
 

<<Eğer Veysel Eroğlu açıkça özeleştiri yaparak; 
“artık derelerimizi ve ormanlarımızı rant tesislerine 
kurban etmeyeceğiz” demezse, sanayi, turizm vb 
amaçlarla yatırımcılara „arsa‟ olarak teslim edilen 
ormanlarımızın ve derelerimizdeki HES zincirleriyle 
pazarlanan akarsularımızın akıbeti açısında çok 
daha riskli dönemler yaşanabilir>>  

Oktay Ekinci;  “„Orman‟ ve „Su‟ İşleri”,17 Temmuz 

2011 Tarihli Cumhuriyet) 

Yücel ÇAĞLAR 

GİRİŞ 

Evet, ülkemizde aklı başında olduğu sanılanlar da kalkıp; 

 <<-Veysel Eroğlu kalkıp da; “artık derelerimizi ve ormanlarımızı rant tesislerine kurban 
etmeyeceğiz” derse, “ormanlarımızın derelerimizin akıbeti açısından çok daha riskli dö-
nemler” artık yaşanmayacak!>>  

diyebiliyorsa, “ört ki ölem” ! Yazık, çok yazık… 

AKP‟nin “ustalık” döneminde “ileri demokrasinin” nerelere ulaştırılabileceğini kestire-
biliyor musunuz? Böyle giderse; bir başkanlı devlet ve her yönüyle başkana bağlı ya-
sama ve yargı organları; “fahri doktora” vermek için yarışan üniversiteler, “çok tatlısı-
nız” diye yaltaklanan bir tebaaya dönüşmüş bir toplum… 6 Nisan 2011 günü kabul 
edilen ve 3 Mayıs 2011 günü de yürürlüğe giren 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin 
Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin 
Konularda Yetki Kanunu‟yla bu süreç daha da hızlandırılmıştır. Anımsanacağı gibi; 
“…kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütü l-
mesini sağlamak” amacıyla çıkarılan bu Yasayla siyasal iktidara altı ay içinde otuz 
dolayında yasa ve kanun hükmünde kararnamenin (KHK) yanı sıra; 

“Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin görev, yetki, merkez, taşra 
ve yurt dışında teşkilatlanma esasları, kadrolar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşla-
rın bağlılık ve ilgilerine ilişkin hükümlerinde” (Yasanın 1. maddesinin “a” bendi-
nin 20. fıkrası) 

ve 
“Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin memurlar, işçiler, sözleşmeli 
personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, 
terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına 
ilişkin hükümlerinde” (Yasanın 1. maddesinin “b” bendinin 7. fıkrası) 

değişiklik ve düzenleme yapabileceği KHK‟lar çıkarma yetkisi verilmişti. Böylece, bir 
bakıma 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinden sonra oluşacak TBMM‟nin yasama 
yetkisi altı aylığına gasp edilmişti.  Ardından, 3 Haziran 2011 tarihinde Bakanlar Kuru-
lu Kararıyla kabul edilen ve 8 Haziran 2011 günü yürürlüğe konulan 643 sayılı 3046 
sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’yle bakanlık düzeyindeki kamu 

örgütlenmesi neredeyse tümüyle değiştirilmişti. Bu arada yine 8 Haziran 2011 tarihin-
de, 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
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Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konulmuştu. Sonrasında olup 

bitenler ise belleklerdedir: 636 sayılı KHK‟nın yürürlüğe konulmasından yalnızca yirmi 
gün sonra,  29 Haziran 2011 tarihinde, bu kez; 

 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname  

ile  

 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname   

4 Temmuz 2011 gününde; 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurul-
ması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ise 10 Temmuz 2011 günü yürür-

lüğe konulmuştu. 

Daha önce Anayasada, yüksek yargı alanında yapılanlarla birlikte değerlendirildiğin-
de bu düzenlemeler gerçekte tek başkanlı bir kamu yönetimine geçişin “ayak sesleri” 
olarak değerlendirilebilir. İlginçtir, siyasal iktidarın başarıyla oluşturduğu yapay gün-
demin de etkisiyle olacak, bu düzenlemeler, akla gelebilecek en ilgili kesimlerde bile 
gerektiğince tartışılmamıştı*. 

Sorulması ve yanıtlanması gerekiyor, ama… 
 
Söz konusu düzenlemeler karşısında, doğal olarak;    

<<- Ne oldu da bu denli kısa bir zamanda, henüz bakanları bile belirlenmemiş 
ve bakanlıklar düzenlenmemişken böylesine köklü değişiklikler yapıldı?>>  

sorusu akla gelmektedir. Gerçekten, ne olmuştur da henüz kurulmamış Çevre, Or-
man ve Şehircilik Bakanlığı bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı olarak ikiye ayrılmıştır? Siyasal iktidar, bu düzenlemelere dayanak 
olan 6223 sayılı yasanın “…kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve eko-
nomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak” olarak açıklanan birincil amacı dışında 
herhangi bir gerekçe öne sürmemiştir. Sözgelimi, 644 sayılı KHK‟nın 37. maddesinin 
5. bendinde yalnızca;  

“3/6/2011 tarihli ve 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.”   

hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki soruya hukuksal dayanakları olan so-
mut bir yanıt verebilme olanağı yoktur. Bu nedenle, ancak çeşitli olasılıklardan hareket-
le şu tezler öne sürülebilir:  

                                                
*
 Haksızlık yapmayayım: CHP, 6223 sayılı yasa taslağının TBMM‟de görüşülmesi sırasında yol açabi-

leceği olumsuzlukları dile getirmiş; TMMOB bağlı odaların hak, yetki ve görevlerinin Anayasa'nın 
135. maddesi ve 6235 Sayılı TMMOB Yasası'na karşın, 645 Sayılı kararnameyle bakanlık bünyesin-
deki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karşı çıkmıştır (5 Temmuz 2011). An-
cak, ilginçtir, söz konusu KHK‟lar ne “çevrecilerin” ne de TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Türki-
ye Ormancılar Derneği vb meslek örgütlerinin, ilgili fakültelerin tartışma gündemlerine girebilmiştir. 
Öte yandan, TMMOB Şehir Plancıları Odası ise 14 Temmuz 2011 günü bir basın açıklaması yapmış 
ve "Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların imar 
planlarını yapmak, yaptırmak, tadil etmek ve imar uygulamasını gerçekleştirmek" yetkilerini Milli Em-
lak Genel Müdürlüğü‟ne devreden 646 sayılı KHK‟nın yol açabileceği olumsuzlukları belirtmiştir..   
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 Hükümette Veysel Eroğlu‟na ve/veya Erdoğan Bayraktar‟a da bir bakanlık 
bulunması,  

 “Orman” sayılan yerlerdeki akarsularda daha çok HES‟e daha kolay izin veri-
lebilmesi;  bu akarsuların daha kolay ticarileştirilebilmesi; 

 “2B arazilerinin”, başta TOKİ olmak üzere yap-satçılara ve/veya yandaş be-
lediyelere devredilmesi, satılabilmesinin kolaylaştırılması,  

 Başta “Kanal İstanbul” olmak üzere Başbakanın “çılgın” projelerinin yol aça-
bileceği çevre sorunlarının gözlerden kaçırılması, yol açabileceği toplumsal 
tepkilerin önlenmesi, 

 Öne sürüldüğü gibi, TMMOB‟nin ve bağlı odaların denetlenmesi, kamu yara-
rına çabalarının engellenmesi  

 Ne iş yapacakları, hak yetki ve sorumlukları bilinmeyen “Çevre ve Şehircilik 
Uzmanı” ve “Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları” ile “Orman ve Su İşleri 
Uzmanı” ve “Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı” işlendirilerek kamu per-
soneli arasında deyiş yerindeyse “kapıkulları” kümelerinin oluşturulması  

hedeflenmiş olabilir. Yahut da, inandırıcı gelmese de;  

 Anayasanın 56. maddesindeki; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya-
şama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” ilkesini artık göze-
ten bir “mekânsal planlamaya” dayalı şehircilik yapılması, 

 Temel ormancılık çalışmalarının çok başlılıktan kurtarılıp tümleşik olarak ta-
sarlanması, planlanması ve yürütülmesi 

İstendiği öne sürülebilir (!) Genel olarak AKP iktidarları döneminde yapılanlar ve ya-
pılmayanlar; özel olarak da Veysel Eroğlu ile Erdoğan Bayraktar‟ın “orman” sayılan 
yerlere ve orman ekosistemlerine; şehircilik, çevre, su kaynaklarına yaklaşım biçimle-
ri ve uygulamaları anımsandığında bu olasılıklar hiç de yabana atılamaz, atılmamalı-
dır da. Ancak, bu gereği kimler nasıl yerine getirebilecektir? Sözgelimi, deyiş yerin-
deyse, “tek ağacı görmekten ormanı göremeyen” ve/veya “danaların kesilmesine kat-
lanamayan ama dana eti yemekten de vazgeçemeyenler” mi? Başta, Anayasanın 
135. maddesinde “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olmak üzere ilgili ve 
de duyarlı kamuoyunun 6223 sayılı yasa ve 636, 644 ve 645 sayılı KHK‟ler karşısın-
da sergiledikleri tutum ve tutumsuzluklar ortada. Açıktır ki, bu tutumlar ve tutumsuz-
luklar sürdüğünde “çevreciliğin daniskasını” yaptıklarını öne süren “Başkan” bu alan-
da da bildiğini okuyacak, yukarıda örneklenen olasılıkları kolaylıkla gerçekliğe dönüş-
türebilecektir. 646 sayılı KHK da bu gerçeği açıklıkla ortaya koymuştur: TMMOB Şe-
hir Plancıları Odası‟na göre bu KHK‟yla;  

“yerel yönetimler baskı altına alınmakta, belediye meclislerinin ve il genel meclislerinin 
yasadan kaynaklı yetkileri görmezden gelinmekte ve yetkilerine el konulmakta, seçilmiş 
yerel organlara yönelik merkezi dayatma sistemleştirilmektedir…belde belediyelerinin 
hazine arazileri üzerinde plan yapma/yaptırma ve onama yetkileri tümüyle ortadan kal-
dırılmış, Belediye Kanunu ve İmar Kanunu hükümlerine aykırı biçimde belde belediyeleri-
nin sınırları içinde hazine arazilerinin planlanması konusunda valilikler yetkilendirilmiştir.”   

Bu düzenlemeler karşısında söylenebilecek en yalın anlatım;  

<<- Tek başkanlık düzenine de işte bu yakışır !>>  
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Kamu yönetiminde keyfi düzenlemeler… 

Siyasal iktidar 6223 sayılı yasayla aldığı yetkilerle TBMM‟nin yasama görevini, deyim 
yerindeyse “askıya almıştır”; dolayısıyla da Anayasanın 7. maddesinde yer verilen 
“Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devre-
dilemez” ilkesiyle bağdaştırılamayacak düzenlemeler yapmaktadır. Sözgelimi, 6223 
sayılı yetki yasası, Anayasanın 91. maddesindeki; 

 “Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamı-
nı, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp 
çıkarılamayacağını gösterir.”  

kuralına biçimsel yönden uygun görülebilir. Ancak, siyasal iktidarın bu yasaya daya-
narak çıkardığı önce 636 ve sonra da 644 ve 645 sayılı KHK‟larla, Anayasanın 113. 
maddesindeki “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı 
kanunla düzenlenir.” kuralının sınırlarını zorlamıştır. Üstelik, söz konusu olan, kamu 
yönetiminin sıradan bir biriminin yeniden düzenlenmesi değildir: Çünkü, bu KHK‟larla; 

 “çevrenin korunması” gibi tüm yaşama alanlarının, daha da önemlisi yaşama 
biçimlerinin düzenlenmesi,  

 ülke yüzeyinin % 27‟sini oluşturan ve hemen hemen tümü de devlet mülkiye-
tinde olan  “orman” sayılan yerlerin korunması ve geliştirilmesi, 

 gerektiği gibi metalaştırıldığında getirisinin ne denli büyük olabileceği son 
sekiz on yıldır çok daha iyi kavranan sular, “devlet ormanı” sayılan yerler vb 
doğal ve kültürel, dolayısıyla da kamusal varsıllıkların “işletilmesi”, 

 ilgili kamu yönetimindeki onlarca yıllık bilgi ve deneyim birikimleri ile tesis ve 
personel olanaklarının yönetilmesi 

vb yaşamsal önemde etkinliklerin gerçekleştirildiği kamu örgütlenmesi tüm boyutlarıy-
la yeniden yapılandırılmaktadır. Gerçekte yapılan, var olan kamu yönetimi yapısının 
“yeniden yapılandırılması” da değildir; bu alanların tümüyle siyasal iktidara, “çılgın 
projeler” yaratıcısına, “yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatı olan” Veysel 
Eroğlu ile Erdoğan Bayraktar‟a teslim edilmesidir. 

Öte yandan, ülkemizde, başta; 

 Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı,  

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı,  

 Çevre ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı 2010-2014,  

 Ulusal Ormancılık Stratejisi 

 Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023) 

 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 (KENTGES) 

 Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020 (İDES) 

olmak üzere çok sayıda ulusal strateji belgesi, program ve eylem planı hazırlanmıştır. 
Tümüne yakın bir kısmı AKP iktidarları zamanlarında hazırlanmış olan bu belgelerin 
hiçbirisinde 644 ve 645 sayılı KHK‟ların çıkarılmasını gerektiren bir politika, strateji, 
eylem önerisine yer verilmemiştir.  

Kısacası, siyasal iktidar, söz konusu KHK‟larla çevre yönetiminde de, deyim yerin-
deyse “dilediği gibi at koşturabileceği” bir alan yaratmıştır. 
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“Altı kaval, üstü Şişhane” bir çevre yönetimi… 

Bilindiği gibi ülkemizde “çevre yönetimi”, 1970‟li yılların sonunda ve 1980‟li yılların 
başında, doğrudan başbakanlığa bağlı müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyinde ör-
gütlenmişti. Bu örgütlenmeyle „çevrenin‟ korunmasına yönelik düzenleyici politika ve 
stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının izlenmesi hedefleniyordu. Ne yazık ki, bu 
işlev ve dolayısıyla da örgütlenme giderek ötekilerle eş konumda bakanlığa dönüştü-
rülmüş; işlevi de tekil olgularla sınırlı kural koyuculuğa ve denetleyiciliğe, dahası, kimi 
alanlarda da yatırımcılığa indirgenmiştir. Böylece, “çevre yönetiminin”, en azından 
bana göre, temel ilkesi olan yaşama etkinliklerinin “çevreye” zarar vermeyecek biçim-
de tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi temel sorun olmaktan çıkmıştır. “Çevre 
korumacı” duyarlılık ve eylemliliklerin çoğunlukla yöresel ve/veya etkinlikler özelinde 
sorun odaklı olması da bu yönelimi pekiştirmiştir. Oysa yaygın benzetmeyle, “bataklı-
ğı kurutmak yerine sivrisinekleri tek tek öldürmekten” pek da ayrımı olmayan böylesi 
“çevre yönetimi” yaklaşımı siyasal iktidarların, deyiş yerindeyse işini alabildiğine ko-
laylaştırmıştır. Özellikle AKP dönemlerinde iktidarların bu kolaylıktan ne denli yarar-
lanılabildiği yaşamın birçok alanında yüzlerce kez son derece yakıcı biçimde sergi-
lenmiştir:  Böylece ülkemizde, sözgelimi madencilere, turizmcilere, başta TOKİ olmak 
üzere inşaatçılara, HES‟çi ve/veya “yenilenebilir enerji kaynaklarından” yararlanacak 
enerjicilere, vakıf üniversitelerine, karayolculara, çöplük kuracak belediyecilere, spor 
tesisi yapacak kulüplere; kısacası “uygun” arazilere gereksinmesi olan hiçbir yatırım-
cıyı engellemeyecek, dahası, gerekli destekleri sağlayabilecek bir “çevre yönetimi” 
düzeni kolaylıkla kurulabilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, başta 6831 sayılı Orman, 3213 
sayılı Maden, 2634 sayılı Turizmi Teşvik ve 4342 sayılı Mera Kanunu olmak üzere 
çok sayıda yasada ve yönetmelikte yapılan onlarca değişiklik böylesi bir düzen için 
yeterli görülmemiştir. 644, 645 ve en son olarak da 646 sayılı KHK, temelde,  bu “ye-
tersizliklerin” (!) giderilmesi amacıyla yapılmış, deyiş yerindeyse “tüy dikici” düzenle-
melerdir. Bu teze dayanak olabilecek göstergelerin başlıcaları şöylece sıralanabilir: 

 Bilindiği gibi, “çevre yönetiminin” temelde; i) “etkileyenler” (etkinlik alanlar; örne-
ğin kentleşme, sanayi, tarım, ulaşım, madencilik vb) ile ii) “etkilenenler” [ekosis-
temler (bitki örtüsü, toprak, deniz, akarsu vb) ile tarihsel ve kültürel değerler] ola-
rak iki boyutlu bir matris biçiminde tasarlanması gerekir. Oysa anılan KHK‟larla, 
sözgelimi, “orman” ve “su” (“su işleri” de ne demek oluyor ?) alanları ”çevre yöne-

timi” dışında bırakılmakta, buna karşılık “şehircilik” etkinliklerinin “çevre yönetimi” 
kapsamında değerlendirilmesi düşünülmektedir; Başka bir söyleyişle; “çevrenin” 
korunması ve geliştirilmesi; “çevre sorunu” sayılan oluşumların önlenmesi ve çö-
zümlenmesi ile örneğin kentleşme sürecinin yönetimi aynı siyasal erkin sorumlu-
luğuna verilmiştir. Peki, şimdi insanın aklına <<- Neden, sözgelimi “Çevre ve 
Enerji” ya da “Çevre ve Tarım” yahut “Çevre ve Ulaştırma” vb bakanlıklar kurul-
mamıştır?>> sorusu gelmez mi? 

Öte yandan, ilk bakışta olumlanabilecek bu düzenlemeyle, deyim yerindeyse , “altı 
kaval üstü Şişhane” bir “çevre yönetimi” düzeninin kurulması öngörülmüştür: ne-
den acaba? Sözgelimi, doğal ve kültürel kamusal varlıkların “çarpık” kentleşme 
sürecinde belirleyici olan dinamiklerini engelleyicileri olmaktan çıkarılabilmesi he-
deflenmiş olabilir mi? AKP iktidarlarının “dün” yaptıkları ve yapmadıkları bu soruya 
yanıt vermiyor mu? Vermiyor olacak ki, Ekinci bile; <<-Eğer Veysel Eroğlu açıkça 
özeleştiri yaparak; “artık derelerimizi ve ormanlarımızı rant tesislerine kurban et-
meyeceğiz” demezse, …çok daha riskli dönemler yaşanabilir>> diyebilmektedir. 
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 “Çevrenin” korunması ve geliştirilmesi; “çevre sorunu” sayılan oluşumlarının ön-
lenmesi ve çözümlenmesi ile kentleşme sürecinin yönetimi aynı siyasal erkin so-
rumluluğuna verilmiştir. İlk bakışta olumlanabilecek bu düzenlemeyle çevresel de-
ğerlerin “çarpık” kentleşme sürecinde belirleyici olan dinamikleri engelleyicileri ol-
maktan çıkarılabilmesi daha da kolaylaştırılmıştır. 

 Akıl almaz boyutlarda bir planlama kargaşası yaratılmıştır: Sözgelimi, yalnızca 
644 sayılı KHK‟yla onu aşkın düzeyde ve işlevde planın* yapılmasını öngören bir 
planlama “düzeni” getirilmiştir. Dahası, 645 sayılı KHK‟da sözü edilen planlara, 
644 sayılı KHK‟da yer da yer verilmiş; kimileri ise farklı söylemlerle yinelenmiştir** 
Üstelik, son derece farklı işlevleri olan ve dolayısıyla da farklı uzmanlıkları gerekti-
ren planların çoğunluğu Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü‟nün görevleri ara-
sında sayılmıştır. Ek olarak, önceki Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü, planlama işlevi kaldırılarak Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü‟ne dönüştürülmüştür.   

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟nın görevleri arasında; “Gecekondu, kıyı alanları ve 

tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil 

kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygu-

lamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek” de sayılmıştır. Buna kar-
şılık daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın “Dengeli ve sürekli kalkınma amacına 

uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkân ve-

ren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plân-

ları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uy-

gulanmasını sağlamak” görevi kapsamdan çıkarılmıştır.   

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟nın yapılanmasında yer verilen Mekânsal Planlama 
Genel Müdürlüğü, başta her tür ve ölçekteki planlama çalışmaları olmak üzere 

çevre yönetiminin tüm alanlarında yetkili kılınmıştır. Öyle ki, bu Genel Müdürlüğün 
görevleri arasında, sözgelimi;  

o “kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirlemek 
ve uygulanmasını sağlamak” (7/1-b);  

o “…kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla 
özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine 
yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, 
arazi ve arsa düzenlemesi yapmak” (7/1-f); )  

                                                
*
 644 sayılı KHK‟da geçen planlar: Üst ölçekli mekânsal strateji planları, her tür ve ölçekteki çevre dü-

zeni planları, havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları, il çevre düzeni, risk yönetimi ve 
sakınım planları, kıyı alanları planlaması, parselasyon planı, imar planları, temiz hava eylem planla-
rı, (yer altı ve yerüstü sularının, denizlerin, toprağın) kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin…acil 
müdahale planları, atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri ve deniz kirliliğine yönelik acil müda-
hale planları, ulusal çevre stratejisi ve eylem planları, küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının 
incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan. 

**
 Entegre havza ıslahı plan; su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde plan-
lama; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların … plan-
lanması; kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü 
…planlama; havza bazında nehir havza yönetim planları; taşkın yönetim planları; entegre havza 
ıslahı ana planı; orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini destek-
lemek maksadıyla…plan; odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin planlan-
ması. 
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o “Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine iliş-
kin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak” (7/1-g); 

o “…ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları (üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve 
çevre düzeni planlarını-YÇ) Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediye-
leri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir 
olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.” (7/3) 

Açıktır ki, bu görevleri gerektiğince yapmaya kalkıştığında bu genel müdürlük hem 
kentsel hem de kırsal çevre yönetiminde, özellikle de değeri giderek artan kamu 
arazilerinin kullanımında tek yetkili kuruluş olarak, deyiş yerindeyse “aklına eseni” 
yapabilecektir. Bu durum, 644 sayılı KHK‟nın 30. maddesinde yer verilen; 
“…hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluş-

larının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleye-

cek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir” hükmüyle pe-

kiştirilmiştir. 

 644 sayılı KHK‟nın 12. maddesiyle Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‟ne 

TMMOB‟yi ve bağlı odalarını, deyiş yerindeyse “kapı kulluğuna” indirgeyen yetki-
ler verilmiştir. Bu düzenlemeyle ilgili olarak TMMOB Başkanı‟nın  5 Temmuz 2011 
tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamaları mühendislik, mimarlık ve plancılık hiz-
metlerinin geleceği yönünden yerinde buluyorum. Ancak, TMMOB‟nin söz konusu 
KHK‟larla kaygısını bu düzenlemeyle sınırlandırmış olmasını anlayamıyorum. 

 Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının çeşitli birimlerine aynı 
görevler verilmiştir. Örneğin; 644 sayılı KHK‟nin 8. maddesinin 1. fıkrasının “ğ” 
bendine göre “Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin 

önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla hedefleri, ilkeleri ve kirletici unsurları belir-

lemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, acil müda-

hale planları yapmak ve yaptırmak”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟nın Çevre Yöneti-

mi Genel Müdürlüğü‟nün görevleri arasında sayılmıştır. Buna karşılık, 645 sayılı 
KHK‟nın 9. maddesinin 1. fıkrasının “d” bendinde “Yer üstü ve yer altı sularının kalite 

ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve 

kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek” görevi Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı‟nın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü‟ne verilmiştir.  

 644 sayılı KHK‟nın 16. maddesinin 1. fıkrasında görevlerine açıklık getirilen Yük-
sek Fen Kurulu‟nun üye bileşimi, siyasal iktidarın “çevre” konusuna nasıl yakla-
şacağın açıkla ortaya koymaktadır: Maddenin 2. fıkrasına göre Kurul “Bakanlığın 

hizmet alanıyla ilgili teknik konularda deneyim sahibi kişiler arasından, en az dokuzu mü-

hendis, biri mimar, üçü şehir plancısı olmak üzere” bir başkan ve 17 üyeden oluşması 

öngörülmüştür. Bu noktada, bir anlamı olacaksa, sorayım: << - Bu kurulda neden 
toplumbilici, kültürbilimci, iktisatçı, biyolog vb alanlardan da „uzman” kişilerin bu-
lunması gereğine yer verilmemiştir?>>  

 645 sayılı KHK‟nın 9. maddesinin 1. bendinde (sanki maddenin 2. bendi de var-
mış gibi…) “su kaynakları” söylemi öne çıkarılan “Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü”nün görevleri arasında bir de; 

“f) Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynakla-
rının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak.” 

da sayılmıştır. Şimdi anlaşıldı mı, neden “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ve eski 

Devlet Su İşleri Genel Müdürü olan şimdilerde “HES‟leri halka iyi anlatamadık. 
Bunun için yeni HES‟leri anlatma kampanyası başlatacağız” diyen, daha önce 
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“kendi işine baksın” diyerek azarladığı Tarkan‟dan da şarkı desteği isteyen Veysel 
Eroğlu‟nun neden “Orman ve Su İşleri Bakanı” yapıldığı? 

 Bilindiği gibi, 6831 sayılı Orman Kanunu‟nun 57-64. maddeleriyle özel kişi ve ku-
ruluşların “Devlet ormanı” sayılan yerlerde “özel ağaçlandırma” yapabilmelerine, 
fidanlık kurabilmelerine çeşitli destekler sağlanmaktaydı. Bu uygulama 645 sayılı 
KHK‟nın 2. maddesinin “f” bendiyle Orman Genel Müdürlüğü‟nün görevleri arasın-
da da sayılmıştır: “Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon 
kontrolü çalışmaları ile fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlamasını destekle-
mek.” Geçmişteki uygulamalar anımsandığında bu düzenlemeyle “devlet ormanı” 
sayılan yerlerin özel meyve bahçelerine dönüştürülmesine süreklilik kazandırılmış 
olmaktadır. 

*** 

“SONUÇ” OLARAK… 

Ülkemizde “çevre yönetimi”, özellikle AKP hükümetleri döneminde, deyiş yerindeyse 
“yaz-boz tahtasına” dönüştürülmüştür. Bu, beklenmedik bir durum değildir: “Çevresel 
değerlerin” de metalaştırılması, “dün” olduğu gibi “bugün” de Türkiye‟deki kapitalist 
sermaye birikimi sürecinin temel gereklerinden biri olarak algılanmaktadır. AKP hü-
kümetleri döneminde bu algı doğrultusunda her türlü hukuksal ve kurumsal düzenle-
me ile uygulama yapılmıştır. Çevre/doğa korumacı duyarlılıkların konu ve yöresel 
düzeyde sorun odaklı olması ise siyasal iktidarın bu yönelimini kolaylaştırmıştır. An-
cak, öyle anlaşılıyor ki, siyasal iktidar bu düzenleme, uygulama ve kolaylıkları yeterli 
görmemektedir. 644 ve 645 sayılı KHK‟larla yapılan düzenlemeler, siyasal iktidarın bu 
kolaylıkları daha da pekiştirme amacının bir ürünüdür. Kısa ve uzun dönemli hiçbir 
ülkesel, bölgesel ve yerel planlarda yer verilmeyen ve henüz uygulanmasına başlan-
mamış olmasına karşın “çılgın projelerin” olası çevresel etkileri için; 

“İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere, şehirlerimize ilişkin 
hazırladığımız bu projeler çevreyi tehdit etmiyor, tam tersine çevrenin korunma-
sına katkı sağlıyoruz”  

diyebilen siyasal iktidar,  61. Hükümet Programı‟nda, sözgelimi,  

 Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması için bütüncül su kaynakları yönetimi 
modelini gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları yeni oluşturduğumuz Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile daha etkin şekilde yürüteceğiz. 

 Özellikle hidroelektrik santraller kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar kamu ve özel 
sektör eliyle yürütülen toplam 5.500 MW‟lık ilave gücü devreye alacağız. 

 Nükleer santral kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı hızlandıracağız. 

 Orman vasfını, kaybetmiş, ihmalle yıllardır fiili kullanıma açılmış ve kazanılması 
mümkün olmayan alanları kamu yararı ve kişisel fayda dengesi içinde tekrar düzen-
leyeceğiz. 

açıklamasını da yapabilmiştir. Bu; << AKP‟dir, ne yapsa yeridir!>> yaklaşımıyla geçiş-
tirilebilecek bir durum değildir. Hiç olmazsa “aklı başında” olduğu sanılanlar, deyim 
yerindeyse “kiminle dans ettiğinin” ayırdında olması beklenir. Bu, sizce de boş bir 
beklenti midir? <<-Ne alaka?>>” demezseniz, bir soru daha: Peki; yüksek yargı organ-

larında, HSYK‟da, üniversitelerde, medyada vb öteki alanlarda olup bitenler nedir? 

17 Temmuz 2011 


