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Daha önce demiştim ki… 

Anımsayabilecekler olacaktır sanırım: 26 Mart 2018 günü;  

<<…Hay başınıza Orman Kanunu denli…; Orman Kanunu Otuzuncu Kez değiştiriliyor!>>  

başlıklı “…Sessiz Tartışmalar (35)” de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 6831 
sayılı Orman Kanunu’nda öngörülen düzenlemelerini tartışmaya çalışmıştım. Bu tartışma kapsamın-
da  6831 sayılı yasaya getirilecek Ek Madde 16’yla ilgili olarak da şunları söylemiştim: 

<< Madde, Anayasanın gerek 169 gerekse 170. maddeleri, dolayısıyla da 6821 sayılı Orman Kanu-

nu’nun 2. maddesinin “A” bendinin “orman” sayılacak yerler ile en sakıncalı düzenlemelerden birisidir. 
Nedense üzerinde gerektiğince tartışılmayan ancak “2B” uygulamasından çok daha sakıncalı olan bu 
düzenlemeye göre; 

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

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

 Anayasanın 169 ile 170. maddelerine açıkça aykırıdır; 

 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin “A” ile “B” bendiyle çelişmektedir.>> 

Sonunda da vurgulamıştım: 

<<Siyasal iktidarın gündeme getirdiği “torbalanmış” yasa tasarısının 6831 Orman Kanunu’na geti-

receği yeni kurallar; 

 “devlet ormanı” sayılan yerlerin,  

 bu yerlerdeki orman ekosistemlerinin,  

 1937 yılından bu yana yürütülmesine çalışan devlet ormancılığı düzeninin; 

 ormancı çalışanların 

 “orman köylüsü” sayılan yurttaşlarımızın 

başına yeni “çoraplar örebilecektir”.   

“- Yücel söylemişti !” dersiniz…>> 

Tasarı, dolayısıyla Ek Madde 16, kesinleşerek 28 Nisan 2018 günü 7139 sayısıyla yürürlüğe girdi. Bu 
kez 21 Mayıs 2018 tarihinde paylaştığım 

<<Anlaşılan siyasal iktidar ormanlarımız ile ormancılığımızı da iyiden iyiye gözden çıkarmış !>>  

başlıklı “…Sessiz Tartışmalar (36)”da ise 6831 sayılı yasada ağırlıkla 2000’li yıllarda yapılan değişik-
likleri bütüncül olarak sergilemiş; aklımın, bilgimin elverdiğince nedenlerini irdelemiş; bu kapsamda 
Ek Madde 16’yı da daha ayrıntılı biçimde tartışmış; sizlerle de paylaşmıştım. 

Görünüşe bakılırsa bu düzenlemeler kimseleri gerektiğince ilgilendirmiyor, dolayısıyla da kaygılan-

dırmıyor*. Bu durum, iyimser bir yaklaşımla, seçimler ile sonrasında ülke genelindeki yaşanan yo-

ğun gelişmelerle açıklanabilir belki. Umarım öyledir. Ancak, 24 Haziran’dan sonra da “yürüyüşüne" 
bu kez “başkanlık” düzeni içinde devam eden siyasal iktidar duraksamıyor kuşkusuz. Bu durum 
beni, “devlet ormanı” sayılan yerler ile orman ekosistemlerinin geleceği yönünden yine “delicesine” 
kaygılandırıyor. Çünkü uygulamalar, benim bile aklımın alamayacağı bir hızla yapılıyor. Başka bir 
söyleyişle “devlet ormanı” sayılan araziler, yine kişiye ya da kuruluşa özel olarak yapılmış bir yasal 
düzenlemeyle işgalcilerine sunuluyor! 

Öyle anlaşılıyor ki, söz konusu uygulamaların hazırlığı çok daha önceden başlatılmış.  

Baktım ki başka bir “deli” çıkıp da bu uygulamalarla gerektiğince ilgilenmiyor; şaşkınlığımı atlatır 
atlatmaz 6831 sayılı Orman Kanunu’na getirilen Ek Madde 16’yı daha yakından tartışmaya; uygula-
maların nerelerde nasıl yapıldığını irdelemeye çalıştım. 

Kaygılanmakta hiç de haksız değilmişim doğrusu. 

Yücel ÇAĞLAR 
 

                                                 
*

 Örneğin, Türkiye Ormancılar Derneği, TEMA, TARIM ORKAM-SEN ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Tasarı yasalaşmadan önce yaptıkları basın açıklamalarını saptayabildim. Tasarı yasalaştıktan, uygulamalar 
başlatıldıktan sonra ise yalnızca TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın İzmir Şube Başkanı bir açıklama 
yaptı (6 Temmuz 2018).  “Başkanlık” seçimleri öncesinde (6 Haziran 2018) “Aziz Milletimize ve Kamuoyuna 
Önemli Duyurulur” (☻) başlığı altında; “TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetimi olarak, Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğini, güçlü Cumhurbaşkanlığı ve güçlü meclis ile birlikte, Ülkemiz 
ve Aziz Milletimizin bekası olarak görüyor ve desteklediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz” açıklaması-
nı yaparak açıkça suç işleyen TMMOB Orman Mühendisleri Odası ise konuyla hiç ilgilenmedi.  
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Ah Veysel Eroğlu, ah… 

“Mesela Muğla'da, biz taşlık, kayalık, ot bitmeyen yere, burası 
orman demişiz, hiç kimse bir şey yapamıyor. Vatandaş tarım 
arazilerine yapı yapıyor, çünkü yer yok. Hâlbuki yamaçtaki ot 
bitmeyen, taşlık, kayalık yerler boş duruyor. Vatandaş tarım 
arazisine konut yapmasın, dağlık taşlık alana yapsın, biz de 
ormanımızı kuralım. Maksadımız bu.” 

Evet; bir zamanlar hem de uzunca bir dönem Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapan Veysel Eroğlu, 

konuyla ilgili olarak 9 Temmuz 2018 günü böyle bir açıklama yapmıştı.1  Hiç şaşırmadım doğrusu:  
Eroğlu, benim iyiden iyiye delirmeme yol açanlardan birisiydi çünkü. Kırk yılı aşkın meslek yaşa-
mımda onunkiler denli anlamsız, çelişkili, yanıltıcı, gerçekdışı açıklamalar yapmış bir bakana tanık 
olmadım ki; nasıl şaşırabilirim… Böylesi açıklamalarını önceki “…Sessiz Tartışmalar”da, kitapla-
rımda, konuşmalarımda onlarca kez sergiledim; ben sıkıldım ama o bıkmadı ki.  

Neyse; kısacası, Veysel Eroğlu, ormanlarımızın “hayırla” anabilecekleri, ardından “uğurlar olsun” 
denebilecekleri bir Bakan olmadı, olamadı. 7139 sayılı yasayla 6831 sayılı Orman Kanunu’na geti-
rilen Ek Madde 16 da onun son “marifetlerinden” birisi. Ancak “onun” dediğime bakmayın; yaptıkla-
rı, çoğunlukla yaptırtılanlardır. O da bunları saklamıyor zaten: 

“Bazen orman içinde restorasyon gerekiyor Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bazı tesislerde veyahut 
da depolama tesisleri yapılmak isteniyor. Ormanın altında bir tünel açarak ormana zarar vermeden 
tünel içinde birtakım depolama, soğuk hava tesisleri, patates depolaması veya diğer mahsullerin de-
polanması şeklinde talepler geliyor. Bu, belli derinlikte, ağaçlara zarar vermeyecek şekilde, bir tünel 
açılarak… Şu anda izin yok ama bu konuda gerçekten talep çok. Bu konuda 18 inci maddeye ilave 

edilecek bir izin teklifimiz var. ''2  

Bu nedenlerle, “iyi ki, gitti!” diyeceğim ama “gelenin gideni aratmasından” korkuyorum. 

Öte yandan, Eroğlu’, Ek Madde 16’yı hazırlatırken, olası erken seçimleri de düşünüyordu bence; 
“günahı boynuna”. Anımsarsanız, yine bir “yasa torbasıyla” (!) 6831 sayılı yasanın yedi maddesi 
değiştirilir, bir maddesi yürürlükten kaldırılırken iki de yeni ek madde getirilmişti.  Oysa bir ay önce 
(8 Mart 2018) çıkarılan başka bir “yasa torbasıyla” (7078 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Ba-
zı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun) 6831 sayılı yasanın 17. Maddesinde köklü bir değişiklik yapılmıştı. Neydi 
bu madde; söyleyeyim: 6831 sayılı yasanın 17. Maddesi, “devlet ormanı” sayılan yerlerde verilecek 
izinler, yapılabilecek tahsisleri düzenliyordu Bu hızlı “yasa torbası” trafiği içinde Ek Madde 16 da, 
olası getiri ve götürüleri hemen hemen hiçbir düzlemde tartışılamadan, yalnızca Eroğlu’nun suya 
tirit savunusu ve açıklamalarından sonra getirildiği gibi yasalaşmıştı. 

Bu nasıl bir aceleciliktir? 

Önce tartışma konusu şu karar ile KHK’ya bir bakalım; olduğumu gibi sergiliyorum: 
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Dikkatinizi çekmiştir: 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 3 Temmuz 2018 tarihinde (Salı) Bakanlar Kuruluna başvuru-
sunu yapmıştır. Düzenlemenin gerekçesi ile başvuru öncesinde ne zaman, ne gibi hazırlık-
ların nasıl yapıldığı belli değildir.  

 Bakanlar Kurulu bu başvuruyu aynı tarihte (3 Temmuz 2018, Salı) görüşerek kabul etmiştir.  

 Karar, 8 Temmuz 2018 tarihli (Pazar) ve 30472 Sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Söz konusu kararın ekinde aşağıdaki çizelgede topluca sergilediğim yerlerdeki toplam 
161,6 hektar (1,6 milyon metrekare) “devlet ormanı” devlet ormanı olmaktan çıkarılarak, 
şimdilik (!) Hazineye geçmiştir: 

İl İlçe m2 % 

İstanbul 
 Sultanbeyli 

82281,32  

113367,83  

7157,33  

Maltepe 13437,06  

Toplam 216243,54 13,4 

Kocaeli 

Dilovası 

149548,71  

82482,46  

7005,39  

186718,4  

126416,12  

30500,13  

6001,32  

36317,55  

101215,88  

57542,43  

Başiskele 31625,56  

Gebze 8880,93  

Toplam 824254,88 51,0 

İzmir 

Gaziemir 17151,44  

Aliağa 

5788,01  

9830,45  

5569,47  

2311,28  

Toplam 40650,65 2,5 

Kütahya Tavşanlı 535001,888 33,1 

TOPLAM m2 1616150,958 100,0 

 Hektar 161,62  

 
 

Ancak, tüm bu gelişmelerin yaşandığı günlerin hemen ardından, 9 Temmuz 2018 günü 703 sayılı 
KHK yayımlanarak ülkemizdeki bakanlık yapılanması tümüyle değiştirilmiştir.  

Şimdi, bu acelecilik akla çeşitli sorular getirmez mi? Benim aklıma getirir doğrusu. Sözgelimi; ilk 
uygulamaların yukarıdaki çizelgede sergilenen  

 dört ilin üçünde; 

 sekiz ilçenin de beşinde 

yapılmış olması ile bu il ve ilçelerdeki belediye başkanlarının AKP’den olması sıradan bir rastlantı 
mıdır sizce? Sözgelimi; yakında yapılacak yerel seçimlerden kazanımlı çıkılması, dahası, “n’olur ne 
olmaz” yaklaşımıyla kimi “özel istekli” kişi ve kuruluşların isteklerinin karşılanması mı amaçlanmıştır 
acaba? Bilemiyorum. 
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Öte yandan; bu ilçelerde, özellikle Dilovası ile Gebze (Kocaeli), yanı sıra, Sultanbeyli’de (İstanbul) 
“devlet ormanı” sayılan araziler ile bu arazilerdeki orman ekosistemleri büyük ölçüde azalmıştı, 
dahası azalmaya da devam ediyordu zaten. Örneğin; bu bağlamda, Sultanbeyli’deki ünlü “Aydos 
Ormanı” ile Dilovası’ndaki Adatepe olarak anılan Fatih Mahallesi çevresindeki “devlet orman” sayı-
lan araziler ile orman ekosistemlerinin başına örülen çoraplar anımsanabilir. 

Birazcık daha gayret edilse, özellikle bu gibi nüfusun son derece yoğunlaştığı yörelerde bugünlere 
kalan “devlet ormanı” sayılan araziler, tümüyle bitebilecek. O zaman, siz sağ ben selamet ! 

Peki, bu araziler artık kimin olacak?  

Ek madde 16’ya bakılırsa, maddenin uygulamasıyla artık hukuksal olarak da “devlet ormanı” sa-
yılmayacak araziler, “Hazinenin” olacak. “- Peki, Hazine ne yapacak?” derseniz, nedense ona her-
hangi bir açıklık getirilmemiş. Ancak büyük bir olasılıkla ağırlıkla belediyelere –“yandaş”?- devredecek; 

işgalcilerine satacak ya da kiralayacak. Görünüşe bakılırsa bu düzenlemeden “herkes”* hoşnut . 

Örneğin; 

Gaziemir (İzmir) Belediye Başkanı: 

"Gaziemir halkının tercihiyle seçilmiş yerel yönetim anlayışı olarak kurumlara bulunduğumuz çağrıda, 

'Arazileri bedeli karşılığında bize devredin, biz de hiçbir ücret almadan vatandaşlarımıza tapularını 

verelim' demiştik. Bunu da defalarca dile getirdik. Ne yazık ki halkın yararını düşünmek yerine kendi 

siyasi çıkarlarını ve ikballerini düşünen anlayış sadece ve sadece 'siyasi prim yapılır' mantığıyla ha-

reket etti. Bu da bizim o bölgede yerel yönetimler olarak yapacağımız çalışmaları aksattı. Tüm bunla-

ra rağmen alınan kararın hemşehrilerimiz açısından faydalı olduğunu vurgulamak istiyorum. Aynı 

hassasiyetin diğer bölgeler ve uzun yıllardır bu sorunlarla boğuşan 15 bine yakın vatandaşımızın ge-

leceği için de gösterilmesini umuyorum. Böylece, gerçekten samimi olup olunmadığı görülecek. Ayrı-

ca kamu yararı ve halkın ihtiyaçlarına karşılık verilmesi kavramları karşılık bulacak."3 

Sultanbeyli (İstanbul) Belediye Başkan Yardımcısı: 

“…yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bu parseller üzerindeki yapı sahiplerinin tespit edilerek, buraların 

onlara satılacağını söyledi. Dinç, Sultanbeyli’de tapuda orman görünüp, aslında orman olmayan 250 

dönüm yerden 200 dönümünün pazar günü yayımlanan kararla orman dışına çıktığını anlattı.”4 

AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı: 

“Orman bölgeleri tapularını almaya hak kazanıyor! 

Yapı kayıt belgesi aldığımız bölgeler eğer mülkiyetiniz Belediye parseli veya hazine parseli ise kay-

bedildiği takdirde satın alması mümkün olacak. 

7139 sayılı kanun çıktı. Bu Yenimahalle ve Tokatköy’ü ilgilendiren bir kanun çıktı. Bizler yapmış ol-

duğumuz çalışmalar ve dosyalar ile meclise sunduk. Bu kanunla meskun olan yerler, ev olmuş, or-

man olmaktan çıkmış bütün yerler tapusunu alabilecek. 15 gün içerisinde komisyonlar bu çalışmaları 

yapacak.”5 

Orman ve Su İşleri Bakanı: 

 “Mesela Muğla'da, biz taşlık, kayalık, ot bitmeyen yere, burası orman demişiz, hiç kimse bir şey ya-

pamıyor. Vatandaş tarım arazilerine yapı yapıyor, çünkü yer yok. Halbuki yamaçtaki ot bitmeyen, taş-

lık, kayalık yerler boş duruyor. Vatandaş tarım arazisine konut yapmasın, dağlık taşlık alana yapsın, 

biz de ormanımızı kuralım. Maksadımız bu”6 

                                                 
* “Herkes” derken TMMOB Çevre ile Orman Mühendisleri Odaları İzmir Şube Başkanları’na haksızlık yapma-

malıyım: İki Başkan da 14 Temmuz 2018 günü yaptıkları açıklamada düzenlemenin yol açabileceği olumsuz-
lukları belirttiler. Örneğin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay açık-
lamasında; “"KHK değişikliğinin önemli bir örneğini Gaziemir Atıfbey Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 
yaşadık. Bu alan değişiklikle birlikte orman alanı vasfı dışına çıkarıldı. Gerekçe olarak orman vasfı dışında 
kullanılması, üzerinde ağaç olmayıp taş ve kayalık alanların orman dışına çıkarılması ve bunun yerine belli 
yerlere ağaç dikilmesi öngörüsü var. Ancak fidan dikilmesi orman ekosisteminin oluşması anlamına gelmiyor. 
Taşlık, kayalık olan bölgeler de kendi ekosistemlerini taşıyan bölgeler" olduğunu belirterek; "Bu doğa tahriba-
tına yol açar, zaten çok kısıtlı alanlarımız var.” uyarısını yapmıştır. ((Şefik Bal, “KHK ile ormanlar tahrip edili-
yor”; http://www.haberekspres.com.tr/izmir/khk-ile-ormanlar-da-tahrip-ediliyor-h117165.html). 

http://www.haberekspres.com.tr/izmir/khk-ile-ormanlar-da-tahrip-ediliyor-h117165.html
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Beykoz Güncel (Özel Haber Ajansı): 

“Beykoz’un neredeyse tamamını ilgilendiren 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin 

mülkiyet sorununu çözen AK Parti, çıkardığı kanun ile şimdi de yıllardır çözüm bekleyen orman sını-

rından kaynaklanan mülkiyet problemini çözüyor. Beykoz’da yaklaşık 1285 haneyi ilgilendiren “Devlet 

Su İsleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan tarafından onaylandı.  Kanun teklifi ile orman sınırından kaynaklanan ve 2B kapsamı dışında ka-

lan Tokatköy, Yenimahalle, Gümüşsuyu ve Örnekköy başta olmak üzere bazı mahallelerin mülkiyet 

problemi de çözüme kavuşuyor.”7 

Tavşanlı Belediye Başkanı: 

“…bugün ekli Resmi Gazete’de yayınlanan mevcut OSB alanına Çobanköy yol kavşağına kadar ala-

nın orman sınırları dışına çıkarılarak OSB alanına dahil edilmesi kararının müjdesini aldık. 

Bunun anlamı şu; Hükümetimiz Tavşanlı OSB alanının genişlemesi için bu alanı başka bir yerde or-

man dışına çıkarılan alan kadar yer gösterilmesi kaydıyla hazine parseline dönüştürdü. Bu Türki-

ye’de ilk defa uygulanan ve Tavşanlı OSB alanı için alınan karardır. 

20 Ocak günü Sn. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütahya’ya gelişinde bu konu gün-

deme getirilmiş, Cumhurbaşkanı’mız tarafından bu konuda çalışma yapılması talimatı Orman Baka-

nımız Sn. Veysel Eroğlu’na verilmiştir. Sn. Bakanımız Veysel Eroğlu’da anayasa değişikliği ile çok 

zor olacak bir işi anlattığım şekliyle formülüze ederek Tavşanlı halkının yanında yer almıştır.”8 

Sanıyorum Ek madde 16’nın kimlere ne türden olanaklar (!) getirdiğinin, özellikle de ”devlet ormanı” 

sayılan yerlerin başına hangi çorapların örülebileceğinin ayırdına henüz tam olarak varılmadı. 

“- Hoş, varılsaydı ne olurdu?” diyenleri duyar gibiyim. Çok açık bence: 

Yağmacı yerel yönetimler, büyük inşaat şirketleri ile uyanık “fakir gureba” halkımız; dolayı-

sıyla siyasal iktidar, özellikle yaklaşan yerel seçimler öncesinde, “devlet ormanı” sayılan 

arazilere daha yoğun biçimde, üstelik de yasa güvencesi altında “hücum” edebilecektir.  

Bunu bilemeyecek, göremeyecek ne var?  

Öyle bir madde ki… 

Haydi, Ek Madde 16’yı bir kez daha anımsatayım: 

<<EK MADDE 16- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman ola-

rak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de 

mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri 

bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen 

orman vasfı taşımayan alanlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları 

Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara 

göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda 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.>> 

Bence, Ek Madde 16’nın, yukarıda farklı renklerle renklendirdiğim tüm kurallarının –kuralsızlıklarının”?-  

ayrıntılı olarak tartışılması gerekiyor; tümü sorunlu, kimileri ise “devlet ormanı” sayılan yerler ile 

üzerindeki orman ekosistemlerinin geleceği yönünden son derece sakıncalı çünkü. Hangi boyutunu 

öncelikle, yanı sıra, ağırlıkla tartışmam gerektiğini kestiremiyorum doğrusu. Bu bağlamda tümünü 

tartışmaya kalkışsam kimi okurlar, büyük olasılıkla yine çok uzun (!) olmasından yakınıp okumaya-

caktır. En iyisi, genç arkadaşların söylemiyle, “kafama göre takılayım”☺.  
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i) Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde; 

“bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülme-

yen* ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu mad-

denin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan…” 

alanların hukuksal olarak “orman” sayılmamasına ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Çünkü; 

 “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen” yerler, 
ancak “aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu” durumlarda hu-
kuksal olarak “orman” sayılmayabilir ! (Madde 169). 

 “…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerler” yal-
nızca “orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi” 
koşuluyla hukuksal olarak “orman” sayılmayabilir ! (Madde 170). Bu koşulun yerine geti-
rilmesi durumunda da bu gibi yerler ancak “devlet eliyle ihya edilerek bu halkın (ormaniçi 
köyler halkının) yararlanmasına tahsis…” edilebilir**. 

Bu nedenlerle Ek Madde 16, gerek amacı gerekse öngördüğü uygulama yönünden Anayasanın 
169 ile 170. Maddelerine kesinkes aykırıdır ! 

ii) Ek Madde 16’da geçen; 

“…ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman 
vasfı taşımayan…”  

alanların,  üstelik de ilgili Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu (artık Cumhurbaşkanı!) kararıyla 
hukuksal olarak “orman” sayılmaması ise, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum; “devlet ormanı” sayı-
lan araziler ile bu arazilerdeki orman ekosistemlerinin “idam fermanıdır”! Çünkü içinde ya da 
çevresindeki “taşlık”, “kayalık”, “verimsiz” sayılan yerler de orman ekosistemlerinin en az ağaç-
lar, ağaççıklar, çalılar, otsu bitkiler, yabanıl hayvanlar denli yaşamsal öne sahip öğeleri-
dir/bileşenleridir. İçindeki ya da çevresindeki yüksek bu gibi yerlerin yapılaşmaya açılması, doğ-
rudan ya da dolaylı olarak orman ekosistemlerinin yıkımını yol açar. Bu nedenle, bu düzenleme 
de Anayasanın 169. Maddesine aykırıdır ! 

Bu denli temel bilgilerden yoksun kafaların bu yasal düzenlemedeki ardıl amaçlarından kaygı du-
yulmaması için akıl özürlüsü olmam gerekir. Sizi bilmem ama ben aklımı henüz bu denli yitirmedim; 
dolayısıyla bu düzenlemeden de en fena halde kaygı duyuyorum***. 

iii) Ek Madde 16’da bir şöyle bir kurala yer verilmiş: 

“…sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve 
esaslara göre…” 

                                                 

  * <<- Tanrı aşkına, hiç “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen”  

bir durum olabilir mi?>> demeyin artık. Ben de hep söylüyorum ya; bu akla zarar bir anayasal kuraldır ! 
Ancak, öyle de olsa, 1982 yılından bu yana Anayasada, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin 
“A” bendinde, en son olarak da 6292 sayılı yasada yer verildiğine bakılırsa böyle bir kural olabilirmiş de-

mek ki☺… Ne ki, bu kural nedense gerektiğince tartışılmıyor; var mı yok mu “İkiBe”? Her fırsat buldu-

ğumda; <<- Hay başınıza İkiBe” kadar taş düşsün!>> diyorum ama kimse üzerine alınmıyor ki… 

** Hazır söz açılmışken bir kez daha söyleyeyim: Bu anayasal düzenlemede sözü edilen yalnızca “ormaniçi 

köyler halkıdır”, “orman köyü” sayılan yerleşmelerin tümü değildir. Onlarca kez yazdım, söyledim: Bu 
nedenle diyorum ki; 2012 yılında çıkarılan, sonrasında dokuz, evet evet, tam dokuz kez değiştirilen 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 
Anayasanın 170. Maddesine AY-KI-RI-DIR ! Başka nasıl söyleyebilirim, yazabilirim ki? 

***Türkiye Ormancılar Derneği’nin yasa henüz tasarıyken yaptığı kapsamlı basın açıklamasında “Kanunun 

yasalaşması durumunda yeni 2B alanlarının oluşacağı” tezi öne sürülmüş; “Türkiye artık 2/B benzeri uy-
gulamalardan vazgeçmelidir.” önerisi getirilmiş. Getirilir getirilir; bana soracak değiller kuşkusuz. Ancak 
şunu söylemem gerekiyor: Ek Madde 16’nın “2B” uygulamasıyla uzak yakın hiçbir ilişkisi olmadığı gibi çok 
daha vahim gelişmelere yol açabilecek bir düzenlemedir. 
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yer verilmiş ama Bakanlar Kurulu (!) bugüne değin (22 Temmuz 2018) bu “usul ve “esasları” be-
lirlememiş; uygulamayı düzenleyebilecek ne bir yönetmelik ne de bir genelge (Tamim) ya da 
bildirge (Tebliğ) çıkarılmıştır. Bu durumda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın önerisiyle 8 Tem-
muz 2018 tarihli (Pazar) ve 30472 Sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan KHK, siyasal 
iktidarın kurusıkı söylemiyle, “yok hükmündedir”; kesinlikle iptal edilmesi gerekir!  

Öncelikle kimlerin böyle bir istekte kimlerin bulunması gerekir sizce; benim mi? 

Öte yandan bu düzenlemede, bir anlatım, söylem yanlışlığı da yok mu ? Örneğin; hukuksal ola-
rak “orman” sayılmayacak yerler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecekse eğer, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı (artık Tarım ve Orman Bakanlığı mı?) Bakanlar Kurulu’na neyi “teklif edecek”?  

Anlaşılan “aceleden”, maddeyi hazırlayanların yanı sıra TBMM’ye önerenin, TBMM’de olduğu 
gibi onaylayanlar ile imzalayanın da kafası karışmış. <<- O’nun kafası hiç karışmaz k!>> dediği-

nizi duyar gibiyim; haklısınız, karışmaz (☺). 

iv) Ek Madde 16’nın, Anayasanın 44. Maddesindeki  

“Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşü-
rülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu 
doğuramaz.” 

kuralıyla nasıl bağdaştırılabildiğine de siz karar verirsiniz artık. 

v) Ek Madde 16’ya göre; 

Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Mü-
dürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir 

Sanırım, siz de “yemediniz” değil mi? Bu, siyasal iktidarın artık kanıksanan göz boyamacılığın, 
aldatmacılığın “daniskası” sayılabilecek bir düzenlemedir. Bir kez böyle araziler varsa, çok daha 
önemlisi, en azından ekolojik olarak zorunluysa ya da en üstün kamu yararı gerektiriyorsa, ül-
kemizde “orman tesis edilmesini” (orman ekosistemi oluşturulmasını) engellemek bir yana ana-
yasal (Madde 46) ve yasal (6831 sayılı yasanın 57-67. Maddeleri) kurallar var! Siyasal iktidarla-
rın, deyim yerindeyse, elini tutan mı var; oralarda “orman tesis etsin” işte… 

Ancaaaaak, göz ardı edilmemesi gereken çok daha önemli kimi gerçeklikler var: Herhangi bir 
yerdeki orman ekosistemini kaldırıp başka yerlerde bilmem kaç katı ağaçlandırma yaparak “or-
man tesis edebilmek” her durumda olanaksızdır. Sonra; en duyarlı kamuoyunun bile bu gereğin 
ne denli yerine getirildiğini izleyebilmesi her zaman olanaklı değildir.  

Öte yanda; yok edilecek orman ekosisteminin bulunduğu yerlerde yaşayan her türlü canlı onlar-
ca belki de yüzlerce yıldır gördüğü ekolojik, toplumsal ve kültürel işlevlerden yoksun kalacaktır. 
Bu işlevleri, orman ekosistemlerinden başka hiçbir “tesisin”  göremeyeceğini çocuklar bile bilir. 

Anayasaya aykırılığının yanı sıra… 

Ek Madde 16, Anayasaya aykırı; tamam ! Ancak, hepsi bu mu? Kesinlikle değil bence. Ama önce 
şunu belirtmek istiyorum: Ülkemizde, yalnızca ülkemizde mi, onu bilmiyorum doğrusu; ülkemizde 
en yalın, göz önünde olup biten “ekonomi politik” gerçeklikler ya hiç görülmüyor ya da görmezden 
geliniyor. Ama ben, örneğin; tuttuğu köşelerinde “sol” sayılan oluşumları eleştirirken; 

“Elbette 1917 koşullarında yaşarcasına barikat edebiyatı yapanlar(dan), 19. Yüzyıldan kalma 

sınıf tahlillerini tekrarlayanlardan…”* 

vb söylemleriyle “odum” derken “mokum” diyenlerden fena halde sıkıldım artık. Evet, çok açık söy-
lüyorum; “19. Yüzyıldan kalma sınıf tahlilleri” yapmadığınızda, özellikle günümüzde, önünüzü bile 
göremezsiniz artık. Üstelik görememekle de kalmaz, yalan yanlış çözümlemeleriniz ve önermeleri-
nizle kopkoyu umutsuzluklarınızı, bıkkınlıklarınızı da yaygınlaştırırsınız. Örneğin, Ek Madde 16’nın 
önünde sonunda bir sonuç olduğunu göremez; sorgulamalarınızı yanı sıra tartışmalarınızı, sözge-

                                                 
* Aydın Engin; “Ölü toprağı serpilmiş bir muhalefet”, Tırmık, 19 Temmuz 2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, 

Sayfa 8. 
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limi, düzenlemenin hukuksal tutarsızlıklarına, bu kapsamda anayasaya aykırılıklarına, orman eko-
sistemlerine verebileceği zararlara indirgersiniz. Çoğunlukla böyle yapıldığı içindir ki, gerektiği za-
man gerektiğince karşı duruş sergilenemiyor; dolayısıyla, ülkemizde de “atı alan Üsküdar’ı kolaylık-
la geçebiliyor.” Benim böylesi bir yanılsamaya düşmemek için şunları söylemem gerekiyor:  

 Ek Madde 16’yla öngörülen uygulamalarla, arazi rantı göreceli olarak daha yüksek olan yö-
reler olmak üzere her yerde “devlet ormanı” sayılan arazilerin metalaştırılıp özelleştirilmesi 
daha da kolaylaştırılmıştır ! Sözgelimi; bu gibi yörelerde, başta “milletin a… koyacağız” di-
yebilecek denli gözü kararmış yandaşlar olmak üzere büyük inşaat firmalarının arsa gerek-
sinmesi daha kolay ve ucuz yollardan karşılanabilecektir ! 

 Ek Madde 16 uygulamasının yapılacağı yerlerde özellikle siyasal iktidarın yandaşı yerel yö-
netimlere çok yönlü destekler sağlanabilecektir ! 

 Ek Madde 16 uygulamasıyla nerelerde, hangi amaçlarla, nasıl kullanılabileceğini artık tek 
kişini ya da damadının belirleyebileceği Hazineye yeni parasal olanaklar sunulabilecektir ! 

 Ek Madde 16 uygulamasıyla, çeşitli yollarla köylerden kentsel yerleşmelere göç edip önün-
de sonunda ücretlerin düşmesine yol açabilecek, tüketimci “gizli işsiz” ordusuna, artık teba-
laştırılmış – yoksa “cemaatleştirilmiş” mı demeliydim?- kitlelere yeni yerleşim yerleri sağlanabi-
lecektir!  

*** 

Bilmem anlatabildim mi? 
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