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8 Kasım 2018 
Merhaba; 
Geçen hafta bir meslektaşım bildirdi: 

 
Öyle anlaşılıyor ki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl Nisan ayında çıkarılan 7139 sayılı yasayla 
6831 sayılı Orman Kanunu’na getirilen Ek Madde 16’yı uygulama hazırlığı içinde. Eğer gerçekten 
de öyleyse, ortada çok vahim bir uygulama var; ormancılığımızda, dolayısıyla “ormanlarımızda” 
yeni bir “yasal balta” işbaşında demektir. Doğrusunu isterseniz Anayasaya kesinlikle aykırı olan 
Ek Madde 16’nın uygulanmasının nasıl durdurulabileceğini ben de bilemiyorum. İstiyorum ki, bu 
durumu sizler de bilesiniz; belki siz bir “yolunu” bulabilirsiniz. Yoksa, “devlet ormanı” sayılan 
arazilerin kapanın elinde kalma süreci yeni boyutlar kazanacak; benden uyarması ☹"#$ 
Bu “…Sessiz Tartışmalarda”, söz konusu gelişmeden hareketle Ek Madde 16’yı bir kez daha tar-
tışmaya çalışacağım. Belki anımsarsınız: Ek Madde 16’yı da içeren “torbalanmış” yasa tasarısı 
TBMM’nin gündemindeyken ayrıntılı olarak tartışmıştım. O tartışmalar öyle ilgi görmüştü ki 😊&'(), 
çok şaşırmıştım. Yasalaşmadan önce konuyu gündemlerine alan kimi kişiler ile kuruluşlar, Tasarı 
yasalaştıktan sonra nedense (!), deyim yerindeyse, “arazi olmuşlardı”. Uygulama başladı; bakalım 
şimdi ne yapacaklar, göreceğiz. 
Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR  

 

““OOrrmmaannllaarrıımmıızzaa””  yyeennii  yyaassaall    
bbaallttaallaarr  mmıı  iinnddiirriilliiyyoorr??   
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ANIMSATMALAR 

Söylediğim gibi; daha önce 35, 36 ile 38. “…Sessiz Tartışmalar”da ayrıntılı olarak tartışmıştım: 
Siyasal iktidar, 2018 yılında bir ay arayla çıkardığı iki ayrı yasayla 6831 sayılı Orman Kanunu’nda 
yine köklü değişiklikler yapmıştı: Ki, böylece yasa 2003-2018 döneminde tam 17. kez değiştirmiş 
oldu. İlk 1956 yılında çıkarılan bu yasada 2018’e değin yapılan tüm değişikliklerin sayısının 31 ol-
duğu göz önünde anımsanırsa siyasal iktidarın bu alanda da ne denli gözü kara bir üretkenlik (!) 
içinde olduğu daha kolay anlaşılabilir. Bilmiyorum, bu “üretkenliğin” hangi doğrultularda olduğunu 
ayrıca söylemeye gerek var mı? Sanmıyorum.  
Anımsarsınız sanırım: 

(1) 8 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7078 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Dü-
zenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun’la 6831 sayılı en çok değiştirilen 17. Maddesi yeniden düzenlen-
mişti. Böylece maddede 1956 yılından bu yana yapılan 7 değişikliğin 5’i AKP döneminde 
gerçekleştirilmiş oldu. Bu maddeyi biliyor olmalısınız: Özellikle 2000’li yıllarda yapılan deği-
şiklikler “devlet ormanı” sayılan arazilerin ormancılık dışı amaçlarla kullanılması için verile-
bilecek izinlerin kapsamı son derece genişletilmişti.   

(2) 28 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe konulan “torbalanmış” 7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 26 yasada yaşamsal önemde deği-
şiklik yapılmıştı. Bu değişikliklerin 7’si* “orman” sayılan yerler, orman ekosistemleri ile dev-
let ormancılığı düzenine ilişkindi. 

Bu bağlamda Ek Madde 16’nın üzerinde duracağım kurallarını ayrı ayrı renklendirilmiş olarak 
aşağıda sunuyorum: 

<<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 girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim 
yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan 
alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirle-
necek 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.  
Birinci fıkrada belirtilen alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci 
maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağı-
na ilişkin hükmü uygulanmaz.  
Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılacak alanların tespiti maksadıyla, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığınca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu 
tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır.  

Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa yapılacak orman kadastrosu uygulama-
sındaki işlemlere ilişkin sürelerde de üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. >> 

Şimdi Maddeye daha yakından bakıp tartışabiliriz sanırım… 
Siyasal iktidar her alanda olduğu gibi ormancılıkta da temel ekonomik ve siyasal yönelimleri doğrul-
tusunda yapabileceklerinin ayırdında varmıştır. Bu bilinçle, tüm kamusal varlıkları “paraya dönüştü-
rülebilecek bir kaynak” – “meta” ?- olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda, tüm doğal sü-
reç, ortam ile varlıklar gibi “devlet ormanı” sayılan araziler ile orman ekosistemlerini de ne yapıp edip 
                                                
* 2873 sayılı Milli Parklar, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında; 3402 sayılı Kadastro, 4342 sayılı Mera, 4915 sayılı Kara Avcılığı, 
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarı-
lan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile 6831 sayılı Orman 
Kanunu. 6831 sayılı yasada ise yedi madde değiştirildi; iki ek madde getirildi, iki madde de yürürlükten kaldırıldı. 
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paraya dönüştürme derdinde. Onaltı yıldır, başta 6831 sayılı Orman Kanunu olmak üzere ilgili hu-
kuksal düzenlemelerde çoğu Anayasaya aykırı onlarca değişikliği neden yaptığını sanıyorsunuz… 
Ek Madde 16 da bu düzenlemelerden birisidir. Ek Madde 16’yı yakında tartışırken bu temel gerçe-
ğin de gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bu kısa anımsatmadan sonra artık Maddeyi tartışabiliriz. 
(i) “…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen…”:  

Hemen söylemem gerekiyor sanırım: Dünyamızda böyle bir yer yoktur ! Çünkü bu bağlamda 
söz konusu olan yerler, daha önce yapılan belirlemelerde - orman kadastrosu çalışmaları sırasın-
da -hukuksal ve ekolojik gerekçelerle “orman” olarak belirlenmiştir. Üzerinde artık orman eko-
sisteminin bulunmuyor olması bu durumu değiştirmez. Söz konusu belirlemeler sırasında bir 
yer 31.12.1981 tarihinden önce ormansızlaşmış - ya da ormansızlaştırılmış -; Anayasanın 169 ile 
170. Maddelerdeki söylemle, “bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş” 
olduğu saptanmışsa, zaten ünlü “2B” uygulamasıyla artık hukuksal olarak “orman” sayılmıyor. 
Tersi durumda, yani bir yer orman kadastrosu çalışmaları sırasında “orman” sayılmışsa o yer 
artık “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen” yerler-
den sayılamaz; sayılmaması gerekir. Sayılması hukukun, mantığın yanı sıra ekosistemlerinin 
de doğasına aykırıdır. Ama ne yazık ki Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde bu mantıksızlı-
ğa, bilim dışılığa da yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu bağlamdaki temel sorun, Anayasanın bu 
maddelerindeki söz konusu düzenlemelerdir. Onaltı yıldır Anayasayı “takmayan”, dahası, “ta-
kabileceği” doğrultuda dönüştüren siyasal iktidarın bu sorunu çözmeyeceği açıktır. Aksine; si-
yasal iktidar, bu durumu da “fırsata” dönüştürmeyi” yeğlemiş; bunda da büyük ölçüde başarılı 
olmuştur. Ek Madde 16, bu yönüyle Anayasaya aykırı değildir. Ne var ki, Ek Madde 16’daki 
söz konusu düzenleme bu tanımlayıcı tümceyle bitmiyor: Bu tümceye “ve” bağlacıyla bağlanan 
“tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler” tümcesiyle, deyim yerindeyse, 
“bal gibi” Anayasanın anılan maddelerine aykırı bir durum ortaya çıkıyor.  

(ii) “…tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler…”  
Anayasanın bu düzenlemeyle ilgili kuralları, 169 ile 170. Maddelerde farklı biçimlerde düzenlenmiştir:  

(1)  Anımsanacağı gibi, ilgili düzenleme, Anayasanın 169. Maddesinde şöyledir: 
“Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler… dışında, orman sınır-
larında daraltma yapılamaz.” 

Dolayısıyla; Ek Madde 16’da yer verilen “tarım alanlarına dönüştürülmesi de mümkün ol-
mayan yerler” tümcesi, Anayasanın bu maddesine kesinlikle aykırıdır. 

(2)  Söz konusu kural, Anayasanın 170. Maddesindeyse şöyledir: 
“…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve 
orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu 
yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlan-
masına tahsisi kanunla düzenlenir.” 

Görüldüğü gibi, bu düzenlemede “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında ya-
rar görülmeyen yerlerin” hukuksal olarak “orman” sayılmaması ise “orman içindeki köyler 
halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ih-
ya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi” koşuluna bağlanmıştır. Oysa Ek Madde 16’da 
böyle bir koşula yer verilmemiştir.  
Dolayısıyla Ek Madde 16, bu yönüyle Anayasanın 170. Maddesine de kesinlikle aykırıdır.  

(iii) “…maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan…”: 
Bu tümceyle ünlü “2B” uygulamasına yeni bir kapı açılmış oluyor. Çünkü Anayasanın 169 Madde-
sinde; 

“…31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, 
orman sınırlarında daraltma yapılamaz.” 

kuralına yer verilmiştir. Buna karşılık bu kural Anayasanın 70. Maddesinde; 
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“…31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş 
yerlerin değerlendirilmesi…” 

biçiminde dillendirilmiştir. Açıkça görülüyor: Anayasanın hem 169 hem de 170. Maddesinde yer 
verilmiş bir tarihsel sınır vardır: 31.12.1981 ! Ancak Ek Madde 16, Anayasanın bu tarihsel sınırını 
yok saymakta, yerine, 7139 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihi, yani 28 Nisan 2018 tarihini temel 
almaktadır. Bu düzenleme ne anlama geliyor biliyor musunuz; 31 Aralık 1981-28 Nisan 2018 ara-
sında devlet ormanı sayılan yerlerde işlenen tüm yerleşme, tarla açma suçları için “örtülü af” ! Yeri 
gelmişken onu da anımsatayım: Anayasanın 169. Maddesine göre; “Ormanları yakmak, ormanı 
yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”  
Şimdi, Ek Madde 16’daki bu düzenlemenin, Anayasanın 169 ile 170. Maddelerine uygun olduğu 
söylenebilir mi sizce? Bence, hayır; kesinlikle söylenemez ! 
Desenize, “kim takar Anayasayı” ! ☹"#$ Bu siyasal iktidar mı; acı acı güldürmeyin beni, n’olur? 
(iv) “…yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı 

taşımayan alanlar…” 
Başta TOKİ olmak üzere büyük – ve de “yandaş”?- inşaat şirketleri, büyüğü küçüğü ile belediyeler 
için bundan güzel bir “kıyak” olur mu? Benim ki de söz mü yani; siyasal iktidarın “torbasında” kimbi-
lir başka ne gibi “kıyaklar” vardır; ama acele etmeyin, onları da zamanı gelince teker teker torbadan 
çıkaracaktır… 
Öte yandan; böyle bir düzenleme, 1982 Anayasasını hazırlayanların bile akıllarına gelmemiş ola-
cak ki bu gibi yerleri de “orman” sayılmayacak yerler arasında saymamışlar. Dikkatinizi çekmek iste-
rim: Bu tümcede belirtilen yerler “orman” sayılan araziler dışındaki yerlerden değildir; “orman” sayıl-
mış yerlerdendir; çoğunlukla da orman ekosistemleriyle kaplıdır. Söz konusu tümcede “devlet orma-
nı” sayılan yerler içindeki “taşlık, kayalık, verimsiz” sayılan, yerler ile “fiilen orman vasfı taşımayan 
yerlerden” söz ediliyor…  
Ne diyeyim; Cumhurbaşkanı’nın “Kültür ve Sanat Komisyonu” üyesi, “koltukaltı koku reklamlarının” 
büyük reklâm yıldızının (!) söylemiyle; “batsın bu dünya” mı desem acaba😊&'()? 
Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: Hukuksal olarak “orman” sayılmayacak yerlerin nitelikleri ile 
koşulları Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde düzenlenmiştir. Dahası, bu nitelikler ile koşulların 
olmadığı durumlarda “orman sınırlarında daraltma yapılamayacağı” da açıkça belirtilmiştir. Bu nite-
likler arasında “yerleşim yeri oluşturulmasına uygun olma” yerler sayılmamıştır !  
Öte yandan, orman ekosistemleri içinde hem “yerleşim yeri oluşturulmasına uygun” hem de “taşlık, 
kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar” da bulunabilir. Ne var ki, orman ekosis-
temleri içindeki bu gibi alanlar orman ekosistemlerinin, özellikle de yabanıl yaşamın devamlılığı – 
haydi o çok tutulan söylemle söyleyeyim: “sürdürülebilirliği” 😊&'()- için yaşamsal önemde ekolojik işlevler 
görür. Azıcık ekolojisi bi,lgisine sahip olan çocuklar bile bu gerçeği bilir. Ancak, sorun bilgisizlik 
sorunu değildir ki; sorun gözetilen amaçtır: Siyasal iktidar, bu düzenlemenin Anayasaya, ekolojik 
kurallara aykırı olduğunu belki de benden sizden daha iyi biliyor.  
Şimdi de;  

<<- Ne demek istiyorsun; bu gibi alanlar birileri öyle istediği için gözden bu denli kolayca çı-
karılıp yinşaat şirketlerine mi açılacak şimdi?>> 

dediğinizi duyar gibiyim. Evet; “aynen” öyle olacak ! 
Bize Anayasanın söz konusu maddelerindeki kurallarını da aratıyorlar ya; “helal olsun”! Bu nokta-
da, başta muhalefetin “anası” olan siyasal parti olmak üzere siyasal iktidar karşıtlı kişiler ile kuru-
luşlara da “saygılarımı sunmadan geçemeyeceğim; sizlere de “helâl olsun”! 

(v) “…sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar,  Cumhurbaşkanınca belirlenecek 
usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak ta-
puda Hazine adına tescil edilir.” 

İnsaf insaf insaf ! Bilemiyorum: Cumhurbaşkanı’nın bu gibi çalışmaları da yapabilecek bilgisi, za-
manı ya da bu çalışmalardan anlayan danışmanları, kurulları mı var? Varsa, Orman Genel Müdür-
lüğü’nün deneyimli orman kadastro komisyonları, bu komisyonlarda yıllardır emek veren uzman 
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onlarca çalışan dururken bu kurullar ya da danışmanlar neden var ? Oysa 7139 sayılı yasa henüz 
tasarıyken söz konusu yerlerin 

 “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve  esaslara 
göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılması”  

öngörülmüştü. Anlaşılan, Tasarı, Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçilmeden önce hazırlanmıştı. 
Olabilir kuşkusuz. Oysa bu kural, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”nde de işletilebilirdi, dahası, doğrusu 
da bu olurdu. Ancak amaç daha doğrusunu değil; daha kolayını, yanı sıra, ekonomik getirisi daha 
yüksek olanı yapmak olunca… Bu nedenle, sormadan edemiyorum:  

<<- Bu düzenlemede de benim akıl edemediğim (!) ne gibi “ince hesaplarla” yapıldı acaba? 

(vi) “Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hü-
küm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman 
Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir.”  

İşte, AKP döneminde bolca başvurulan, artık gelenekselleşmiş bir aldatmaca daha: Ya – hay dilime 
eşek arısı soksun e mi; bu söylemi kimden öğrendim acaba?- en azından ben kaç kez söyledim, ayrıntılı 
olarak da açıkladım: Bir ağaç, bir orman ekosistemi bulunduğu yere, yöreye özgü yapısal özellikler 
taşır; bu özellikler o ağaç ya da orman ekosistemi başka yerlere, yörelere taşınamaz ! Taşınırsa, 
bu özelliklerinin çoğunu yitirir ya da ülkemizde çokça görüldüğü gibi, ölebilir. Bu bağlamda, 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun “devle ormanı” sayılan arazileri turizm yatırımcılarının “arka bah-
çesine” dönüştüren ünlü 8. Maddesi aklınıza gelmiştir sanırım: 2008 yılında yapılan değişiklikte bu 
maddeye de 

“Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaç-
landırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, 
doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve 
kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür.” 

kuralına yer verilmişti. Çok merak ediyorum; bu kural uyarınca turizm yatırımcılarından alınan para-
ların ne denlisi ağaçlandırma çalışmalarında kullanıldı acaba? Yoksa hiç mi kullanılmadı? 
Öte yandan, insana sormazlar mı:  

<<- “Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunup” da 
ağaçlandırılabilecek ekolojik koşullara sahip araziler vardıysa, ağaçlandırılması da ge-
rekiyorsa bugüne değin neden ağaçlandırılmadı?>> 

ya da 
<<- “Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunup” da yer-

leşmeye uygun başka yerler varsa; ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullar da 
uygunsa neden “devlet ormanı” sayılan alanlara göz dikiyorsunuz?>> 

Bence, sanırım sizce de çok açık: 
<<- TOKİ ile lüks konut siteleri yapan büyük inşaat şirketleri “orman” içinde ya da “orman” 

manzaralı yerler dururken, deyim yerindeyse, “Allah’ın dağlarına” yatırım yapar mı; 
sonra, Arap dostlarımız  (!) bu gibi yerlere hiç gider mi; değil mi ya?>> 

(vii) “Birinci fıkrada belirtilen alanlarda… 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi-
nin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına iliş-
kin hükmü uygulanmaz.”:  

Oh, ne âlâ ne âlâ: Ek Madde 16 uygulanıp da artık “orman” sayılmayacak yerlerde ikinci kadastro 
yapılarak, deyim yerindeyse, “iş sağlama bağlanabilecek”! Böylece, tapuda Hazine adına tescil 
olunacak bu araziler, öteki Hazine arazileri, örneğin Hazinenin mülkiyetindeki tarım arazileri gibi  
yerli ve yabancı özel kişi ve kuruluşlara kiralanabilecek ya da satılabilecek, kamu tüzel kuruluşları-
na tahsis edilebilecek vb, Büyük bir olasılıkla, bu uygulama için de şimdilerde “örneğin 2B” ile her 
türden Hazine arazilerinin satışında  olduğu gibi büyük kampanyalar düzenlenecek; yine deyim 
yerindeyse, “parayı veren istediğince düdük çalabilecek” !  
Ne güzel değil mi; buna da “Devlet Ormanı Arazisi Barışı” adı verilmeli bence 😊&'() 
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(viii) “…tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır.”  
Kim neye, nasıl itiraz edebilecek? Yerleri Cumhurbaşkanı belirleyecek, kuralları yine Cumhur-
başkanlığı koymuş olacak ! Uygulamalardan, yani bir yerin artık “orman” sayılmamasına ilişkin 
kararlardan yedi gün; evet evet, yalnızca yedi (7) gün içinde haberiniz olacak, yüreğiniz de yete-
cekse itiraz edebileceksiniz ! Sizi bilmem ama ben itiraz edemem; o denli cesur değilim  doğrusu (!)  
Öte yandan, bu noktada izninizle küçük bir anımsatma daha yapacağım: 6831 sayılı Orman Kanu-
nu’nun en son 2014 yılında düzenlenen 11. Maddesini biliyorsunuz değil mi:  

“Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle 
otuz gün süre ile ilan edilir. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve haritalara 
karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mah-
kemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabilirler.” 

Gördüğünüz gibi; eğer Ek Madde 16 uygulamalarını da orman kadastro komisyonları yapacaksa, 
iki farklı ilan süresi gündeme gelebilecek. Açıktır ki, bu durum, orman kadastrosu uygulamalarında 
yaşanan bitmez tükenmez anlaşmazlıklara, çatışmalara yeni boyutlar kazandırabilecektir.  
Anlaşılan birilerinin otuz gün bile bekleyebilecek denli zamanı olmayacak 😊&'() Çok aceleleri var ca-
nım, çoook! 
(ix) “Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa yapılacak orman kadastrosu uygulamasın-

daki işlemlere ilişkin sürelerde de üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. >> 
Ne söyleceğimi bilemedim doğrusu… Bu fıkra yanlış yazılmış olmalı bence: Hangi yasanın 1. 
Maddesinden söz ediliyor acaba? Görünüşe bakılırsa, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesi 
olabilir mi? Ancak, 6831 sayılı yasanın 1. Maddesinde yalnızca “orman” sayılacak ile sayılmayacak 
yerler tanımlanıyor. Sonra, orman kadastrosu uygulamaları ise 6831 sayılı yasanın 7-12. Maddele-
rinde düzenlenmiştir. Demek ki sözü edilen “bu yasa” 6831 sayılı yasa değildir. 7139 sayılı yasanın 
1. Maddesinden söz ediliyor olabilir mi derseniz; hayır o yasanın 1. Maddesinde de böyle bir dü-
zenleme yok.   
Sanıyorum ben yanılıyorumdur ! Yoksa koskoca TBMM’de böyle yanlışlar yapılabilir mi, böyle bir 
yanlış Cumhurbaşkanında gözünden kaçar mı? Yok yok, kesinlikle ben yanılıyorumdur! 
Öte yandan; itiraz süresi ile ilgili kuralların, orman kadastrosunun ilk kez yapılacağı yerler için de 
geçerli olmasının özel bir amacı olsa gerek. Çünkü, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı sonu 
verilerine göre orman kadastrosu yapılan alan toplam 24 milyon, tescil edilen alan 19,5 milyon, 
“2B” uygulaması yapılan yerler ise 535,6 bin hektara çıkmıştır. Daha özlü bir söyleyişle; ülkemizde 
hukuksal olarak “orman” sayılan alanların kadastrosu ve tescili neredeyse bitmiştir. Kadastrosu 
henüz yapılmamış yerler ise daha çok Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerindedir. 
Doğrusu, bu düzenleme de “kişilere, kuruluşlara özel” uygulamaları aklıma getiriyor. 

*** 
Ben diyorum ki; öngörüldüğü gibi uygulandığında yaşamsal önemde ekolojik, ekonomi politik, top-
lumsal sonuçları olabilecek bir yasal düzenlemede böylesi Anayasal aykırılıklar, çelişkiler, eksiklik-
ler yasa koyucu ile onaylayıcının gözlerinden kaçmış olamaz. Ya ben değerlendirmelerimde yanılı-
yorumdur ya da benim aklımın alamayacağı “incelikler” vardır yahut da… Bilemiyorum artık. 
Bir bilen zahmet edip açıklasa, biz de gerçeği öğrensek “kıyamet mi kopar”. 

Hiç olmasa alt yapısal gerekleri yerine getirilse ya… 

Gülmeyin lütfen; şunun şurasında ciddi bir istekte bulunuyorum😊&'() 
7139 sayılı yasayla 6831 sayılı Orman Kanunu’na getirilen, çeşitli yönlerden de Anayasa aykırı 
olan Ek Madde 16’nın öngörüldüğü gibi uygulanabilmesi için bile son derece karmaşık “altlık” dü-
zenlemelerin, işlemlerin yapılması, veri ve bilgilerin üretilmesi gerekiyor(du). Söz gelimi; bir yönet-
melik, en azından bir bildirge (tebliğ) yahut genelge (tamim) hazırlanmış olmalıy(dı). Yetmez; bu 
çalışmaları yürütecek birimlere, kişilere yönelik eğitimler yapılmalıy(dı). Bilebildiğim kadarıyla bu 
gereklerin hiçbiri yerine getirilmemiştir. Böyleyken Orman Genel Müdürlüğü’nün Ek Madde 16 ile 
de ilişkilendirilebilecek bir çalışmaya kalkışması, hiç de “hayra yorulabilecek” bir durum değildir 
bence.  
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“Acaba…” diyorum;  
<<…Orman Genel Müdürlüğü tam da yerel seçimler sürecine girilmişken yine “kraldan çok 
kralcı” davranıp siyasal iktidara yeni bir “kıyak” yapma çabasına mı girdi?>> 

Öte yandan, hep söylüyorum: Ülke genelinde, özellikle kamu arazilerinin çok boyutlu kullanım plan-
ları hazırlanmadan ne ormancılık, ne tarım, ne kentsel yapılaşma, turizm vb için ayrılması gereken 
arazileri en geniş anlamda kamu yararının gerektirdiği biçimde belirleyemezsiniz; bu doğrultuda 
arazi yönetim politikaları geliştiremez ve uygulayamazsınız. Dolayısıyla yapacağınız uygulamalar, 
ülkemizde neredeyse toplumsal kurala dönüşmüş yağma düzenini pekiştirmekten öteye geçmez. 
Bu gerçeğin somut kanıtlarından birisi de arazi kullanımı düzenleyen hukuksal düzenlemelerdeki, 
örneğin Orman, İmar, Mera, Kıyı vb yasalardaki onlarca değişikliktir. 
Öte yandan; açıktır ki, belirlenmiş olması yetmez; yapılacak arazi kullanımı planlarının savsaklan-
madan yaşama geçirilmesini güvenceye alabilecek anayasal, yasal, yanı sıra, demokratik kurumsal 
düzenlemelerin yapılması, yine demokratik düzeneklerle etkin biçimde yaşama geçirilmesi de ge-
rekiyor. Çoğu akademisyen, araştırmacı dostumuzun yaptığı gibi, böyle önermelerin çok da anlamlı 
olmadığının bilincindeyim kuşkusuz; özellikle de günümüzde. Dolayısıyla, böyle önermeler yap-
makla yetinmeyecek, bir de şu öneriyi getireceğim: Konunun toplumsallaştırılıp siyasallaştırılması 
da gerekiyor. Bu, çok açık söylüyorum; sınıf temelli siyaset yapmaktan öcü görmüşçesine kaçına-
rak kotarılalabilecek bir iş değildir. Bu bağlamda parti amigoluğuna indirgenmiş bir siyasetten söz 
etmediğimi de söylemeliyim.  

*** 
Söyledim ya; gülmeyin lütfen: Bence yapılması gerekeni söylüyorum yalnızca; yoksa, bu siyasal ikti-
darın bu doğrultuda içtenlikli çabalara girmeyeceğini ben de biliyorum kuşkusuz. Öyleyse ?  
 


