekosistem-
leri oluşturmak amacıyla arazi kamulaştırılmasını olanaklı kılan kural günümüze değin hemen hemen 

hiç uygulanmamıştır.  

*** 

Anayasanın 169. Maddesindeki “Bu ormanlar – “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki…- zamanaşımı ile 
mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” kuralında geçen “kamu yararı” 
terimi son derece tartışmalı bir duruma gelmiştir. Yüksek mahkeme, özellikle idare mahkemelerinin 
kararlarındaki “kamu yararı” açıklamaları birbirleriyle çelişiyor. Ayrıca, özellikle “devlet ormanı” sayı-

lan arazilerde yapılacak madencilik ile turizm yatırımlarının neredeyse tümünün “kamu yararı” olduğu 
varsayılıyor. 

 

Hangi “kamunun” yararı ? 
(Madencilik fotoğrafları: İbrahim Elman) 

 
 

Günümüzde artık “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki özellikle yüksek dağ, kıyı orman ekosistemleri 
madencilik, turizm tesislerinin yanı sıra “düzenli atık depolama”, spor, üniversite, HES ile RES vb 

elliye ulaşan ormancılık dışı kullanım amaçlı yatırımları “yolgeçen hanına” dönüşmesinin temel daya-
nağı Anayasadaki bu kuraldır. 

*** 

Ormancılığımızın temel yönlendirici sayılabilecek hukuksal düzenlemesi, Anayasanın söz konusu 
maddelerinden sonra 6831 sayılı Orman Kanunu’dur. Daha önce de belirttiğim gibi, 6831 sayılı ya-
sa, 1965 yılından Temmuz 2018’e değin farklı amaçlarla tam 40 kez değiştirilmiştir. Özellikle 2000’li 
yılarda yapılan toplam 25 değişiklik ile getirilen “ek maddelerin” çoğu Anayasanın 169. Maddesine 
aykırıdır ! Yasa, çok kısa aralıklarla yapılan bu değişiklikler nedeniyle anlamlı bütünlüğünü tümüyle 
yitirmiş; kendi içinde çelişir duruma gelmiştir; daha da önemlisi, kimi maddeleri Anayasanın 169 ile 

170. Maddelerine bile aykırıdır. 

*** 
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Ülkemizde, 6831 sayılı Orman Kanunu dışında, “devlet ormanı” sayılan araziler ile bu arazilerdeki 
orman ve maki ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çok sayıda hukuksal düzenleme 
vardır: Başta 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 2872 sayılı Milli Parklar, 3213 sayılı Maden, 3402 sayılı 

Kadastro, 4122 sayılı Mili Ağaçlandırma ve Erozyon Seferberlik, 6292 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin De-
ğerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun olmak üzere bu yasal 
düzenlemeler, “devlet ormanı” sayılan araziler ile bu arazilerdeki orman ekosistemlerinin gerektiğince 
yönetilebilmesini olanaksızlaştırıyor; dahası, “devlet ormanı” sayılan arazilerin daraltılabilmesini, or-

mancılık dışı amaçlarla kullanılmasını hem çeşitlendiriyor hem de büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 

*** 

Hep söylüyorum; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin “A” fıkrası, ünlü “B” fıkrasından çok 
daha sakıncalıdır: Bildiğinizi sanıyorum; (i) Anayasanın 169. Maddesine dayanan 2. Maddenin “B” 

fıkrası, “orman niteliğini” 31.12.1981 tarihinden önce yitirdiğine karar verilen yerlerin hukuksal olarak 
“orman” sayılmamasını olanaklı kılıyor. (ii) “Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde yer verilen “orman 
olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen…” kuralına dayanan “A” fık-

rası ise henüz “orman” niteliğini ekolojik olarak da yitirmemiş tüm alanları kapsıyor.  

*** 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57. Maddesi de kendi içinde çelişkilidir: İlk tümceciğine göre Maddeyle 
“orman sahasını artırmak maksadıyla…” yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının düzenlenmesi amaç-
lanmıştır. Ancak; bu tümceciğin hemen ardından, “orman sınırları içinde …”, başka bir söyleyişle zaten 
“orman” sayılan, üstelik üzerinde “bozuk”/”verimsiz” sayılan orman ya da maki ekosistemleri bulunan 

arazilerde yapılacak ya da yaptırılacak “özel ağaçlandırma” çalışmalarına olanak sağlanıyor. 

*** 

Ağırlıkla “özel ağaçlandırma” çalışmalarını düzenleyen Ağaçlandırma Yönetmeliği ise 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 57. Maddesine aykırıdır: Az önce anımsattığım gibi 57. Madde “orman sahasını 
artırmak maksadıyla…” yapılacak ağaçlandırma çalışmalarını düzenliyor. Oysa Yönetmelik, özel 

kişiler ile kuruluşların aynı arazilerde çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra ceviz, kestane, badem 
vb meyveli ağaçlarla ağaçlandırma yapılmasına, zeytin ve “ağaç tarlalarının” oluşturmasına izin veri-
yor. Ayrıca, Yönetmelik, 6831 sayılı yasaya 2011 yılında getirilen Ek Madde 11’ye dayanılarak 2012 
yılında yeniden düzenlenmesiyle maki ekosistemlerindeki yabanıl zeytinlerin (delicelerin) aşılanması-

nı da olanaklı kılınıyor.  

*** 

Belki iyi/doğru amaçlarla hazırlanmış olan 4122 sayılı Mili Ağaçlandırma ve Erozyon Seferberlik 
Kanunu, orman mühendisliği daha genel bir söyleyişle de ormancılık hizmetlerinin bir anlamda yad-
sınması –“inkârı”?- anlamına geliyor. Bu yasayla orman ekosistemi oluşturmak amacıyla ağaçlandır-
ma yapması gereken tüm özel ve kamu kurumları ile kuruluşlarının oluşturacakları orman ekosistem-

lerini yönetmeleri, bu kapsamda bakımlarını yapmaları da gerekiyor. Ne var ki, tüm özel ve kamu 
kurumları ile kuruluşların hemen hemen hiçbiri bu görevlerini yerine getirmemiştir. Siyasal iktidarın 
2007 yılında hazırladığı “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı (2008-

2012)” bile anılan görevin yapılmasını sağlayamamış; çalışmaların çoğunluğunu ise OGM’nin “bozuk” 
ya da “verimsiz” sayılan orman ekosistemlerinin iyileştirilme çalışmaları oluşturmuştur. 

*** 

6292 sayılı yasa, Anayasanın 169 ile 170. maddesine tümüyle aykırıdır; sözcüğün tam anlamıyla çok 
yönlü  bir yağma yasasıdır: Sözgelimi, yasayla, “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki orman ya da ma-
ki ekosistemlerini yok edip buralara yerleşenlere ya da tarım yapanlara, bir anlamda af getirilmiştir. 
Öte yandan, Yasanın adında da yer verilmesine karşın “orman köylülerinin” kalkındırılmasıyla ilgisi 

yoktur. Öncelikle 6831 sayılı yasanın 2. Maddesi “B” fıkrası; (i) artık hukuksal olarak “orman” sayılan 
arazilerin satılarak Hazineye gelir sağlama; (ii) bu arazileri işgal edenlere tapularının verilmesiyle 

hem yandaş kazanma hem de büyük inşat şirketlerinin arsa gereksinmesinin karşılanması amacının 
ürünüdür. Yasada beş yıl içinde yapılan dokuz değişiklik, tümüyle bu amaçlara yöneliktir. Ayrıca, 

6831 sayılı yasanın 2. Maddesinin “A” fıkrasının uygulanmasını da düzenleyen bu yasayla, artık yal-
nızca “orman” niteliğini yitirdiği öne sürülen yerler değil, şimdilerde orman ile maki ekosistemleriyle 

kaplı “devlet ormanı” sayılan arazilerin de tarıma açılmasına dayanak sağlanıyor.  

*** 



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

   

12 
 

Bildiğiniz gibi, hukuksal yazında, tartışmalarda anayasa, yasalar ile yönetmelikler temel düzenleyici 
belgeler olarak kabul ediliyor. Oysa, bu belgelerin açıklanması, uygulanması ise ülkemizde genelge, 
yanı sıra, bildirgelerle yapılıyor. Ormancılığımızda yayımlanan genelgeler ile bildirgelerin kimileri iliş-
kin oldukları yönetmeliklere aykırıdır. Örneğin, OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılın-
da yayımladığı 6912 sayılı “Özel Ağaçlandırma Tamimi” başta 6831 sayılı yasanın 57. Maddesine, 

yanı sıra, Ağaçlandırma Yönetmeliği’ne aykırıdır.    

*** 

Özelikle 2000’li yılarda, ormancılığımızla da ilgili Anayasaya aykırı çok sayıda hukuksal düzenleme 

yapılmıştır.  Örneğin, 6831 sayılı Orman Kanunu’na 2018 yılında getirilen Ek Madde 16*, tümüyle 

Anayasanın 169. Maddesine aykırılığın, sözcüğün tam anlamıyla “daniskasıdır.”  

*** 

Daha önce de söyledim: Orman ekosistemlerinin yönetilmesi (korunması, genişletilmesi, iyileştirilme-
si, işletilmesi vb) çeşitli etkinliklerin işlev, yer, zamanlama yönlerinden sıradüzenli olarak planlı biçim-

de yürütülmesi kendi içinde, yanı sıra, birbirleriyle tutarlı ve tamamlayıcı hukuksal düzenlemelerin 
yapılmasını gerektiriyor. Ne var ki, bu gerek yerine getirilmiyor. Anayasanın 169 ile 170. Maddeleri en 
azından yeniden 1961 Anayasasının 131. Maddesindeki gibi düzenlemelidir. Ayrıca “orman” sayılan 
araziler, orman ekosistemleri ve ormancılık düzeniyle dolaylı olarak ilgili tüm hukuksal düzenlemeler 
yürürlükten kaldırılmalı; “orman” sayılan, yanı sıra, sayılacak olan araziler ile bu arazilerdeki orman 
ekosistemlerinin yönetimini düzenleyen tek bir “Ormancılık Yasası” – “orman” değil !- çıkarılmalıdır. 

Bu yasa ormancılık etkinliklerini bölgesel düzenleyecek bölgesel tüzüklerle→yönetmeliklerle yaşama 
geçirilmelidir ! 

*** 

 “Orman köylülerinin kalkındırılması” üzerine… 

Çok olağan: Orman ekosistemi bulunan her ülkede orman ekosistemlerinin içinde ya da bitişiğinde 
insan yerleşmeleri bulunuyor; üstelik de insanlaşmanın başladığı günlerden bu yana... Yersel konum-
ları, dolayısıyla arazi yapısı, iklim, orman ekosistemlerinin yapısı “orman köyleri” olarak anılan bu 
yerleşmelerde yaşayanlara – “orman köylüleri”- özgün ekonomik, toplumsal ve kültürel özellikler ka-
zandırmıştır. Bilmiyorum; bu durum, geri kalmış sayılan toplumların, ülkelerin dışında ülkemizde ol-
duğu denli sorun sayılmış mıdır? Bu vargı, öncelikle, 19. Yüzyılın ortalarında Fransız “uzmanların” 
da yönlendirmesiyle gündeme gelen devletin orman ekosistemlerini ekonomik amaçlarla değerlen-
dirme amacından kaynaklanıyor sanırım. Devlet, bu gibi yerleşmelerde yaşayanların çevrelerindeki 
orman ekosistemlerinden rastgele, yanı sıra, karşılıksız yararlanmasını engellemek ya da en aza 

indirmek istemiş olabilir. Daha sonraki yıllarda ise bu gibi 
yerleşmelerde yaşayanların yaşama biçimleri ile yoksun-

luklarının orman ekosistemlerinin “beka sorununa” 😊 yol 

açtığı düşüncesi gündeme gelmiştir. Bu nedenlerle ülke-
mizde, 1869 yılında çıkarılan Orman Nizamnnamesi’yle 
“orman köylülerinin” orman ürünü gereksinmesinin çevrele-
rindeki orman ekosistemlerinden denetim altında karşıla-
ma çabalarına girilmiştir. Bu çabalar, 1956 yılında çıkarılan 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun “Orman Köylülerinin Kal-
kındırılması” başlıklı 13. Maddesiyle gündeme gelen “or-
man köylülerinin kalkındırılması serüveni”, çeşitli hukuksal 

ve kurumsal düzenlemelerle, uygulamalarla günümüze değin sürmüştür.  Öyle ki, 1961 Anayasasının 
131, 1982 Anayasasının da 170. Maddelerinde bu doğrultuda kurallara yer verilmiş, özel yasalar çı-

                                                 
*

 Ek Madde 16: “Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir 

yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verim-
siz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşka-
nınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapu-
da Hazine adına tescil edilir. 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 tesis etmek üzere tahsis edilir.” Oysa Anayasanın 169 ile 170. Maddesine göre kesinlikle “tahsis e-di-
le-mez !”  

 

(Fotoğraf: Ertan Karabıyık)

Neden “geri kalmış”; 
neden kalkındırılamamıyor? 
yahut “kalkındırılmıyor” 
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karılmış; ilgili bakanlıklarda genel müdürlük ya da daire başkanlıkları örgütlenmiş (ORKÖY), fonlar 
oluşturulmuş, özgün kalkındırma planları hazırlamış, küçümsenmeyecek boyutlarda kaynak aktarıl-
mıştır. Ancak, bugün, “orman köylülerinin” gerektiğince kalkındırılabildiği söylenemez. Bu gerçeklik 
karşısında, şu soruların sorulması, yanıtlanması gerekiyor doğal olarak: Bu yerleşmeler; √ yanı baş-
larındaki orman ekosistemlerinin varlığına karşın neden “geri kalmıştır”; √ onca çabaya karşın neden 
kalkındırılamıyor? Ne var ki ne bu sorular gerektiğince soruluyor ne de raslantısal olarak sorulduğun-
da da gerektiğince yanıtlanıp gereği yapılıyor. 

*** 

 “Orman köyü” sayılan yerleşmelerde yaşayanların yaşama etkinlikleri, içinde bulundukları toplumsal, 
ekonomik, kültürel koşulların da zorlamasıyla çevrelerindeki orman ekosistemlerine zarar verdiği var-
sayılıyor. Bu tez bir ölçüde doğrudur. Bu nedenledir ki, ülkemizde de siyasal iktidarlar da bu koşuların 
iyileştirilmesine yönelik çeşitli çabalara girmiştir. Ancak, bu çabalar sırasında hemen hemen yalnızca 
“köylülerin” bireysel ekonomik olanaklarının göreceli olarak son derece kısıtlı olmasının öne çıkarıl-
ması, “orman köylerindeki” toplumsal ilişkilerin gözden kaçırılmasına yol açmıştır. Özellikle de bu 

yerleşmelerdeki üretim ilişkilerinin, yanı sıra bu ilişkilerdeki değişmelerin, sınıfsal çelişkilerin değişti-
rilmesinden neredeyse özenle kaçınılmıştır. Öte yandan; siyasal iktidarların, daha çok, deyim yerin-

deyse “sus payı verme”, oy devşirme, kırsaldaki egemen sınıflara arazi sağlama çabalarına girmeleri 
ise söz konusu çelişkileri daha da artırmıştır. Ormancı teknokratların çoğunlukla içtenlikli ve özverili 

çalışmaları çoğu durumda bu durumu değiştirmeye yetmemiştir.  

*** 

1961 Anayasasının 131. Maddesine 1970 yılında getirilen, yanı sıra, 1982 Anayasasının 170. Mad-
desinde de yer verilen “Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve or-
manı koruma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yap-

masını sağlayıcı tedbirler… kanunla düzenlenir.” kuralı hiçbir dönemde yaşama geçirilmemiştir*. Ek 

olarak; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin “A” fıkrası ile 2924 sayılı yasada da yer verilen 
bu kuralların uygulanmasından özenle kaçınılmıştır. İlginçtir, bu durum karşısında da “orman köyü 

kalkındırma kooperatifleri” ve birlikleri ile Merkez Birliği de uygulanması için gerektiğince etkin çabala-
ra girmemiş; hemen hemen yalnızca 6831 sayılı yasanın sağladığı ayrıcalıklı haklardan yararlanma 
çabalarıyla yetinmişlerdir.  “Dolayısıyla, “orman köylülerinin” devlet orman işletmeciliğiyle çelişkisi 

giderilememiştir. Bu çelişki günümüzde daha da keskinleşmiş biçimde sürüyor.  

*** 

Siyasal iktidar 2012 yılında bir yandan 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Destek-
lenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazi-
neye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, bir yandan da 6360 sayılı On Dört İlde Bü-
yükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u çıkarmıştır. Ancak bu yasalarla “orman köylüleri-
nin kalkındırılması” sorununa yeni boyutlar kazandırılmıştır. Sözgelimi; daha önce de söylediğim gibi, 

Anayasanın 170. Maddesine aykırı olan 6292 sayılı yasayla 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kal-
kınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Ek olarak, “orman köyü 

kalkındırma” amaçlı çalışmalar daha da işlevsizleştirilmiş; 6360 sayılı yasayla da “orman köyü” sayı-
lan yaklaşık onbin köy “mahalleye dönüştürülmüştür. Bu dönüştürüm, bu “mahallelerde” yaşayanlara 
yeni parasal yükümlülükler getirmiştir. İlginçtir, 1970’li yıllarda “orman köycüsü” kesilen kişiler ile ku-

ruluşlar tüm bu düzenlemelere hemen hemen hiçbir tepki göstermemiştir.  

*** 

İlgili birimler tarafından hazırlanıp uygulanan kalkındırma amaçlı planlarda, projelerde “orman köylü-
lerinin” sanki “devlet ormanı” sayılan araziler ile bu arazilerdeki orman ekosistemlerine işletilmesin-
den soyutlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle siyasal iktidarlar, “orman köylülerin kalkındırılmasına” 

yönelik etkinliklerini deyim yerindeyse, “taşıma suyla” döndürmeye çabalamıştır. Doğal olarak bu “su” 
da hem devamlı olarak “akmamış” hem de hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Ayrıca, gerekli parasal 

kaynakların ormancılık gelirlerinden sağlanması ise yarısından fazlası “verimsiz” sayılan orman eko-

                                                 
* 1970’li yılarda gündeme getirilen, Mudurnu’nu n (Bolu) Taşkesti Beldesinde deneyimlenen “köy-kent” yakla-

şımı ise siyasal iktidar değişikliğiyle kısa sürede, henüz somut sonuçları bile alınmadan gündemden çıkmıştır. 
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sistemlerinde” verimin yükseltilmesi, yeni orman ekosistemlerinin oluşturulması, toprak aşınım ve 
taşınımının önlenmesi vb amaçlarla kullanılabilecek kaynakları kısıtlamıştır.  

*** 

 
Ülkemizde kooperatifçilik, “orman köylerinde” göreceli olarak daha çok yaygınlaşmıştır. Bu gerçek-
leşmede “orman köyü kalkındırma kooperatiflerine” sağlanan ayrıcalıklı olanaklardan yararlanma 

amacı etkili olmuştur: 6831 sayılı Orman Kanunu’nun özelikle 34 ile 40. Maddeleriyle orman ürünü 
hasat işlerini üstlenen “orman köyü kalkındırma kooperatiflerine” çeşitli olanaklar sağlanmıştır. Ancak, 
“orman köylerini kalkındırma kooperatifleri” çok amaçlı demokratik birlikteliklere dönüşememiş; etkin-
likleri, ağırlıkla orman ürünlerinin hasadında, “hak” olarak düşük fiyatlarla verilen orman ürünlerinin 

alınıp pazarlanmasına indirgenmiştir. Üstüne üstlük; OGM’nin “dikili ağaç satışı” uygulamasının yay-
gınlaştırmasına koşut olarak “orman köylerini kalkındırma kooperatifleri” de giderek ücretli işçi çalıştı-

ran “müteahhitlere” dönüşme sürecine girmiştir. 

*** 

Bilindiğiniz gibi; ekonomik, toplumsal yanı sıra kültürel geri kalmışlık, göreceli bir durumdur; hem bir 
sonuç hem de bir süreçtir. Tüm orman “orman köylülerinin kalkındırılması “ise ülke genelindeki, özel 
olarak da kırsal yörelerdeki kalkındırma süreçlerinden, bu doğrultudaki etkinliklerinden soyutlanarak 

çözümlenebilecek bir sorun değildir. “Orman köylülerinin” görece olarak daha “geri” sayılabilecek 
ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullarda bulunması yersel konumlarından kaynaklanan yetersizlik-
lerinden çok, kapitalizmin oluşturup giderek keskinleştirdiği kır-kent çelişkisinin bir sonucudur. Kapita-

list üretim ilişkilerinin egemenliğiyle birlikte bu çelişki de sürecek; önlemler alınmadığında daha da 
keskinleşecektir. Dolayısıyla; genel olarak kırsalın, özel olarak da “orman köylerinin kalkındırılması-
na” yönelik politikaların, stratejilerin geliştirilmesi, eylemlerin belirlenmesi ve planlanmasına yönelik 

çalışmalar sırasında bu temel gerçeğin gözden kaçırılmaması zorunludur.  Çevrelerinde ya da bitişi-
ğinde “devlet ormanı” sayılan araziler ile başta orman ve maki olmak üzere çeşitli ekosistemlerin bu-
lunması “orman köylülerinin kalkındırılmasına” çeşitli olumlu dışsallıklar sağlıyor. Bu dışsallıkların en 
geniş anlamda kamusal yararı ençoklayabilecek doğrultuda değerlendirilmesi gerekiyor. 1982 Ana-
yasasının 170. Maddesinde bile bu amaçla yararlanılabilecek kurallar bulunuyor. Ne var ki, günü-

müzdeki siyasal ve ekonomik koşullar, söz konusu gereğin, en azından kısa dönemde yerine getirile-
bilmesini olanaksızlaştırıyor. Bu nedenle, başta “orman köyü kalkındırma kooperatifleri, birlikleri ile 

Merkez Birliği olmak üzere ilgili demokratik kitle örgütlerinin bu doğrultuda demokratik güç ve iş birliği 
yaparak siyasal iktidarlar ile partiler üzerinde demokratik baskı oluşturmaları gerekiyor. 

*** 

 

“Sesimi duyan var mı? 
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Bitti ama “tam bitmedi” ! 

Benim bu “…Sesiz Tartışmalar”da söyleyebileceklerim ne yazık ki burada bitiyor. Ancak, ormancılı-
ğımız söz konusu olunca tartışılması gereken öyle çok, öyle yakıcı sorunlar var ki, öyle gelişmeler 
oluyor ki, en azından ben zaman zaman hangisini ele alacağımı şaşırıyorum. Şaşırıyor, yanı sıra, 
örneğin; 

✓ ülke tüm yüzeyini kapsayan bir arazi kullanım planlaması olmadan; ekolojik koşulların nere-
lerde, hangi amaçlarla ormancılık yapılması ile toplumun orman ekosistemlerinden sağlanabi-
lecek hizmetler ile ürünlerin niteliği ve niceliği belirlenmeden; yalnızca “orman ekosistemi sa-
yılabilecek özellikte ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerlerde ormancılık yapılması-
nın yol açtığı sonuçlar; 

✓ ormancılığımızın genel olarak ülkemizdeki ekolojik koşullarının, özel olarak da orman ekosis-
temlerinin olası iklim değişikliklerden (i) koruyabilme, (ii) yararlanabilme (iii) azaltılabilme gizil-
gücünün belirlenmesi ve artırılması;  

✓ herhangi bir bakanlığa bağlı bir ya da birkaç genel müdürlük biçimindeki yönetsel yapının or-
mancılığımıza getirileri ile götürüleri; 

✓ orman fakültelerindeki orman mühendisliği öğretiminin içeriği, yanı sıra, yöntemi; 

✓ Orman Genel Müdürlüğündeki teknik personel işlendirme düzeni; akıldışı “rotasyon”, “perfor-
mans değerlendirme” uygulamaları; 

✓ yaşlı doğal orman ekosistemleri ile maki ekosistemlerinin “ağaç tarlalarına” dönüştürülmesi; 

✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerin madencilik, turizm, enerji vb yatırımlara açılmasındaki rast-
gelelik ve sınırsızlık; 

✓ ormancılığımızın, deyim yerindeyse “başına bela” olan dış kaynaklı proje salgını; 

✓ binlerce orman mühendisi işsizlikten kırılırken işsizliği daha da büyütecek yeni orman fakülte-
lerinin açılması;  

✓ “2B arazilerinin” satılmasından yararlanan toplumsal sınıflar ile katmanların belirlenmesi; vu 
arazilerden kamusal yararı ençoklayabilecek doğrultuda yararlanabilme olanakları; “2A” uygu-
lamasının “devlet ormanı” sayılan arazilerde, yanı sıra, ormancılığımız ile “orman köylerindeki” 
üretim ilişkilerinde yol açabileceği gelişmeler; 

✓ ormancılık meslek örgütlerinin içinde bulundukları “üç maymunları oynama”, daha çok ikincil 
önemde etkinliklerle oyalanması; çalışanıyla emeklisiyle meslektaşlarımızın, görüşlerini pay-
laşmaktan, tartışmaktan kaçınma alışkanlıkları;  

✓ doğa, çevre, orman, tarım arazileri, sucul ortamları, yabanıl yaşamı vb varsıllıkları koruma ça-
basındaki yurttaşlarımızın “tek ağacı gözlerken ormanı” görememe tutumları; özelikle de ge-
rektiğince bilgilenme çabasına gerektiğince girmemesi 

vb konulara olası nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte açıklık kazandırılması gerekirken ilgili, duyarlı kişi-
ler ile kuruluşların nelerle uğraştıklarını gördükçe hem üzülüyor hem de kaygılanıyorum. Özellikle de 
ekonomi politika, politika, ekonomi, toplumbilim vb alanlarda uğraş verenlerin ormancılık alanında 
olup bitenlere bu denli “Fransız” kalmalarını şaşkınlık, bir parça da kızgınlıkla izliyorum.  

*** 

Kim bilir, belki de ben yanlış düşünüyor, dolayısıyla hem “duyarlı” hem de “ilgili” kişiler ile kuruluşlara 
haksızlık yapıyorumdur. Umarım öyledir. Bir kişi çıkıp da; “- Öyledir; sen yanlış düşünüyorsun!” der-
se, yanı sıra, gerekçelerini de açıklasa, binbir kez özür dileyeceğim; söz ! 
 

 


