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Merhaba; 

Şu sıcak mı sıcak günlerde aklınıza; <<- Başka işin mi yok Tanrı aşkına; bırak biraz da ka-
famızı dinleyelim!” diyeceklerden misinin, bilemiyorum. Ama benim bir suçum yok ki; 
“onlar” yapıyor ya da yapmıyor yahut gerektiğince yapmıyorlar; huyum kurusun, ben de 
onları ciddiye (!) aldığım için kayıtsız kalamıyorum işte. Keşke, azıcık olsun, örneğin 
Aziz Nesin’in acılı gülünçlükler yazma becerisine sahip olsaydım… Değilim ne yazık ki. 
Bu nedenle, üzgünüm. Ancak, okumamak, her zaman olduğu gibi sizin istencinize –
“keyfinize”-  kalmış !-  . 

*** 

Çoğunlukla pek ayırdında değiliz; Türkiye planlama deneyimi yönünden son derece 
varsıl bir ülke. Bu deneyimin ne denli başarılı olduğu başka bir tartışmanın konusu ola-
bilir. Ancak, öyle günler yaşıyoruz ki, planlamalı döneminin geçmişteki en başarısız 
örneklerini bile arar olduk. Kısacası; 2000’li yıllarda yerlerde süründürülen bir başka 
kavram da planlama oldu. Bırakın planlamayı, “program”, “proje” vb kavramların da içi 
iyiden iyiye boşaltıldı. Bu nedenle olsa gerek, siyasal iktidarın görkemli (!) etkinliklerle, 
albenili baskılarla kamuoyuna “plan”, “eylem planı”, “program”, “proje” vb adlarla sun-
duğu belgeleri artık kimseler ciddiye almıyor. Sözgelimi, Cumhurbaşkanlığı’nın 3 Ağus-

tos 2018 günü kamuoyuna açıkladığı “100 Günlük İcraat Programı” da, en azından 

bugüne değin, gerektiğince tartışılmadı. Tartışmaya çalışan kimi kişi ve kuruluşların 
çabaları ise CHP’nin olağanüstü kurultayı, Adnan Oktar’ın serüvenleri, “papazların iade-
si” vb “çooook önemli” gelişmelerin ardında, deyim yerindeyse “güme gitti”. Oysa, 
anılan belgede, kimi alanlarda önemsenip ayrıntılı olarak sorgulanması, izlenmesi gere-
ken “hedeflere” yer verilmiştir; üstelik de, yine deyim yerindeyse, “yerseniz” biçemiy-
le… Ne denli “yeneceğini” kestiremiyorum ama ben yine de söz konusu belgenin dü-
şündürdüklerini yalnızca ilgilendiğim yanlarıyla kısaca tartışacağım.  

Söylediğim gibi; düşüncelerimi, Aziz Nesin'in acılı gülünç söylemiyle dillendirmeyi çok 
isterdim ama nerdeeee bende o beceri? 

Kızar mısınız, hoşnut mu olursunuz; bilemem artık. 

Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 
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Bilmem katılır mısınız: Herhangi bir kuruluşu ya da kurumu yönetmek, ciddiye alınması gereken bir 
uğraşıdır. Hele bu kuruluş ya da kurum devlet ise ne denli birikimli, becerili olursa olsun, “tek kişi-
nin” bu gereğin üstesinden gelebilmesi olanaksızdır; özellikle de günümüzde. Bu nedenledir ki dev-
let, oluşumunun ilk evrelerinden günümüze değin giderek karmaşıklaşan biçimde örgütlenmiştir. 
Devlet ister kendi yapsın isterse yaptırsın, yapacaklarını bu örgütsel yapıyla tasarlar, planlar, yürü-
tür. Eğer bu devlet, gerçekten de demokratik bir yapılanmaya sahipse, toplumun tüm sınıfları ve 
katmanlarını bu sürece örgütlü biçimde katar. Bu genelgeçer kuralın ülkemizde, özellikle 2000’li 
yıllarda, tümüyle “rafa kaldırıldığını” düşünüyorum. Öyle ki yaşamsal öneme sahip sorun alanların-
da bile  bir yerlerde birileri birşeylere karar verebiliyor, bu karar doğrultusunda, “plan”, “program”, 
“proje” vb belgeler hazırlayıp yarar görürlerse kamuoyuna sunabiliyor artık. 3 Ağustos 2018 günün 

Cumhurbaşkanlığı’nın “forsu” altında “100 Günlük İcraat Programı” adıyla yayımlanan, bizzat 

Cumhurbaşkanı tarafından da yine pek görkemli bir törenle açıklanan “Program”, bu yönüyle belir-
sizliklerin çokça olduğu, dolayısıyla akla birçok soruyu getiren bir belge bence.  

Evet, bu bağlamda “Programın” ormancılık boyutunu tartışacağım, tartışacağım ama söz konusu 
soruların ormancılıkla ilgili hedefleri için de anlamlı olduğunu düşündüğüm kimi yanlarına da kısaca 
değindikten sonra. 

Bu çizelge size ne anlatıyor? 

Aşağıdaki çizelgede “100 Günlük İcraat Programı”nda yer verilen hedef sayılarının bakanlık-

lar/başkanlıklara sayısal dağılımı sergileniyor: 

Hedef 
Sayıları 

Bakanlıklar/Başkanlıklar 
Hedef  

Sayıları 
Bakanlıklar/Başkanlıklar 

45 Savunma  Sanayi Başkanlığı 17 Enerji ve Tabii Kaynaklar  

39 Çevre ve Şehircilik 16 Sağlık 

33 Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile  14 Savunma 

28 Ulaştırma ve Alt Yapı 13 Milli Eğitim 

22 Dış 12 Gençlik ve Spor 

22 Sanayi ve Teknoloji 12 Hazine ve Maliye  

21 Ticaret 11 Cumhurbaşkanlığı 

20 İçişleri 6 Devlet Arşivleri Başkanlığı 

18 Kültür ve Turizm 6 Diyanet İşleri Başkanlığı 

18 Tarım Ve Orman 5 TRT 

17 Adalet 5 YÖK 

TOPLAM 400  

 
 

Bu dağılıma bakarsanız, “Programda”, savunma sanayiinin yanı sıra “çevre” ile “şehircilik” konula-
rına ağırlık verilecek. Savunma sanayii hedeflerine ağırlık verilmiş olması anlaşılabilir bir durum; 
“savaşkan” bir ülkeye de bu yaraşır zaten (!). Çevre ve şehircilik alanındaki hedeflerin ikinci sırada 
yer alması ise başta “çevreciler” olmak üzere çok kişiyi – başka kimleri acaba?- sevindirebilir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilen hedeflerin tümünü Ek 1’de sergileyeyim de gerçekte kimleri daha 
çok sevindireceğine siz karar verirsiniz artık.* 

“Program” neden 100 günlük? 

Ben bilmiyorum; peki, siz biliyor musunuz? Belgede, bu soruya hiçbir yanıt verilmemiş. Aklıma, 
yerel seçimlerin de öne alınması olasılığı geliyor; “muhalefetin anası” hazır yine bu durumdayken… 
Ne ki siyasal iktidar sözcüleri yine “yerel seçimler zamanında yapılacak” türünden açıklamalar ya-
pıyor; artık inanırsanız. Ancak gizil amacı ne olursa olsun, bence, iyi düşünülmüş bir zamanlama 
değil: Bir kez öngörülen “100 Gün” Ağustos, Eylül gibi yaz aylarını kapsıyor; üstelik bu “100 günün” 

                                                 
* Bu hedeflerin, özellikle 6 *, 7*, 14, 15*, 17*, 18, 22, 23 ile 26. Sıradakilerine dikkatinizi çekmek isterim !  
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on günü bayram tatili ! “- Derdi sana mı düştü; çok çalışırlar yaparlar; sana n’oluyor arkadaş?” di-
yorsanız hemen bir kez daha söyleyeyim: Ben bu belgeyi ciddiye alıyorum (!); planlama, program-
lama çalışmalarını, belgelerini hala çok önemsiyorum çünkü. Sözgelimi; ne başlangıç ne de bitiş 
tarihlerine bir açıklık getirilmiş; ne zaman başlayacağı belirsiz ülkesel kapsamlı bir “plan” ya da 
“program” karşıma geldiğindeyse, huylanıyorum; n’apayım, huyum kurusun !. 

Kaldı ki, “100 Günlük İcraat Programı”nın tek eksikliği bu değil. 

“Program” mı dediniz? 

Evet; söz konusu belge öyle adlandırılmış. Ancak, “program” da olsa, kimi gerekler yerine getiril-
meliydi kanımca. Hemen akla gelebilecek, sözgelimi;  

 böyle bir belgeye neden gerek duyulduğu; 

 belgede yer verilen iş ve işlemlerin gerek niteliği gerekse içeriğinin nasıl bir yöntemle belir-
lendiği;  

 etkinliklerin tarihsel, yanı sıra, yersel olarak hangi sırayla gerçekleştirileceği;  

 gerektiğince gerçekleşip gerçekleşmediğini kimlerin, hangi kuruluşların nasıl denetleyeceği; 

 etkinliklerin maliyetlerinin ne olacağı, bu maliyetlerin nerelerden ve nasıl karşılanabileceği;  

 gerçekleştirilebilen etkinliklerin olası getiri ve götürülerinin neler olacağı;  

 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereği tüm kamu 
kuruluşlarında hazırlanıp moda dergileri gibi rengârenk yayımlanan çok sayıda “strateji pla-
nı”, “eylem planı”, “faaliyet raporu”, özellikle de “performans programları” ile “mali durum ve 
beklentiler raporları” vb belgelerdeki öngörülerin ne olacağı, yanı sıra, bu hedeflerin birbirle-
riyle ne denli uyuşturulabileceği;  

 bugüne değin hazırlanan sektörel ve bölgesel kalkınma stratejileri ile planlardaki hedeflerin, 
deyim yerindeyse “rafa mı kaldırılacağı”; 

 Haziran 2018’de 453 milyar Dolara ulaşan dış borç ile 57 milyar 73 milyon dolara ulaşan 12 
aylık cari işlemler açığına; yüz metre koşucusu gibi hızla artan döviz kurları ile fiyat artışla-
rına karşın bu hedeflere nasıl ulaşılacağı; sözgelimi yap-işlet devret uygulamasının daha da 
yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılamayacağı yahut bu kez Çin’e de mi borçlanılacağı; 

vb sorulara yanıt getirilmeliydi; getirilmemiş; dahası bir sunuş yazısına bile yer verilmemiş.  

Bu nedenle, “100 Günlük İcraat Programı”, bana göre; 

“lâf olsun torba dolsun” deyimini çağrıştıran, aceleyle hazırlanmış, “torba yasa” örneği, rast-
gele hedeflerle doldurulmuş “etkinlikler çuvalı” 

niteliğinde bir belgedir. Kimbilir, belki de bu nedenle yandaş kitle iletişim araçları ile kalemşörlerce 
bile gerektiğince tartışılmadı, tartışılmıyor. Ancak, öyle de olsa tartışılmalıydı. 

TBMM, “Bakanlar Kurulu” bu sürecin neresinde? 

Tamam, ben bile anladım: “Yeni” devlet düzeninde TBMM son karar verici, denetleyici bir organ 
değil. Değil ama bu içerikte bir belge hiç olmazsa nezaket gereği (!) TBMM’nin bilgisine sunulma-
lıydı; kamuoyuna sunumunu yine hiç olmazsa ilgili bakanlar yapabilseydi… Yapmadılar biliyorsu-
nuz; onlar yalnızca “fon” olarak sahnede yer aldılar. Peki, neden? Bu neden, Cumhurbaşkanı’nın 
ya da kendisinin söylemiyle “Başkanın” başkanlık algısının pekiştirilmesi olabilir mi? Bilemiyorum. 
Gerçekte bu yönünü pek de önemsemiyorum. Ancak, “100 Günlük İcraat Programı” gibi tüm ül-
keyi, sektörleri, toplumsal sınıf ve katmanları etkileyebilecek izlence örneği bir belgenin TBMM’ye 
sunulmamasını hiç ama hiç “şık” bulmuyorum. Ne ki, “muhalefetin” ne büyüğü -“anası”?- ne de kü-
çükleri -“yavruları”?- bu durumu dert edindi. Bu işte de bir gariplik yok mu sizce?  

“- Sen neden garipsiyorsun ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız; neden garipsiyorum ki;  

“TBMM Tatilde!”; Bakanlar Kurulu ise bildiğimiz türden bir Bakanlar Kurulu değil ! 

*** 
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Şimdi böyle bir belgenin ben neresini tartışayım sizce? Yine de belgedeki “ormanlar” ile ormancılık 
alanında yapılacaklara “kafamı taktım”! Toplam 400 “icraatın” yer verildiği belgede Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın yapması öngörülen toplam 18 “icraatının” yalnızca ikisi, evet yalnızca ikisi (sayıyla 2!) 
ormancılığa ayrılmış Doğrusu isterseniz sevineyim mi, kaygılanayım mı bilemedim. Ancak öyle de 
olsa, kafamda oluşan kimi düşünceleri sizlerle de paylaşacağım. Ama önce anımsatmam gerekiyor. 

Gelelim ormancılığa… 

Kimbilir kaç kez söylemiş, yazmışımdır:  

Ormancılık, çooooook uzun dönemli; son derece karmaşık ve etkileşimli, yanı sıra, çok bo-
yutlu bir etkinlik alanıdır ! Bu nedenle, ormancılıkta her etkinlik özelinde ama birbirleriyle et-
kileşimli uzun dönemli planlama çalışmaları, dolayısıyla uzun soluklu hukuksal ve demokra-
tik kurumsal düzenlemeler gözardı edilmemesi gereken bir zorunluluktur* ! 

Ek olarak; ülkemizde ormancılık, yalnızca ekolojik, teknik, ekonomik bir etkinlik alanı değil-
dir; öyle olması gerekir ama değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Öyle ki, kimi dönemler-
de, özellikle arazi temelli ekonomi politik kararlar ile uygulamalar; ormancılık politikaları ile 

uygulamalarını da biçimlendirebilmektedir**.  

Bu yalın gerçeği tek söyleyen ben değilim; söylese de söylemese de başka bilenler de vardır kuş-
kusuz –sanırım (!)-. Ancak ormancılığımızda ne hazırlanan “plan”, “program”, “strateji” vb belgelerde 
ne tartışmalar sırasında ne de öne sürülen tezlerde bu gerçek gerektiğince göz önünde bulunduru-
luyor.  Bu nedenle de söylenip yazılanların, “su üzerine yazmak” gibi, hiçbir kalıcılığı olamıyor. Si-
yasal iktidar da bu gerçeğin ayırdında bence. Olmasaydı, ormancılığımızın onca yakıcı sorunu or-
tadayken, “100 Günlük İcraat Programı’nda yalnızca şu hedeflere yer vermekle yetinebilir miydi: 

<<6) Odun üretiminin 15 milyon m3’ten 21 milyon m3’e çıkarılarak %40 artış sağlanması ve 
130.000 kişinin istihdam edilmesi  

7) 100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması>> 
(Sayfa 30) 

En azından bana göre, yetinmemeliydi. Çünkü, sözgelimi;  

 ülkemizde 22,4 milyon hektar “orman” sayılan alan ormancılığa ayrılmıştır; 

 7-8 milyon yurttaşımız bu alanların içinde ve bitişiğindeki, 2012 yılında yarısı “mahalleye” 
dönüştürülmüş yerleşmelerde yaşıyor; 

 belirtildiğine göre Orman Genel Müdürlüğü, 2017 yılındaki gerçekleşmelere göre 17,1 bini 
“memur”, 11 bini “sürekli işçi”, 8,2 bini de “geçici işçi” olmak üzere toplam 37,2 kişiyi işlendi-

riyor***; 

 “devlet ormanı” sayılan alanlar başta madencilik, turizm, enerji olmak üzere çeşitli sektörler 
ile “2B’cilerin” (ve de 2A’cıların), özel üniversitelerin, yerel yönetimlerin arazi talebi baskısı 
altındadır; 

 toprak aşınımı ve taşınımı ile taşkınlar ülkemizin her yanında büyük yıkımlara yol açıyor. 

                                                 
* Dışardan bakıldığında, bu zorunluluğun ormancılığımızda yerine getirildiği sanılabilir. Sözgelimi, ormancı-

lık örgütlenmesinin temel birimi olan Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yönetsel mantığı ve yapısı, te-
melde, hemen hemen aynı kalmıştır; 6831 sayılı Orman Kanunu, 1956 yılından bu yana yürürlüktedir; son 
yıllarda gündeme gelen “ekolojik tabanlı planlama” söylemine karşın ormancılığımızdaki planlama düzeni 
değişmemiştir ve orman ekosistemlerinin yönetimine indirgenmiştir vb. Ancak, bu sanı pek de doğru de-
ğildir. Sözgelimi, 6831 sayılı yasa 1956 yılından bu yana tam 31 kez köklü biçimde değiştirilmiştir. Öyle ki 
bu değişikliklerin 17’si 2000’li yıllarda gerçekleştirilmiştir; OGM’nin bağlı olduğu bakanlık ise yine 2000’li 
yıllarda dört kez değiştirilmiştir. 

**Söylemek gibi olmasın: Bu gerçeğin önde gelen boyutlarını, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma 

Derneği tarafından 2017 yılında yayımlanan “Ormanlar Yalnız Orman Değildir” başlıklı çalışmamda da 
sergilemeye çabalamıştım; ne denli okundu, tartışıldı bilemiyorum. 

***  Geçerken belirteyim: OGM, 2013-2017 döneminde toplam personel sayısını % 9; memur ve işçi sayıları 
da % 8 ile % 23 oranında azaltmışken geçici işçiler ile personel sayısını, % 13 ile % 47 oranında arttırmış-
tır. Neden acaba; verimlilik artışından mı? Bu durumu, “100 Günlük İcraat Programı’ndaki “istihdam” he-
defleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmenizi öneririm. 
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Bu durum, orman ekosistemlerinin gördükleri ekolojik işlevlerle birlikte değerlendirildiğinde, orman-
cılık alanındaki “icraat” hedeflerinin çok daha kapsamlı olması beklenirdi, değil mi? Hemen söyle-
yeyim; bu, hiç de gerçekçi bir beklenti değil. 

Öte yandan; söz konusu “icraat” hedefleri karşısında ben nasıl bir tartışma yapabilirim şimdi? Söz-
gelimi, “100 Günlük İcraat Programı”daki hedefler ile Orman Genel Müdürlüğü’nün; 

 Ocak 2018’de yayımlanan 2018 Performans Programı, 

 Şubat 2018’de yayımlanan 2017 Faaliyet Raporu ile 

 Temmuz 2018’de yayımlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

başlıklı belgelerindeki veriler ve bilgileri karşılaştırmalı olarak tartışabilirim; umarım sıkılmazsınız..  

  

Sözgelimi; 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler başlığıyla yayımlanan yazanaktan bu 
hedeflerle ilgili kimi aktarmalar yapayım. Ama önce, bu belgeyi kısaca tanıtayım: Belirtildiğine göre; 

 “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kap-
samındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedef-
ler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.” Yazanakta; 
“2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklenti-
ler ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetler(e)…”  

yer verilmiştir.  Daha açık bir söyleyiş; ormancılığımızda söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesine 
yönelik çalışmaları yapacak tek kuruluşun, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılının ilk altı ayında 
gerçekleştirebildikleri ile ikinci altı ayda, yani tartışma konusu “Programın” kapsadığı dönemin iki katı 
denli bir süre içinde gerçekleştirebileceği çalışmalara açıklık getirdiği bir yazanaktan söz ediyoruz: 

 

 
(Sayfa 17) 

Bu çalışmalar ki, ancak ve ancak bir yandan orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri bir yandan 
da anılan kuruluşun parasal, personel, alt yapı varlıkları göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve 
planlanmış çalışmalardır. Dolayısıyla, bu çalışmaların niteliği ve niceliği ile yersel ve zamansal da-
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ğılımları birileri istedi diye, deyim yerindeyse “bir gece ansızın” değiştirilemez; daha doğrusu, de-
ğiştirilmemesi gerekir ! Ancak, değiştirilmiştir işte. Peki, neden? 

Orman Genel Müdürlüğü’nün belirttiğine göre, 2018’in ilk altı ayında; 

“Ülkemizin ve sektörün odun hammaddesini karşılıyoruz. Dikili damga programımız 25 milyon m3 
olup bu dönemde 22 milyon 363 bin m3 dikili damga gerçekleştirilmiştir.” (Sayfa 14) 

Çizelgedeki verilere göre, kesilmesine karar veren – “damgalanan”- ağaçların % 46,8’i (10 473 bin 
m3) kesilmiştir. Yazanakta belirtildiğine göre ise; 

 

(Sayfa 26) 

Öte yandan, bu bağlamda bir de anımsatma yapayım: Orman Genel Müdürlüğü’nün yine 5018 
sayılı yasa uyarınca her yıl hazırlamak zorunda olduğu yıllık “Faaliyet Raporu”nun 2017 yılına iliş-
kin olanındaki geçmiş yıllara ilişkin odun hasadı verilerini vereyim: 

 
(Sayfa 39) 

Demek oluyor ki, Orman Genel Müdürlüğü “100 Günlük İcraat Programı” henüz gündemde yokken 
de odun hasadını, örneğin 2017 yılında, büyük ölçüde “100 Günlük İcraat Programı”daki hedef 
düzeyinde gerçekleştirebilmiştir zaten. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda; “100 Günlük 
İcraat Programı”ndaki; 

<<Odun üretiminin 15 milyon m3’ten 21 milyon m3’e çıkarılarak %40 artış sağlanması ve 
130.000 kişinin istihdam edilmesi>>  

açıklamasını nasıl anlamak gerekiyor; ben bilemedim…  

“Program”daki 130 bin kişinin işlendirilebileceğine ilişkin “hedef” konusuna ise hiç girmeyeceğim 
artık; kim belirlemiş, nasıl belirlemiş belirtilmemiş çünkü. Ancak yine de şuncağızını söyleyebilirim: 
“Olsa olsa bu denli kişi işlendirilebilir” diye düşünülmüş olmalı  

Ne denli ağaçlandırma yapılacakmış? 

Biliyorsunuzdur: Orman Genel Müdürlüğü, ülkemizde farklı amaçlarla, dolayısıyla çeşitli adlar altın-
da “ağaçlandırma” çalışmaları yapan hemen hemen tek kamu kuruşudur. Ülkemizdeki ağaçlandır-
ma etkinlikleri öncelikle 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ise 57- 67. Maddeleriyle düzenlenmiştir. Ek 
olarak 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’yla, ülkemizdeki tüm 
kurum ve kuruluşlara ağaçlandırma yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak, bu yasal kurallar çoğu 
zaman yeterince, yanı sıra, gerektiğince uygulanmamaktadır. Sözgelimi, 6831 sayılı yasanın, en 
son 2003 yılında düzenlenen 58. Maddesine göre; 

“Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlan-
dırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi 
ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlı-
ğının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır.” 

Ancak, bu kural bugüne hiç uygulanmamıştır. “100 Günlük İcraat Programı”nda ise bu kuralın ge-
rektiğince uygulanmasına yönelik hiçbir hedefe yer verilmemiştir. Böyleyken; 

“100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması” 



  
 

7 

 

hedefine yer verilebilmiştir. Çünkü ağaçlandırma günümüzde de saygınlığını koruyan bir etkinlik.  

Anlaşılan, yine 2008-2012 döneminde gerçekleştirilecek biçimde hazırlanan ve son derece acılı 
gülünç biçimde uygulanan “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Eylem Planı” gibi 
bir uygulama öngörülüyor. Bu nedenle; 100 bin hektar ağaçlandırmaların nerelerde, hangi amaçlar-
la, kimler tarafından yapılacağını sormazsınız umarım. 

Neyse… En iyisi ben “tartışmamı” yine Orman Genel Müdürlüğü’nün söz konusu kaynaklarından 
yararlanarak sürdüreyim.  

Orman Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler başlıklı belgede belirtildiği-
ne göre: 

   
 (Sayfa 26) 

Önceki yıllardaki “ağaçlandırma” gerçekleşmeleri ise Orman Genel Müdürlüğü 2017 Faaliyet Rapo-
ru’ndaki verilere göre şöyledir: 

 
(Sayfa 35) 

Bu verilere göre, Orman Genel Müdürlüğü’nün bir yılda yapabildiği “ağaçlandırma” çalışmaları orta-
lama 44,5 bin hektardır.  İsterseniz buna “özel ağaçlandırma” adı altında yapılan çalışmaları da 
ekleyelim: 

 

(Sayfa 36) 

Bu gerçekleşme verileri ortadayken, nasıl oluyor da 100 günde 100 bin hektar ağaçlandırma yapılabi-
lecek; üstelik de ülkemizin çoğu yöresi için ağaçlandırma mevsimi dışında, tam da orman yangınları 
mevsiminde, hem de  Orman Genel Müdürlüğü’nün parasal, personel ve araç-gereç varlığı aynı iken; 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların kısa dönemde değişmeyeceği varsayıldığında?  

İşte yine benim yanıt veremeyeceğim bir başka soru daha   

Hepsi hepsi bu mu? 

Demezsiniz umarım; diyebilecekler için söyleyeyim: Hepsi bu değil, “100 Günlük İcraat Progra-
mı”nda tartışma konumuzla ilgili olarak bir de şu hedeflere yer verilmiş: 

 Tarım ve Orman Bakanlığı: 

<<10) Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının %15 artırılması ve milli park sayısının 
43’ten 44’e çıkarılması>>  
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<<16) Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının 
iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması>> (Sayfa 30-31) 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 

<<5 ddet ‘Millet Bahçesi’nin açılışının yapılması, 6 adet ‘Millet Bahçesi’nin temelinin 

atılması ve 22 adet ‘Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması>>* (Sayfa 9) 

Ne diyeyim bilmem ki? “100 Günlük”, demek ki önemli çok önemli, demek ki, çok ivedi bir “icraat 
programı”nda böyle “icraatlara” da yer verilebilirmiş… 

*** 

“Sonsöz” olarak ne söylesem bilmem ki… 

Deyim yerindeyse “zurnanın son deliği” olarak, söylesem ne “yazar”, söylemesem ne… Ancak, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 80,8 milyon yurttaşından birisi olarak ben, yakın geçmişte tüm yaşadıkla-
rımıza karşın bizzat Cumhurbaşkanı tarafından “dünya aleme” sunulan bir belgenin çok daha ger-
çekçi, tutarlı, ayrıntılı bir çalışmayla hazırlanmasını beklediğimi söyleyebilirim. Hazırlanmadığını 
düşünüyorum. Dahası, “Programda” yer verilen kimi “icraatların” 2002 yılından bu yana olduğu gibi 
gerçekleştirilecek olmasından “fena halde” kaygı duyuyorum. Sözgelimi;  

 “küresel” olduğu savlanan iklim değişikliklerinin pek çok belirtisi ülkemizde de son derece 
yıkıcı biçimde yaşanmaya başlamışken;  

 bugüne değin yapılagelen “kentsel dönüşüm” uygulamalarının yol açtığı ekolojik, toplumsal, 
ekonomik ve kültürel olumsuzluklar ortadayken; 

 tarım arazileri ile otlakların giderek daha geniş bir kesimi hızla yapılaşırken; 

 denizlerimizdeki canlıların çoğu bizlere küstürülmüşken; 

 orman ekosistemlerimiz doğal olumsuzluklara karşı direnme gücü giderek azalırken; 

 “devlet ormanı” sayılan arazilerin ormancılık dışı amaçlarla kullanılması daha da kolaylaştı-
rılıp yaygınlaştırılırken; 

 güzeller güzeli yaylalarımız “yol geçen hanına” dönüştürülürken; 

 son derece varsıl biyolojik çeşitliliğimiz, deyim yerindeyse, “bozuk para gibi harcanırken” 

“100 Günlük İcraat Programı” gibi bir belgenin kamuoyuna görkemli törenlerle sunulabilmesinden 
ancak benim gibi “deliler” kaygılanır sanırım.  

Lütfen “deliliğime” verin ve dikkate almayın e mi?. 

 

 

                                                 
* Umarım birileri şu “Millet Bahçesi” uygulamalarının getiri ve götürülerini tartışır; tartışmazsa iş yine bu “deli-

ye” düşmüş olacak   
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Ek 1: Bu “hedeflerin” tartışılacak hiçbir yanı yok mu; özellikle de beyaz dizilmişlerin”?* 

“100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI”NDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

İÇİN GETİRİLEN HEDEFLER 

1) Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması 

2) 5 Adet “Millet Bahçesi”nin açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin atılması ve 22 Adet 
Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması 

3) Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin tamamlanması, 16.000 
adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanması 

4) 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması ile yerel yönetimlerin 
altyapısının güçlendirilmesi 

5) Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması 

6) 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye ka-
zandırılması 

7) Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi 

8) Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi 

9) 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması 

10) Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye ₺60 Milyon faiz-
siz konut kredisi kullandırılması 

11) Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesinin ta-
mamlanması 

12) Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması 

13) Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması 

14) Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması 

15) Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri iş-
lemlerinin tamamlanması 

16) 16 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 
km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri yapılması 

17) Çiftçilerimiz tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle ki-
ralanması” işlemlerinin yapılması 

18) Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması 

19) 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin tamamlanması 

20) Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık 
Programı’nın (KAP) başlatılması 

21) Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması 

22) Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına 
başlanılması 

23) Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması 

24) Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi’nin baş-
latılması 

25) Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanma-
sı 

26) İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması 

                                                 
* Arazi arazi arazi… Peki; hangi (mülkiyet, yersel konum, nitelik, nasıl…)  araziler acaba; yine her 

türlü kamusal araziler mi? 
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27) "Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama 
ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması 

28)  Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre ve Medeniyet Projesi 
“nin başlatılması 

29) Kaynak ve zaman tasarrufu için e--‐Haciz uygulamasına geçilmesi 

30) “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine Alınması için çalış-
maların tamamlanması 

31) Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi 

32) Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda verilmesi 

33) Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması 

34) Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi 

35)  Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması 

36) Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi 

37) Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması 

38) Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması 

39) 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde 
başlatılması. 

*** 

 


