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14 Mayıs 2019 

Merhaba; 

Umarım; <<- Şu “tam demokrasizlik” günlerinde bu da sorulacak soru mu?>> diyebilecekler-
den değilsinizdir. Diyebiliyorsanız eğer; <<- Peki, ne yapılmasını öneriyorsunuz?>> sorusunu 
sormamı yadırgamamalısınız. Gerçekten de, ne yapılmalı, daha geniş bir söylemle sorarsam; 

<<- Yaşadıklarımız, tanıklıklarımız karşısında kimler, neleri nasıl yapmalı sizce?>>  

Bunun yanıtlanması hiç de kolay olmayan bir soru olduğunun ayırdındayım kuşkusuz. An-
cak, zor da olsa yanıtlanması gerektiğine inanıyorum; hem öyle “kapalı kapılar ardında”, bi-
reysel olarak değil; olabildiğince yüksek sesle, yanı sıra, gerektiğince örgütlü olarak ! Yalnız-
ca yanıtlayıp bir köşeye çekilmeyle, deyim yerindeyse, “havanda su dövmekten” öteye geçi-
lemeyeceği; bulunabilecek yanıtların toplumsallaştırılıp siyasallaştırılmasının da gerekeceği 
çok açık bence. Ne yazık ki bu gereğin gerektiğince kavranmadığını, dolayısıyla yeterince 
yerine getirilmediği yaşama alanlarından birisinin öteden beri ormancılığımız olduğunu dü-
şünüyorum. Kimi meslektaşlarım, yanı sıra, ilgili meslek örgütlerimiz büyük bir olasılıkla bu 
düşünceme katılmayacaktır kuşkusuz.; saygı duyarım ama sormadan da edemem:  

Bu “…Sessiz Tartışmalar”da kimilerini örnekleyeceğim açıklamalar, gelişmeler karşı-
sında, en azından bugüne, 14 Mayıs 2019 tarihine değin ne düşündüğünüzü, nelerin 
yapılmaması ile yapılması gerektiğine ilişkin önerilerinizi, genel kamuoyu bir yana or-
mancılık kamuoyuyla ne denli paylaştınız; daha doğrusu hiç paylaştınız mı? Olup bi-
tenlerin, yapılan açıklamaların tartışmaya değmeyecek denli önemsiz olduğunu mu 
düşünüyorsunuz yoksa? 

Vaz geçtim vaz geçtim; sormuyorum… Biliyorum ki, “yenilen pehlivanın güreşe doymaması” 
tutumuyla mızıkçılık yapılmasının yol açtığı yeni siyasal, yanı sıra, ekonomik yıkımlar giderek 
onarılamaz boyutlar kazanırken bir de böylesi tartışmalara girebilecek ne zamanınız ne de 
enerjiniz var. İnanmayacaksınız belki ama benim var (!)  

Böyle düşündüğüm içindir ki bu “…Sessiz Tartışmalar”da son günlerde gündeme getirilen 

ormancılığımızla ilgili kimi açıklamalar ile gelişmeleri, yine “kısaca” 😊 tartışmaya çalışaca-

ğım.  

Dilerim sizin de enerjiniz ve zamanınız vardır.  

Selamlarımla. 
Yücel Çağlar 

  

Açıklıkla belirtmem gerekiyor sanırım: Hani derler ya; “sinek küçüktür ama ‘rahatsız eder’”; aşağıda 
örnekleyeceklerim de çoğu kişinin “önemsiz” sayabileceğini sandığım gelişmelerden oluşturduğum 
bir seçki. <<- Acaba…>> diyorum, <<-…bunlar, gerçekten de küçümsenebilecek gelişmeler mi?>> 
Bana sorarsanız, hiç de değil: O “küçük sineğin” varlığı nasıl kimi durumların bir göstergesiyse, bu 
örnekler de kimi gerçeklerin anlamlı belirtileridir bence. Şimdi belki de bu kez diyeceksiniz ki;  

“- Ya Yücel; yaşadıklarımızın ya da tanıklık ettiklerimizin ne anlama geldiğini anlayabilmek için illaki 
bu türden göstergeler mi gerekiyor; var git işine Tanrı aşkına !>>  

Doğrusu hiç katılamayacağım böyle düşüneceklere. Bu nedenle  

<<- Bir zahmet, bir de bu göstergelere bakın!”  

diyorum; “sinek” gerçekten de küçük müdür, siz karar verin. 
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Ormancılığımızda da “hiç bir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor”! 

Karar verdim artık: Ben çok “safım” ! Tüm olup bitenlere, tanıklıklarıma kar-
şın, kamu kuruluşu yöneticilerinin her koşulda topluma doğruları söylemeleri 
gerektiğinin bilincinde olduklarını düşünürüm. Bu nedenledir ki, kamuoyuna 
bile bile gerçek dışı bilgiler verdiklerine gözlemledikçe, deyim yerindeyse, 
çileden çıkıyorum. Böylesi durumlarda “işimi gücümü” bir yana bırakıp, aklım 
ve bilgim yettiğince gerçekleri açıklamaya çabalıyorum. Kimi okurların bu 
tutumumdan artık sıkıldıklarının ayırdındayım; doğrusunu isterseniz, ben de 
sıkıldım artık. Ne yapayım ki, benden çok daha önce yapması gerekenlerin 
aldırmazlıklarını gördükçe susamıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “bir 
gece ansızın”, 25 Mart 2019 günü kamuoyuna açıkladığı “Kamuoyunda 
Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler” başlık kitapçıkta1 öne sürü-
lenler karşısındaki suskunluğu görünce yine “ayranım kabardı”. Bu yazanakta 
neler neler öne sürülmüyor ki… İşte birkaç örnek: 

✓ “Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da 1’nci sırada !” 

✓ “Tarımsal ihracatımızı 4,6 kar artırdık !” 

✓ “Sofralık zeytinde Dünya 3., zeytinyağında Dünya 2.siyiz !” 

✓ “Tarımsal destekleri artırdık!” 

✓ “Kırsalda 25 bin proje ile 200 bin istihdam sağladık!” 

✓ “Bitkisel üretimimiz %19 arttı!” 

✓ “Tarımsal GSYH’de önemli artışlar sağlandı!” 

✓ Türkiye tohum üreten ve tohum ihraç eden bir ülkedir!” 

✓ “Su yatırımlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırdık!” 

vb. Daha fazla örnek vermek gerektiğini düşünmüyorum.  

Biliyor musunuz; bu açıklamaların tümü de doğru olabilir ! Gülmeyin lütfen; “olabilir” diyorum çünkü, 
bu açıklamalarda yalnızca sonuç sayısal büyüklükleri veriliyor! Buna karşılık bu büyüklüklere nasıl 
ulaşıldığı, sözgelimi hangi birim girdilerle; arazi genişliği ya da dikili ağaç sayısı, emek yahut har-
cama (“maliyet”) başına vb değerlerle –“verimlilik” düzeyiyle?- hiç söz edilmiyor. Böyleyken, hangi 
tarihte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hangi biriminin nasıl hazırlayıp yayımladığı belirsiz bu kitap-
çığın başında bir de şu açıklama yapılmıyor mu, “ört ki ölem”: 

 

Tanrı aşkına, içinde “Türkiye’yi” sözcüğü geçmese Siz bu açıklamada hangi ülkeden söz edildiğini 
anlayabilir miydiniz? Ben anlayamazdım doğrusu. Kişi ya da kuruluş kendini, dolayısıyla da ne söy-
lediğini bilmeli. Söz konusu kitapçığı hazırlayanların, yanı sıra, kamuoyuna açıklayanların, bildikleri 
söylenebilir mi? Bence evet; deyim yerindeyse, “bal gibi” söylenebilir !  

Kitapçığın tarımda olup bitenlerle ilgili açıklamaları bir yana bırakıyorum. Gazeteci Dostum Sayın 
Yusuf Yavuz’un, örneğin TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Ahmet 
Atalık’la yaptığı söyleşide çok daha ayrıntılı bilgiler veriliyor.2 Kitapçıkta, son derece kötü bir anla-
tımla yapılan açıklamalardan en çok  

“Tarım konusu günlük siyasi söylemlere malzeme edilemeyecek kadar insani 
ve önemli bir konudur.” 

savına “kesildiğimi” 😊 söyleyip ormancılık alanındaki başarımlarla (!) ilgili açıklamaları tartışacağım 

izninizle: 
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“Orman yangınlarına müdahalede lider ülke”mişiz… 

Yapmayın Tanrı aşkına; deyim yerindeyse “sapla samanı karıştırmayın” ! Kim bilir kaç kez belirtmi-
şimdir; ama olsun, hoş göreceğinizi umarak bir kez daha belirteceğim: Doğal koşulların belirleyici 
olduğu oluşumların konumsal –“yersel”, yanı sıra, tarihsel – “zamansal”- olarak genellemeci – “top-

tancı” ya da “ortalamacı”?- savlarla açıklanması her durumda doğru olmayabiliyor ! Özellikle de bu 
oluşumların nedenleri, sonuçları ile boyutlarının konumsal ya da tarihsel olarak karşılaştırılması da 
işte böyle “sapla samanı karıştırmak” gibi olabiliyor. Evet, genel geçer “doğa yasaları” vardır, vardır 
ama özellikle konum ile zaman söz konusu olduğunda bu “yasaların” işleme biçimleri çeşitli yönler-
den değişebiliyor! Tartışma konusu orman yangınlarıysa bu değişkenliğin nedenleri “elle tutulabile-
cek, gözle görülebilecek” denli somut olabiliyor. Sözgelimi; 

✓ orman yangını çıkma olasılığı,  

✓ yangının niteliği –“örtü”, “gövde”, “tepe” yangını-;  

✓ zarar gören orman ekosistemlerinin genişliği,  

✓ orman yangınlarını önleme ile söndürme çalışmalarının etkenlik düzeyi,  

ülkelerdeki -bölgeler, iller ya da yörelerdeki…--, yanı sıra, herhangi bir zaman kesitindeki; 

✓ başta iklim olmak üzere ekolojik koşullara, dolayısıyla da 

✓ orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerine -ağaççık, ağaççık türü, ağaçların ortalama yaşı ile 

sıklığı, arazi yapısı vb-, 

✓ yangın önleme ve söndürme çalışmalarının gerektirdiği yönetsel yapı, bilgi, deneyim, araç-
gereç donanımına 

göre de-ği-şe-bi-li-yor ! Dolayısıyla da, orman yangınlarıyla savaşımda başarı düzeyinin değerlen-
dirilmesi sırasında tüm bu değişkenlerin tek tek değil, kesinlikle birlikte, sistem bütünlüğü içinde 
birlikte değerlendirilmesi zorunlu oluyor. Ek olarak; ülkelerarası – bölgeler, iller ya da yöreler arası vb- 
karşılaştırmalar sırasında ise, bu değişkenlerin yanı sıra orman ekosistemlerinin genişliğinin de 
gözden kaçırılmaması gerekiyor. 

Orman yangınları söz konusu olduğunda, kısacası açıklamaya çalıştığım bu nedenlerle, ülkeler ya 
da bölgeler yahut iller ile yıllar arasında karşılaştırmalar yapmak pek de anlamlı değildir. Olmadığı 
içindir ki kitapçıkta yer verilen şu görseldeki açıklamaların da anlamı yoktur: 

 

Bu gerçek, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) verilerinden yararlanarak oluşturduğum aşağıdaki 
çizelgeler ile çizgede açıklıkla görülüyor: 
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Aynı yaklaşımla bir de en fazla/en az yangın çıkan ile orman ekosistemi varlığı en fazla/en az zarar 
gören beşer ilimize bakalım: 

2017 Yılında En Fazla Yangın   
Çıkan ile Orman Ekosistemleri En 

Fazla Zarar Gören 5 İl 

2017 Yılında 10-11 Adet Yangın 
Çıkan ile Orman Ekosistemleri En 

Az Zarar Gören 5 İl 

Sayı İl Hektar İl Sayı İl Hektar İl 

274 Antalya 2755,75 Antalya 11 Artvin 11,85 Yozgat 

190 Muğla 1787,15 İzmir 11 Adıyaman 11,64 Giresun 

167 İzmir 927,72 Mersin 10 Uşak 11,19 Edirne 

138 İstanbul 860,58 Kütahya 10 Konya 10,54 Konya 

126 Hatay 643,50 Diyarbakır 10 Mardin 10,03 Çankırı 

Şimdi, bu çizelgeler ile çizgenin sergilediği görünümlerden hareketle; 

✓ OGM’nin orman yangınlarıyla savaşımda, başta 2008 olmak üzere 2013 ile 2017 yıllarında 
hiç de başarılı olmadığı; 

✓ orman yangınlarını önlemede “en başarısız” olunan illerin Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul ile 
Hatay Mersin, Kütahya ile Diyarbakır; buna karşılık “en başarılı” olunan illerin ise Artvin, 
Adıyaman, Uşak, Konya ile Çankırı; 

✓ orman yangınlarını söndürmedeyse “en başarısız” olunan illerin Antalya, İzmir, Mersin, Kü-
tahya ile Diyarbakır; “en başarılı” olunan illerin ise Yozgat, Giresun, Edirne, Konya ile Çankırı 

olduğu mu savlanacak? Savlanacak olursa eğer, bu, “sapla samanı karıştırmak” olmaz mı? Bence, 
olur!  

Kitapçıkta yer verilen bir başka sav ise çok daha gülünç – “acıklı”?- bence şu*: 

 

Hani derler ya; “ya sayı saymasını bilmiyorsun ya da dayak yememişsindir” ! Bence 
“dayak yemeyi” bir yana koyarsak, “sayı saymasını”, özellikle de sayılarla kandırıkçı-
lık yapmayı benden (!) çok daha iyi bildikleri anlaşılıyor.  

Açıklamada sözü edilen “son on yıllık” dönem 2009-2018, dolayısıyla “önceki son on 
yıllık” dönem de 1999-2008 olsa gerek. Gerçekten de öyleyse eğer, buradaki bir 

“uyanıklık” 😊 çabasına dikkatinizi çekeyim: 2008 yılında çıkan 2135 yangında zarar gören tam 

29,7 bin hektar orman ekosistemi önceki 1999-2008 döneme kaydırılarak bu dönemin toplamı artı-
rılmıştır iyi mi?  

                                                 
* Biliyorum, kimi okur; <<- Çok da önemli değil canım…>> diyecektir ama bence bu çok önemli yanılsamalara 

–“orman vasfını yitirme”, vb- ”yol açabilen bir söylem: Orman yangınlarında yanan “alan” değildir; zarar gö-
ren orman ekosistemini oluşturan bitki örtüsü, yabanıl hayvanlar vb’dir! 

https://iaahbr.tmgrup.com.tr/590adc/0/0/0/0/0/0?u=https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2019/03/20/bakanlik-duyurdu-iste-asilsiz-iddialara-karsi-gercekler-1553106980647.jpg
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Öte yandan, yine OGM’nin verilerinden yararlanarak hazırladığım aşağıdaki çizelgeye de bir bakar 
mısınız: 

Yıl 

Yanan 
Alan 

Yangın                     
Sayısı Yıl 

Yanan 
Alan 

Yangın                     
Sayısı 

Hektar Sayı Hektar Sayı 

1999  5 804  2 075 2009  4 679  1 793 

2000  26 353  2 353 2010  3 317  1 861 

2001  7 394  2 631 2011  3 612  1 954 

2002  8 514  1 471 2012  10 454  2 450 

2003  6 644  2 177 2013  11 456  3 755 

2004  4 876  1 762 2014  3 117  2 149 

2005  2 821  1 530 2015  3 219  2 150 

2006  7 762  2 227 2016  9 156  3 188 

2007  11 664  2 829 2017  11 993  2 411 

2008  29 749  2 135 2018  5 644  2 167 

TOPLAM  111 581  21 190   54 654  21 467 

%   100     49  

 
Gördüğünüz gibi; söz konusu “uyanıklığa” karşın “son on yılda” zarar gören orman ekosistemlerinin 
genişliğinde azalma %63 değil, %51’dir. Gerçekse eğer bu da sevindirici bir durumdur kuşkusuz an-
cak böyle bir “uyanıklık” girişimine ne gerek var; söyler misiniz, bunun kamuoyunu aldatma dışında 
başka bir amacı olabilir mi ? Yazık, çok yazık !  

Bu son derece yalın gerçeklikleri, orman fakültelerinin en yetersiz mezunları bir yana, “sokaktaki” bir 
yurttaş da bilebilir. Anlaşılan, “kaba propaganda” söz konusu olduğunda bu yalın gerçeklik bile bil-
mezden gelinebiliyor. Öyle olmasaydı eğer, anılan kitapçıktaki söz konusu tezler öne sürülebilir miydi? 

Öte yandan; tüm bu tartışmaları yaparken, orman yangını önleme -örneğin; “Yanan Orman Alanlarının 

Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi” (YARDOP) vb- özellikle de söndürme ça-
lışmalarının yol açtığı ne ekolojik olumsuzluklardan, ne ekonomik maliyetlerden ne de mal ve kimi-
leyin can yitimlerinden; kısacası orman yangını önleme ile söndürme çalışmalarının etkenlik düze-
yinden söz ettim. Neden acaba; yalnızca yetersizliğimden mi sizce? 

*** 

“Orman varlığımızı artırıyoruz”! 

Gerçekten de böyle bir gelişme olmasını, koşullu da olsa*, sevinçle karşılayabileceklerin başında 

geleceğimi söyleyebilirim. Dahası, doğruysa eğer, bu başarısından dolayı siyasal iktidarı, somut 
olarak da OGM’yi, bu gerçekleşmeye katkıda bulunan tüm ormancı çalışanları “delice” kutlarım. 
Ancak ne yazık ki, OGM’nin “orman” sayılan arazileri genişletme amacıyla yaptığı çalışmalara iliş-
kin ürettiği veriler bile söz konusu savı doğrulamıyor. Siyasal iktidar ısrarla bu savı öne sürüyor; 
öne sürerken de kimi verileri doğru biçimde sunmayarak kamuoyunu yanıltmaya kalkışıyor. Ger-
çekte, bu hiç de yabancısı olduğumuz bir tutum değil: Sözgelimi; orman yangınları vb nedenlerle 
orman ekosistemlerinin azalmasına yol açan gelişmelere ilişkin büyüklükler “hektar” –“onbin metre-

kare”!-, buna karşılık ağaçlandırma gerçekleşmeleri ise ya dikilen fidan sayısı ya da “dekar”– “1000 

metrekare”!- olarak açıklanıyor; “yerseniz” doğallıkla… Bu arada; devlet ormanı” sayılan kaç hektar 
ya da dekar arazinin kaç kişi ya da kuruluşa başta madencilik, turizm, enerji olmak üzere ormancı-

                                                 
*

 “…koşullu olarak…” diyorum çünkü ülkemizde özellikle yeni orman ekosistemleri oluşturmak amacıyla 

ağaçlandırma yapılması neredeyse koşulsuz biçimde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kimlerin, 
hangi arazilerde, hangi amaçlarla ve ağaç, ağaççık türleriyle yanı sıra ne türden ekolojik, ekonomik, top-
lumsal, kültürel maliyetlerle ağaçlandırma yaptığı, ne denli başarılı olunduğu hemen hemen hiç sorgulan-
mıyor. Kesinlikle sorgulanması gerekiyor bence. Ne var ki, ülke genelinde tüm arazilerin kullanım planla-
ması -yalnızca tarımsal amaçlarla kullanılacakların değil yerleşme, sanayi, turizm, ormancılık, hayvancılık 
vb arazi temelli tüm etkinlikler için arazi kullanım planlaması…- yapılmadığından böyle bir sorgulamanın ne 
denli anlamlı ya da yararlı olacağını kestiremiyorum doğrusu. 
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lık dışı amaçlarla kullanmaları için izin verildiğinin de övünçle açıklandığına hiç tanık oldunuz mu? 
Oysa bu yatırımların gerçekleştirildiği “devlet ormanı” sayılan araziler azalmıyor ama bu arazilerde 
orman ya da maki ekosistemleri yok ediliyor. Doğaldır ki (!) söz konusu kitapçıkta bunlardan da hiç 
söz edilmiyor, yalnızca şu açıklamayla yetiniliyor: 

 

İnanamıyorum; böyle bir sav nasıl öne sürülebilir ! Yaklaşık elli yıldır bu alanda karınca kararınca 
uğraş veren birisi olarak ben, böylesi açıklamalar karşısında saçımı başımı yoluyorum. İşte bu ne-
denle, bu kez sizlerden yardım istiyorum. Aşağıdaki açıklamaları da göz önünde bulundurarak ya-
nıtlamanızı dilediğim soru son derece yalın:  

Sizce yukarıdaki açıklamada öne sürülen sav doğru olabilir mi? 

Bu soruyu yanıtlama çabasına girecekler için önce kimi gerçeklikler ile verileri bilgileri aktarayım; 
belki yarar olur.  

Söz konusu soru amacınıza göre iki biçimde yanıtlanabilir: 

(i) Hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerin artırılması söz konusuysa eğer, yeni arazilerin 
hukuksal olarak “orman” sayılarak var olana eklenmesi gerekir. Ülkemizde bu olanak hu-
kuksal olarak her zaman olmuş ama hemen hemen hiçbir dönemde kullanılmamıştır. 

(ii) Hukuksal olarak “orman” sayılmayan arazilerde yeni orman ekosistemi oluşturma amaçlı 
ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gerekir ya da daha önce orman ekosistemi bulun-
mayan arazilerde orman ekosistemi doğal olarak oluşabilir; okul ya da cami bahçesine, ka-
rayolu kenarlarına vb fidanlar dikilmesiyle değil ! 

Dolayısıyla;  

✓ hukuksal olarak “orman” sayılan bir arazide herhangi bir amaçla yapılacak ağaçlandırma 
çalışmalarıyla hukuksal olarak “orman” sayılan araziler genişlemez; 

✓ hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerin genişliği yanan/yakılan ya da herhangi bir neden-
le (madencilik, enerji, turizm, otoyol vb yatırımlar için) yok olan ya da edilen orman ekosis-
temlerinin genişliği denli ağaçlandırmalar yapılarak artırılamaz; 

✓ OGM’nin “verimsiz” saydığı orman ekosistemlerini daha “verimli” duruma getirmek amacıyla 
yaptığı “rehabilitasyon” çalışmaları orman ekosistemi varlığını artırmaz; 

✓ “gençleştirilmesi” ya da yerinde başka amaçlarla ormancılık yapılması için kesilen “yaşlı” ya 
da “orman ürünü verimgücü azalmış” sayılan orman ekosistemlerinin yerlerinde yapılacak 
ağaçlandırma – “gençleştirme”?- çalışmaları da orman ekosistemi varlığını artırmaz! 
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Bu son derece yalın gerçeklikleri de görebilmek için orman mühendisliği öğrenimi yapmış olmak 
gerekmez sanırım. 

Şimdi şu bilgileri aktardığımda söz konusu soruyu yanıtlamanızın daha da kolaylaşacağını düşü-
nüyorum: OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 2015 yılında yayımladığı Türki-
ye Orman Varlığı 2015 başlıklı kitapta 2004 yılındaki “orman varlığına” ilişkin veriler şöyle3: 

 

Bu verilere göre, öne sürülen “% 8,6”lık artış savı doğruysa, 2004-2018 döneminde ülkemizde, 
hukuksal olarak “orman” sayılan arazilerin dışındaki yerlerde tam 1,8 milyon hektar arazide or-
man ekosistemi oluşturma amaçlı ağaçlandırma yapılmış olması gerekiyor ! Oysa, OGM’nin 
2003-2018 döneminde gerçekleştirdiği tüm “ağaçlandırma”, “gençleştirme”, “erozyon önleme”, 
“özel ağaçlandırma”, “mera iyileştirme”, “rehabilitasyon” çalışmalarıyla ilgili veriler şöyle: 

 
 

Yıllar Toplam Ağaçlandırma Rehabilitasyon 
Erozyon 
Kontrol 

Mera  
Islahı 

Özel 
Ağaçlandırma 

Suni  
Gençleştirme 

Enerji  
Orman  
Kurma 

2003 116 929 36 914  5 187 42 042  2 500  4 943  10 531  14 812 

2004 165 352 34 016  48 013 42 136  3 240  8 624  15 746  13 577 

2005 177 746 21 439  65 260 47 493  4 259  10 503  10 021  18 771 

2006 401 168 25 319  285 177 60 776  5 315  11 002  13 579 - 

2007 400 196 18 228  313 659 42 984  4 163  8 190  12 972 - 

2008 462 441 39 467  336 910 53 917  4 642  9 034  18 471 - 

2009 501 374 46 872  374 728 50 352  5 521  9 535  14 366 - 

2010 484 053 41 857  346 902 61 401  7 968  17 305  8 620 - 

2011 480 373 39 964  344 570 67 088  10 114  8 569  10 068 - 

2012 499 794 42 009  347 719 83 131  9 635  4 944  12 356 - 

2013 257 955 46 656  106 182 84 304  9 920  1 975  8 918 - 

2014 252 434 40 325  100 432 80 517  16 383  3 984  10 793 - 

2015 244 588 38 986  94 411 75 139  23 843  3 012  9 197 - 

2016 276 461 48 230  106 267 97 056  12 778  3 245  8 885 - 

2017 274 403 46 935  112 100 91 049  15 167  1 361  7 791 - 

2018 164 598 44 752 112 273 86 758  20 518  2 468  10 102  

TOPLAM 5 159 865 611 969 2 987 517 1 066 143  155 966  108 694  182 416  47 160 

 
  

Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler (Ormancılık İstatistikleri 2017 
(5).rar\Ormancılık İstatistikleri 2017\4 Silvikultur ve Agaclandirma_2017 ; Erişim 1 Mayıs 2019) 

Gördüğünüz gibi, 2003-2018 döneminde, “özel ağaçlandırma” çalışmalarıyla birlikte toplam 720,6 
bin hektar arazide ağaçlandırma çalışması yapılabilmiştir. Bir kez daha söylüyorum: Bu çizelgeyi 
değerlendirirken de;  

✓ söz konusu çalışmaların yaklaşık %80’inin yine “orman”, daha doğru bir söyleyişle “devlet 
ormanı” sayılan arazilerde gerçekleştirildiğini; dolayısıyla “orman” sayılan arazilerin genişli-
ğini artırmayacağını; 

✓ ““bozuk devlet ormanı” sayılan arazilerde var olan doğal orman ekosistemleri kaldırılarak 
yerinde yaptırılan “özel ağaçlandırma” çalışmalarının da çoğunluğunun ceviz, kestane, ba-
dem vb meyve ağaçlarla yapıldığını, bu nedenle gerçekte orman ya da maki ekosistemleri-
nin azalmasına yol açtığını 

gözden kaçırmamalısınız. 

Şimdi söz konusu soruyu bir kez daha soruyorum: Şu sav doğru olabilir mi? 

  

*** 

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler
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Bu bağlamda; 

✓ Ülkemizin neredeyse %30’nu oluşturduğu öne sürülen hukuksal olarak “orman” sayılan ara-
zilerdeki orman, maki, su vb ekosistemlerinin korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, “işle-
tilmesi” için çeşitli çalışmaların yapıldığı; 

✓ bu amaçla 2018 yılında yaklaşık 40 bin kamu çalışanının işlendirilip 7,5 milyar Lira kaynak 
harcandığı; 

✓ 11 orman fakültesi ile 12 araştırma enstitüsünde yüzlerce araştırmanın yapıldığı; 

✓ yüzseksen yıllık deneyim ve bilgi birikimine sahip  

bir etkinlik alanından söz ediyorum. Böyleyken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna 
açıklanan “Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler” başlıklı kitapçıkta or-
manlarımız ve ormancılığımızla ilgili olarak bu denli az, yanı sıra, bu denli tutarsız açıklamalara – 

“bilgilere” değil!- yer verilebiliyor.* Bence, özellikle 2000’li yıllarda ilgili bakanlara bu denli tutarsız, 

yanıltma amaçlı, gerçeklerle uzak yakın hiçbir ilişkisi bulunmayan açıklamalar yaptırtabilen “me-
mur” meslektaşlarımı kutlamak gerek; bunca yıldır nasıl bu denli “başarılı” olup “su başlarını tutabi-
liyorlar; “helal olsun”! 

“Milli Tarım Projesi”nden “Tarımda Milli Birlik Projesi”ne… 

“Farm Manager”, “Stardew Valley”, “Farming Simulator”, “Farm Expert”… Açık söyleyeyim: Bunla-
rın ne anlama geldiklerini bilmi-
yordum; 12 yaşındaki torunum 
Kaan’dan öğrendim: Bilgisayar 
ortamında çiftlik kurma; yetiştiri-
cilik, tarla sürüm, bakım, hasat, 
pazarlama vb işlemsel süreçleri 
kurguluyor, başarımınıza göre 

de puan alıyormuşsunuz. Abartıyor muyum, bilemiyorum: Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda tarım 
alanında gündeme gelen politika, hukuksal ve kurumsal düzenlemeler ile uygulamalar bana bu 
oyunları çağrıştırıyor. Sözgelimi; nüfus artışı ile hızlı kentlileşme, gelir düzeyi, dolayısıyla gıda 
ürünlerine yönelik istem vb gelişmeler öngörülebiliyor. Ek olarak, günümüzde, olası iklimsel deği-
şiklikler de çok önceden kestirilebiliyor. Dolayısıyla tarımda bile planlama yapmak, artık çok daha 
kolaylaştı. Böyleyken, ülkemizde planlama, hemen hemen tüm etkinlik alanlarında gündemden 
çıkarken “projecilik” öne çıktı. Neredeyse her gün yeni bir “proje” gündeme geliyor ama ne gerekti-
ğince uygulanıp uygulanmadığı, ne de uygulandıysa sonuçlarının ne olduğu biliniyor; derken, aynı 
konuda bir yenisi “piyasaya” sunuluyor… Ancak, yaşam, bu sürecin toplumun özellikle emeğiyle 
geçinen sınıfları ile katmanlarına hiç de “hayırlara vesile olmadığını” tüm yakıcılığıyla ortaya koyu-

yor. N’apalım; “kader utansın!”☹ diyerek sızlanmakla mı yetinelim; doğaldır ki, “hayır!” 

2012 yılında çıkarılan, çok kısa süreler içinde birçok kez değiştirilen kırka yakın “kanun hükmünde 
kararnameyle” (KHK), başta bakanlıklar olmak üzere çok sayıda kamu kuruluşunda yapılan son 
derece köktenci “düzenlemeleri” unutmuş olamazsınız. Bu “düzenlemelerden” ormancılık örgüt-
lenmesi de payını almış; kimi genel müdürlükler daire başkanlıklarına dönüştürülürken kimileri de 
tümüyle kapatılmıştı. Sanırım siz de bencileyin “bu bitmez tükenmez ‘yeniden yapılandırıcı’ düzen-
lemeler artık bitmiştir” sanmıştınız değil mi? Ne ki “Türk Usulü Başkanlık” düzenine geçilmesiyle 
birlikte bu sanımızın pek de gerçekçi olmadığını öğrendik. Doğrusu Siyasal İktidar, “uyanıklığıyla” 
bağdaştırılamayacak bir işbilmezlik, bana kalırsa, deyimin tam anlamıyla “cahil cesareti” tutum 

içinde. Benim bile akıl edemeyeceğim😊 “planlar”, “çılgın projeler” hazırlıyor, hukuksal düzenleme-

ler ile uygulamalar yapıyor; istediği sonucu alamayınca da bıkmadan usanmadan yenilerini gün-
deme getiriyor. Bu süreçte ülkemizin, başta zaman olmak üzere kıt kaynaklarını, kamusal varsıllık-

                                                 
*

 En azından duyarlı ve ilgili kamuoyunun ormanlarımız ile ormancılığımız konularında dert edindiği (!) başka 

sorular da var. Sözgelimi; orman ekosistemi gençleştirme çalışmalarında ne denli başarılı olunuyor; “özel 
ağaçlandırma” adıyla anılan uygulamalarda hukuksal olarak “devlet ormanı” sayılan arazilerde ne genişlikte 
“bozuk ya da verimsiz yahut ‘boşluklu kapalı orman” ile maki ekosistemleri özel kişiler ile kuruluşların ceviz-
liğine, kestaneliğine, bademliğine, fıstıkçamlığına vb dönüştürülüyor vb 
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larını, yüzlerce yılda oluşmuş değer yargılarını “har vurup harman savururcasına” tüketiyor. İşte 
tarım ile ormancılık alanlarının yeniden “düzenlenmesi” bir kez daha gündemde. Sanırım yine “zor 
oyunu bozdu”: Siyasal iktidar, tarım ürünlerinde yapageldiği yanlış uygulamaların da bir sonucu 
olarak gündeme gelen olağandışı fiyat artışları karşısında iyiden iyiye şaşırdı. Dolayısıyla, özellikle 
geçim sorunları giderek artan emekçi sınıflarının olası tepkilerinin de kaygısıyla olsa gerek, anım-
sayacaksınız; 2016 yılı sonunda “Milli Tarım Projesi”ni gündeme getirdi. Dönemin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı “Projeyi” 16 Ekim 2016 tarihinde kamuoyuna açıklarken neler söylemişti, anım-
sayalım: 

Bir ay sonra Cumhurbaşkanı 
da Saray’da çiftçilerle yaptığı 
toplantıda Milli Tarım Proje-
si’ne övgüler düzmüş; bir an-
lamda onbeş yıllık iktidarlarının 

da özeleştirisi anlamına gelebilecek açıklamalar da yapmıştı.  

Gerçekten de gönül isterdi ki, 
gerçekleşmeler bu açıklamalar 
doğrultusunda olsun; olmadı ne 
yazık ki. İçtenlikle söylüyorum; 
bu ülkenin “tekaüt” bir yurttaşı 
olarak bu gelişmeden ben de 
sevinç duyardım. Ancak, ne 
yazık ki bu istemlerim de ger-
çekleşmedi; aksine sorunlar daha da büyüdü; yaşadık, yaşıyoruz. Şaşırdım mı, kesinlikle hayır; hiç 
şaşırmadım ! Demek oluyor ki, başta “Milli Tarım Projesi” olmak üzere tarım kesiminde yapılan 
düzenlemeler ile uygulamalar da tümden yanlıştı ! Bu nedenledir ki yeni düzenlemelere kalkışıldı. 
Sözgelimi önce “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne geçildi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

ve Orman Bakanlığı’na dönüştürülerek yeni bir bakan* “atandı”. Ardından; 2006 yılında çıkarılan 

5488 sayılı Tarım Kanunu 2018 yılında üç ay içinde iki kez değiştirildi. Ancak, deyim yerindeyse 
“doluya kondu almadı, boşa kondu, dolmadı”; sorunlar daha da büyüdü. Tarım ve Orman Bakanlığı 
bir kez daha yeniden “yapılandırılmaya” kalkışıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda hazırlanıp Cum-
hurbaşkanı’na yapıldığı söylenen 17 saydamlık sunumda “Tarımda Milli Birlik Projesi” de öncelik-
le bu arayışın bir ürünü bence. Ne var ki, 25 Nisan 2019 günü kamuoyuna açıklanacağı bildirilen 
“Proce”, en azından şimdilik gündemden çıkmış görünüyor. Öyle de olsa, “Proce” siyasal iktidarın 
tarım, nedense yine bu kapsamda ele alınan ormancılık kesimindeki sorunlara nasıl yaklaştığına, 
yaklaşacağını açıklıkla ortaya koyuyor.  

Neresi “milli” ? 

“…çalışma alanları, teşkilat ve personel yapıları, mevzuatları, kültür ve gelenekle-

ri çok farklı olan kurumların tek çatı altında birleştirilmesinin bu kurumların fonksi-
yonlarını azaltabileceği ve bir kaos ortamına yol açabileceği de unutulmamalı-

dır…girdi temininden, ürün satışına, finansal kaynaklarının kullanımından, dış ti-

carete kadar tek söz sahibi dev bir tekel olacak Semerat Holding’in, ortakları ara-
sında yer alacak yabancı sermayeli şirketlerin çıkarlarına göre hareket edeceğini 
söylemek gerçek dışı bir varsayım olmayacaktır.” 

(Türkiye Tohumcular Birliği; 25 Nisan 2019) 

Dikkatinizi çekmiştir: Siyasal iktidar, neredeyse “durup dururken” denebilecek bir zamanda “milliciliği” 

anımsadı; hani derler ya; “bayram değil seyran değil, eniştem…”; söz konusu “Procenin” de her yanın-

dan “millicilik” akıyor😊: “Tarımda Milli Birlik”, “Milli Birlik Kooperatifi”… Aksın, bence bir sakıncası yok. 

Ancak; görünüşe göre “Procenin” en önemli bileşeni olacak SEMERAT Holding’de hisselerin %50’sine 
sahip olacak gıda tekellerinin arasında yabancı sermayeli yanı sıra işbirlikçi yerli gıda tekellerinin de  
bulunmasıyla bu “milliciliğin” nasıl bağdaştırılabildiğine aklım ermiyor; neyse…  

                                                 
* Anımsayacağınız gibi; çokülkeli bir şirket olan McCain Foods’da üst düzey yöneticilik, yanı sıra, Turkcell 

İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapan, Sermaye Pi-
yasası Yatırımcıları Derneği vb kuruluşlarda üyeliği bulunan bir “Hoca” yeni Bakan yapıldı. 

 

“Birçok teşvikle hem hayvancılık hem de bitkisel üretimimizde 
gerçekten önümüzdeki dönem bahar dönemi olacak. Dünden 
beri inanın telefonlarımız susmuyor. Çiftçimizde büyük 
memnuniyet, mutluluk, heyecan var. Bize 'Siz hükümet, bakanlık 
olarak görevinizi yaptınız, biz de bundan sonra ambarları 
doldurmak ve üretimi daha üst seviyelere çıkarmak için 
üzerimize düşeni yapacağız.” 
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Bana sorarsanız “Yeni Değer Zincirimiz: Yalın Sistem”😊 (Ek a) adı verilen ama en azından şimdilik 

büyük belirsizlikler taşıyan bu “Proceyle” tarımın, hemen hemen tümüyle yerli ve yabancı gıda şir-
ketlerinin “Global Oyuncu” olarak -ne demekse?-  belirleyici olabileceği bir etkinlik alanına dönüştü-
rülmesi öngörülüyor; yalnızca tarım mı, hayır, ormancılık ile su ürünleri üretim kesimleri de. “Pro-
cenin” sunumunda kullanılmak üzere hazırlanmış gösterimi Ek’de özetleyerek bilginize sunuyorum. 

Bakanlık -hangi bakanlık?- bir yana bırakılırsa üç düzlemli bir yönetsel yapılanma tasarlanmış:  

Üst Düzlem: Hisselerinin %50’sine yerli ve yabancı gıda tekellerinin, %35’ine Milli Birlik 
Kooperatifinin, %15’ine de Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, TÜRK ŞEKER, 

ÇAYKUR vb kuruluşların sahip olacağı “Global Oyuncu”😊 SEMERAT* Holding. Sürecin gö-

receli olarak en kârlı boyutu olan sanayi ile ticaret bu Holding’e bırakılmış.; 

Orta Düzlem: Milli Birlik Kooperatifi (Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın taşra birimlerinin, OGM’nin, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (OR-
KOOP), SU-KOOP’un bir araya getirilmesiyle oluşturulacak). Başta emek, arazi ile su olmak 
üzere üretim girdilerinin sağlanmasına, planlanmasına yönelik etkinlikleri Milli Birlik Kooperati-
fi yönetecek. 

Alt Düzlem: Üreticiler (“çiftçiler”, “ormancılar”😊 ile “balıkçılar”) 

Bakanlığın “Taşra Teşkilatında” ülke yüzeyi 12 “bölgeye” ayrılmış; “bölgelerde” “bölümler” oluştu-
rulmuş; her “bölümdeyse” “su”, “orman”- “ormancılık” değil!-  “tarım” ile “balıkçılık”, “Şube Müdürlükle-
rine” yer verilmiştir (Ek d):  

Öte yandan; öne sürüldüğüne göre, “Procenin” orta dönemli hedefleri şunlar:  

✓ “Tarımda 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık tarımsal hasıla…”: (2018 yılında 
42,5 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir !)4  

✓ “Tarım orman –“ormancılık” değil!- milli geliri yüzde 50 artış…” (Tarımsal “gayri safi 
milli hasıla” (GSMH) 2018 yılında cari fiyatlarla    213.4 Milyar TL olarak gerçekleşmiş-
tir!)5;  

✓ “2023’e kadar yüzde 100 kooperatif üyeliği…” (Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin 
verilerine göre 2017 yılında ülkemizde 25 etkinlik alanında toplam 30,7 bin kooperatifin 
5,8 milyon üyesi var. Bunlardan 4,1 milyon üyeli 12,7 bin kooperatifin doğrudan ya da 
dolaylı olarak tarım, ormancılık, su ürünleri ile ilgili olduğu söylenebilir. Artık ilgili herkes 
biliyor ki, kooperatifçilik alanında temel sorun, nicelik değil, nitelik !)6 

✓ “Balıkçılıkta ilave 1 milyar dolar ihracat…” (2018 yılında 177,5 bin ton su ürünleri 
dışsatımı yapılarak; 952 milyon Dolar gelir sağlanmıştr!)7 

✓ “Orman –“ormancılık” değil!- gelirinde yüzde 100 artış” (Ormancılık gelirleri 2018 yılı 
sonunda 2 milyar TL’si “öz gelirler” (Orman alanlarında verilen izin, madenlerden devlet 
hakkı, Orman Köylülerini Destekleme Fonu, Ağaçlandırma Fonu Gelirleri ile Diğer öz 
gelirler) toplamı 198 Milyon TL; 4,6 milyar TL’si “döner sermaye” kaynaklı olmak üzere 
toplam 6,6 milyar olarak TL gerçekleşmiştir8.)  

✓ “Su Kaynaklarında yüzde 100 etkinlik” (Ne anlama geldiğini anlayamadım !) 

Doğaldır ki, yapılan açıklamalarda bu getirilerin bileşenleri – “ortaklar”?- arasında nasıl üleştirilebile-
ceği, sözgelimi, hangi “üreticilerin” bu getirilerden ne oranda, nasıl yararlanabileceği konusunda 
herhangi bir bilgi verilmiyor. “Verilmiyor” değil ve-ri-le-mi-yor: Çünkü; bitkisel üretim, ormancılık ile 
balıkçılık kesimlerindeki egemen üretim ilişkilerinde kamusalcı –“toplumcu”?- hiçbir düzenlemeyi 
hedeflemiyor. Eh, bu da bu Siyasal İktidar için şaşırtıcı bir tutum olmasa gerek. <<- Peki, neleri 
hedefliyor?>> derseniz, bence çok açık:  

                                                 
*

 Osmanlıca da “Meyveler, faydalar. Karlar. Menfaatler” anlamına gelen “Semerât”; “buyurun buradan yakın”; 

güleyim mi 😊, kızayım mı☹, doğrusu bilemedim. 
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✓ Devletin, daha doğru bir söyleyişle de kamunun tarımdaki, bu arada da ormancılıktaki et-
kenliğinin en alt düzeye indirgenmesi, giderek tümden ortadan kaldırılması;  

✓ yerli ve yabancı gıda tekellerin politika geliştirme, karar ve uygulama süreçlerindeki ege-
menliğinin pekiştirilip kurumsallaştırılması; 

✓ kooperatiflerin iyiden iyiye şirketleştirilerek piyasaya tutsak kılınması; 

✓ çoğu aile işletmesi olan küçük üreticilerin tarımdan iyiden iyiye uzaklaştırılması; kırsaldan 
kentsel yerleşmelere göçü hızlandırarak bir yanda başta otlaklar olmak üzere kırsaldaki su, 
maden, biyolojik çeşitlilik vb doğal varsıllıkların sahipsiz kılınması, bir yandan da, başta 
“orman” ve “mera” sayılan kamu arazilerinin daha kolay ticarileştirilmesi ! 

Dünya Bankası AB, IMF vb oluşumların, dolayısıyla ülkemizdeki egemen sınıfların, özellikle 1980’l 
yıllardan bu yana tüm yönlendirmeleri ile 2000’li yıllarda Siyasal İktidarın tüm çabaları bu doğrultu-
da olmadı mı?  

Öte yandan; “Procenin” şimdilik “el altından” kamuoyuna açıklanması ise Siyasal İktidarın çoğu 
durumda başvurduğu gibi, ilgili kamuoyunun olası tepkisini ölçme çabasının bir ürünü. Ne var ki, 
öyle de olsa, yabancı bir danışmanlık kuruluşuna hazırlattırıldığı izlenimi veren “Procenin” iler tutar 
bir yanının olması gerekirdi; kesinlikle yok ! Olmadığı içindir ki her kesimden yoğun tepkiyle karşı-
landı. Öyle ki, Türkiye Tohumcular Birliği “Procenin” çeşitli yönlerden Anayasanın 123, 128, 165 ile 
171. Maddelerine aykırı olduğunu bile belirtti.9. Tarımla ilgili kimi kitle örgütleri ise 29 Nisan 2019 
günü kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada "Sorunların Çözülemediği Tarımda Neo Liberal Ara-
yış: Tarım ve Orman Bakanlığı Özelleştiriliyor!" savını öne sürdü.10 Bu nedenle önce 25 Nisan 
2019 günü yapılacağı duyurulan kamuoyu açıklaması belirsiz bir geleceğe ertelendi. Ertelensin ! 
Ancak Siyasal İktidarın “niyeti” çok açık değil mi? Bu durumda yeniden gündeme gelebilecek böy-
lesine “akla zarar” düzenlemeyi göğüsleyebilecek kamusal bir tarımsal yapılanma önerisi neden 
şimdiden geliştirip toplumsal isteme dönüştürme çabasına girilmesin ki? Anlayamıyorum doğrusu; 
yine iş işten geçtikten sonra “istemezuk” tutumu mu takınılacak? 

*** 
Bu bağlamda “Procenin” öteki boyutlarını tartışmayacağım; tarımla ilgili kişiler ile çeşitli kuruluşlar 
konuyla ilgilenecektir umarım. Ben, “Procede” ormancılığımıza nasıl yaklaşıldığını sergilemek, kı-
saca tartışmakla yetineceğim.  

Neler çektin be ormancılık… 

Anlayamıyorum: 1940’a, daha iyimser bir söyleyişle de 1970’li yıllara değin bu ülkede ormancılığı 
gereği gibi yapma çabası içinde olan ormancı çalışanların onca özverisi, emeği, ulaştığı bilgi ve 
deneyim birikimi nasıl oluyor da bu denli kolay biçimde tüketilebiliyor ya da yoksanabiliyor? Yazık !  

Ek olarak şu tutumu da anlamakta zorlanıyorum doğrusu: Siyasal İktidar görüşdaşı TMMOB Or-
man Mühendisleri Odası bir yana ne Türkiye Ormancılar Derneği ile ORKOOP ne de orman fakül-
teleri “Proceye” nasıl yaklaştıklarını bugüne değin (14 Mayıs 2019) kamuoyuna açıklamadı; neden 
acaba? Sanıyorum ya önemsemiyorlar ya da kesinleştikten sonra açıklanmasını bekliyorlar. Sakın 
“Procenin” yahut da ilkesel olarak aynı biçimde düşünüyor olmasınlar; bilemiyorum.  

Öte yandan; kimbilir kaç kez “tartışmışımdır”; sıkılmadıysanız bir kez daha kısaca “tartışacağım”; 
bu amaçla da yine kimi anımsatmalar yapacağım. 

Ormancılığımızın, “başına gelenler, deyim yerindeyse “pişmiş tavuğun başına gelmemiştir”! Kimileri 
beceriksizlikten, kimileri aymazlıklardan kaynaklanan bu olumsuzluklar kimile-
yin öyle boyutlar kazanmıştır ki, orman ekosistemlerini oluşturan bitkiler, hay-

vanlar bile başlarına gelenler karşısında çaresizlikten “isyanları oynamıştır”☹. 

Şimdi; <<- Oynamıştır da ne değişmiştir?>> dediğinizi duyar gibiyim, haklısınız; 
pek bir şey değişmemiştir. Kendisini kesecek baltaya, “sapı bendendir” diye 
üzülen ağacın öyküsünü biliyorsunuzdur sanırım; “işte öyle bir şey”! 

 Dolayısıyla, tüm bileşenleriyle kamusal bir etkinlik alanı olan ormancılığımız 
kolaylıkla siyasal iktidarların “yap-boz tahtasına” dönüştürülebilmiştir. Bu du-
rum, 2000’li yıllarda iyiden iyiye çığırından çıkmıştır. Sözgelimi;  
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✓ ormancılığımızla ilgili bakanlık örgütlenmesi 2000’li yıllarda dört;  

✓ ilk kez 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu ise, Temmuz 2018’e değin, 25’i 

2003-2008 döneminde olmak üzere tam 40, dolayısıyla; 

✓ ilgili yönetmelikler ile genelgeler de 

onlarca kez değiştirilmiştir. Yalnızca 6831 sayılı yasa ile ilgili yönetmelikler mi, hayır; daha önce de 

birkaç kez belirttiğim gibi, başta; 

✓ 2873 sayılı Milli Parklar,  

✓ 3402 sayılı Kadastro,  

✓ 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi,  

✓ 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sı-

nırları Dışına Çıkarılan Yerlerin …,  

✓ 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik, 

✓ 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 

✓ 3213 sayılı Maden  

olmak üzere çeşitli yasaların özellikle “devlet ormanı” sayılan araziler, yanı sıra, devlet ormancılığı 

düzeni ile ilgili maddeleri onlarca kez değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin hangi amaçlarla yapıldığını 

bilmiyor olamazsınız… 

Öte yandan; çoğu durumda, egemen sınıfların “devlet ormanı” sayılan araziler ile devlet ormancılı-

ğı düzeninden beklentilerinin gerekçeleri, içeriği ile boyutları zaman içinde ne yönde değiştiğinin 

ayırtında bile olunamamış; çoğunluk “orman popülizmiyle” yetinilmiştir. Oysa;  

✓ başta tarım, yerleşme, turizm, madencilik, alt yapı vb yatırımlar olmak üzere çeşitli etkinlik-

ler için arazi gerektiğinde;  

✓ siyasal partilerin, deyim yerindeyse, “kafaya alacakları” kitleye – sözgelimi, “orman” sayılan 

yerlerin içindeki, yanı sıra, bitişiğindeki yerleşmelerde yaşayanlar- gereksinmesi olduğunda; 

✓ siyasal amaçlarla da kullanılabilecek bütçe olanakları, yanı sıra, yandaş kamu yöneticileri 

ile çalışanlarına gerek duyulduğunda; 

✓ orman ürünleri dışalımının olabildiğince azaltılması, giderek dışsatımının artırılması kolaycı-

lığı yeğlendiğinde 

akla ilk gelenlerden birisi “devlet ormanı” sayılan araziler ile devlet ormancılık düzeni olmuştur. 

Şimdi, Tarımda Milli Birlik Projesi’yle ormancılığımızdaki bu değişkenliğe yeni bir boyutun kazan-

dırılması gündeme gelmiştir. Hangi aklın böyle bir tasarımı hangi gerekçelerle gündeme getirdiği, 

en azından şimdilik bilinmiyor. Ancak, “Procenin” hazırlayıcılarının ormancılığımızla ilgili en küçük 

bir bilgiye bile sahip olmadığı anlaşılabiliyor. 

Ormancılığımızın övünülebilecek yanı kaldı mı? 

Bence artık pek az kaldığı söylenebilir ! Bunların da büyük bir çoğunluğunu, temelleri çooook ön-

ceki yıllarda binbir özveriyle atılan ama artık giderek kullanılmaz duruma gelen yol, bina vb yapılar; 

yanı sıra sayıları giderek azalan ormancı çalışanın kimi davranışsal özellikleri oluşturuyor. Özelleş-

tirmecilik, teslimiyetçilik, aktarmacılık, keyfilik, bilimdışılık, popülizm, artık egemen ormancılık ideo-

lojisinin başlıca özellikleri olmuştur. Öyle ki, ormancılığın sözgelimi tarımın, suculuğun, çevreciliği-

nin, doğa korumacılığın bir alt bileşeni olmadığı gerçeği bile artık savunulamaz olmuştur. Baksanız, 

ormancılığın, doğrudan doğruya herhangi bir ilgisi olmayan kesimlere, deyim yerindeyse, “yaman-

masını” – “eklemlenmesini”?- artık bencileyin bir “delinin” dışında kimseler yadırgamıyor. Aksine, 

görünüşe bakılırsa, ormancılık kamuoyunun en azından çoğunluğu, bu konumda olmaktan hiç de 

rahatsızlık duymuyor. Bu nedenle olsa gerek; ormancılığımızın içinde bulunduğu olumsuzlukların 

ayırdında olması beklenen kişiler ile kuruluşlar bütünsel çözümlerin üretilmesine, çözümlerini top-

lumsallaştırılmasına yönelik örgütlü çabalara gerektiğince girmiyor. Sözgelimi; ormancılığımızın, 
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özellikle OGM’nin yeniden yapılandırılması söylentileri uzunca bir zamandır gündemde. Ancak, 

örneğin, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, orman fakülteleri ile ormancılık araştırma enstitüleri 

deyim yerindeyse “üç maymunları” oynuyor. Türkiye Ormancılar Derneği ise “…kamuoyunda dile 

gelen, ancak resmi makamlarca açıklanmayan bazı duyumlar…” üzerine Ankara’da üç beş üyesiy-

le çalıştay düzenleyip, “gölge boksunu” deyimini anımsatan içerikte bir sonuç yazanağını kamuo-

yuna açıklamakla yetinebiliyor. Doğaldır ki, Siyasal İktidar da bu durumdan olabildiğince yararlan-

ma çabasını kolaylıkla sürdürebiliyor. Kamuoyuna hemen hemen yalnızca milyarca fidan dikildiği, 

“orman” sayılan alanların ne denli genişlediği (!), orman yangınlarının söndürülmesinde “lider ülke” 

olunduğu (!) vb yanıltıcı, yanı sıra, gerçekdışı bilgiler vermekle yetinmeyi yeğleyebiliyor.  

Evet; ormancılığımız gerçekten de çok “zor durumda” ! Bu nedenledir ki “devlet ormanı” sayılan 
araziler ile bu arazilerdeki orman ve maki ekosistemleri tüm öğeleriyle ormancığımızın bu durum-
dan kurtarılmasına yönelik örgütlü, kararlı, akılcı, etkin çabaları bekliyor; “bekleyenin bir yüzü ka-
ra…” diyerek ve belki de umutla… 

“Lâf olsun, torba dolsun” mu ? 

Öncelikle şunu söylemem gerekiyor: Olası getirileri ile götürülerinin tartışılması sırasında tarım ya 
da ormancılığın, böyle bir “Procenin” tasarlanmasına, giderek de gündeme getirilmesine yol açan 
temel nedenlerden, amaçlardan soyutlanarak ele alınmaması gerekiyor. Görünüşe bakılırsa, öyle 
yapılmıyor. 

Öte yandan, yüzeysel olarak bakıldığında “Procede” yer verilen ormancılıkla ilgili kurguların, en 
iyimser söylemle, “lâf olsun…” yaklaşımının bir ürünü olduğu sanılabilir. Öyle ki, “Proce” Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nda hazırlandığı için ormancılığa da, deyip yerindeyse, “ayıp olmasın” diye yer 
verildiği düşünülebilir. Gerçekten de öyle mi acaba? Bence kesinlikle değil: Gerçekte, ormancılık 
kamuoyu yıllardır ne ektiyse şimdi onu biçiyor, ancak, yine de ormancılığımızın bu denli saçmalık-
ları hiç de hak etmediğini söyleyebilirim. Daha önce de belirttiğim gibi, “Proceyi” hazırlayanlar ya 
ormancılığımızın gerçeklerini bilmiyor ya da son derece “uyanıklar.” Bence ikincisi daha büyük bir 
olasılık: Sözgelimi, “Milli Birlik Kooperatifi”nin, dolayısıyla SEMERAT Holding’in de bileşenleri ara-
sında sayılan OGM’nin; 

✓ 4,6 milyar TL’si döner sermayeden gelen toplam 6,6 milyar TL’lik bütçesi (2018),  

✓ artık tümüyle “yol geçen hanına” dönüştürülmüş, her türlü ormancılık dışı kullanıma tahsis 
edilebilen 22,6 milyon hektar “devlet orman” sayılan arazilerin varlığı da  

“Procecilerin” iştihanı kabartmış olabilir bence. Ne derler; “günahları boyunlarına”… 

Şimdi “Procenin” ormancılığımızla ilgili bileşenlerine daha yakından bakabiliriz: 

✓ “Üreticiler” arasında sayılan “ormancılar” (Ek a, Ek b, Ek e ile Ek f) kimdir? “Orman muha-
faza memurları” değildir sanırım; OGM’nin bu çalışanları halk 
arasında öteden beri “ormancı” olarak anılıyor çünkü; hani şu 
ünlü Muğla türküsünde geçen “Aman ormancı, canım orman-
cı…” var ya, onlar… Yoksa ağaç kesme, tomruklama, taşıma 
vb işlerde çalışan köylülerden mi söz ediliyor? Onlar da olamaz 
kanımca. Sakın, “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki orman 
ekosistemlerinin belirlenmiş ağaçlarını açık artırmaya alıp kes-
tiren tüccar ya da sanayiciler olmasın? 

✓ Bakanlığın –hangi Bakanlığın?- “Strateji Hizmet Birimleri” -“hizmet birimleri” ne anlama geliyor?-   
arasında sayılan “Orman –“ormancılık” değil!- Politikaları Daire Başkanlığı” (Ek c) ile “Taşra 
Teşkilatı” arasında sayılan dört “şube müdüründen” birisi olan “Orman –“ormancılık” değil!- 

Şube Müdürü”nün (Ek d) – “müdürlük” değil, “müdür” 😊- işlevi nedir, nasıl bir yapıya sahip 

olacaktır? “Procenin” tasarımcıları, ormancılık bir yana, kamu yönetiminden de “nasibini al-
mamış” anlaşılan; bakar mısınız, birimden değil kişiden söz ediliyor… Sonra, geçerken 
belirteyim; “orman” politikaları olmaz, olsa olsa “ormancılık” politikaları”, yanı sıra, “orman” 
müdürü değil “ormancılık” şube müdürlüğü olabilir ancak; ne diyeyim, “dilinize eşek arası 
soksun” e mi ! Ne derler; “cahillik başa bela” ! 
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Öte yandan, daha önce de aktardığım gibi, “Procenin” “Milli Birlik Kooperatifi” (Ek e) bileşeninde de 
iki tanıdık kuruluş – “ortak”?- var, iyi mi:  

✓ Ormancılığımızın “kadim” kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü: OGM  

✓ Ağırlıkla ağaç kesme, tomruklama, taşıma işlerini üstlenen “orman köylülerinin” üyesi olduk-
ları kooperatifleri üst örgütü “Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği: ORKOOP ! 

Şimdi; 

<<- Ne yani, OGM bir kooperatif kuruluşun “paydaşı” mı olacak ?>>  

diye sormazsınız sanırım. Görünüşe göre öyle ama nasıl, o da belirsiz ! Öngörülen “Milli Birlik Ko-
operatifi” nasıl bir kooperatif ki, yapısında OGM gibi “katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip” bir kuru-
luşu da kapsayabilecek?  

Nasıl olacak bu iş? 

Daha önce de belirtmiştim; anımsayalım: “Procenin” orta dönemli hedefleri arasında; 

✓ “Orman gelirinde yüzde 100 artış”,  

✓ “Tarım orman milli geliri(nde) yüzde 50 artış” da 

bulunuyor. Bu hedeflere nasıl ulaşılabilecek acaba ? Ki bu, en azından OGM’nin “Tarımda Milli 
Birlik Projesi”ndeki konumu, yanı sıra, işlevi denli önemli. Doğrusunu isterseniz bu sorunun olası 
yanıtları beni daha çok kaygılandırıyor. Size bir şey söyleyeyim mi; “Proceyi” tasarlayanların bu 
konuda da hiçbir fikri yok bence; dedim ya, “lâf” olsun torba dolsun!” Doğal olarak bu da, en azın-

dan şimdilik, açıklanmadı. “Yol ve yöntem göstermek” gibi olacak*, - “aman ha, aramızda kalsın” 😊-, 

benim akıl edebildiğim yanıtlar ise şöyle: 

✓ Orman ekosistemlerinin niteliklerini iyileştirme, yeni orman ekosistemleri oluşturma, alt yapı 
yatırımları, var olan tesislerin bakımı vb çalışmalar azaltılabilir; 

✓ orman ekosistemlerinden hasat edilebilecek ürünler ile hizmetler artırılabilir;  

✓ bu ürünler ile hizmetlerin nitelikleri iyileştirilerek piyasa değeri yükseltilebilir; 

✓ başta orman ürünleri ile hizmetlerinin hasadı olmak üzere ormancılık etkinliklerinde verimli-
lik düzeyi yükseltilebilir; 

✓ piyasaya sunulabilen, başka bir söyleyişle, metalaştırılan ormancılık hizmetlerinden yarar-
lanma bedelleri –“fiyatları” ?- artırılabilir; 

✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerin, başta turizm, madencilik, enerji, yerleşme olmak üzere 
ormancılık dışı amaçlarla kullandırılmasına yönelik “kiralama”, “tahsis”, Hazineye devretme” 
vb yollarla yaygınlaştırılabilir yahut yararlanma bedelleri yükseltilebilir;  

✓ odun kökenli ürünleri hammadde olarak kullanan sanayilerin “devlet ormanı” sayılan arazi-
lerde özel “endüstriyel ağaçlandırma” yapma –“ağaç tarlaları” oluşturma ?- olanakları daha da 
yaygınlaştırılabilir; 

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesi ile, başta 2018 yılında getirilen Ek Madde 16 

olmak üzere**, özellikle 2000 yıllarda getirilen ek maddelerinin uygulanması hızlandırılıp 

yaygınlaştırılabilir;  

                                                 
*

 Amaaan neden kaygılanıyorum ki; onların aklı bu türden işlerde benimkinden çok daha “iyi basıyor”, benim 

yol göstermeme gereksinmeleri yok nasılsa😊  

**Ek Madde 16 gündeme geldiğinden bu yana sürekli olarak söylüyorum; bağışlayın lütfen: “Yırtınıyorum”:  

<<- Ek Madde 16, Anayasanın 169 ile 170. Maddesine aykırıdır; 6292 sayılı yasa gibi bu madde de ünlü 
“2B uygulamasından çok daha büyük yıkımlara yol açabilecektir !>> 

Ne yazık ki, çoğu zaman olduğu gibi, söylediğimle kalıyorum. Oysa CHP Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir 
Başarır’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısına sorduğu soruda belirtildiğine göre; şimdilik üç kez yapılan uygula-
mayla İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Adana, Manisa ile Mersin’de “devlet ormanı” sayılan 3,8 milyon m2 
Hazineye devredilmiş (Kaynak: Erdoğan Süzer; “1078 Futbol Sahası Borçlandı”, 24 Nisan 2019 tarihli Söz-
cü Gazetesi) 
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✓ 2012 yılında çıkarılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Ta-
rım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un özellikle “2B arazileri” ile ilgili maddeleri uya-
rınca yapılagelen satışlar daha da hızlandırılabilir; 

✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerin içinde ya da bitişiğinde yerleşik “köylülerin” öteden beri 
orman ürünlerinde bedelsiz ya da düşük bedelli yararlanma olanakları kısıtlanabilir; 

✓ “tabiat parkı, “şehir ormanı” ile “devlet ormanı” sayılan yerlerdeki mesire yerlerinin (kır lo-
kantası, kır kahvesi, kültür evleri, yöresel ürün sergi ile satış yeri, amfi tiyatro, çeşitli mini 
spor yerleri ile buralardaki yapı ve tesisleri vb) kiralama bedelleri yükseltilebilir; dahası, tu-
rizm yatırımlarına “milli park” olarak ayrılan yerlerde yapılan arazi tahsisleri artırılabilir;  

✓ çoğu orman ile maki ekosistemlerinin kendilerini yeniden oluşturabilmesinin “olmazsa ol-

maz” gereklerinden olan “odun dışı orman ürünlerinin”* ticarileştirilmesi daha da yaygınlaş-

tırılabilir; 

OGM, başta odun kökenli ürün hasadı ile satışları olmak üzere döner sermaye gelirlerini artırmak 
amacıyla her türlü yola, üstelik de çoğu zaman ve durumda ekolojik koşullar ile Anayasanın 169. 
Maddesindeki “Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir.” kuralını zorlayarak, 
kimileyin de çiğneyerek başvuruyor zaten: Örneğin, OGM odun kökenli ürün hasadı ile ağırlıkla bu 
ürünlerin satışından sağlanan “döner sermaye gelirlerindeki” değişmeler aşağıdaki çizgelerde açık-
lıkla görülüyor: 

      
Öyle ki, OGM; planlama çalışmaları – “orman amenajman planları”- 2015 yılı verilerine göre orman 
ekosistemlerinden hasat edilebilecek odun kökenli ürün miktarı –“eta”- yıllık 18,3 milyon m3 iken11, 
2025 yılında 20,1 ve 2016 yılındaysa 20,4 milyon m312 hasat etmiştir. Daha açık bir söyleyişle; söz 
konusu planlardaki öngörülerin doğru olduğu varsayımıyla belirtiyorum: Demek oluyor ki, OGM 
orman ekosistemlerinin odun kökenli ürün verimgüçlerini, en iyimser bir söylemle, zorluyor ! 

Öte yandan, OGM; 

✓ 1958-2002 döneminde sayısı 4242, toplam genişliği de 125,5 bin hektar olan “mesire yerle-
rinin” sayısını 21,2 bine, genişliğini ise 1,2 milyon hektara çıkararak buralarda kirayla çeşitli 
çeşitli tesislerin açılmasına ve işletilmesine izin vermiştir13; bu bağlamda Bolu’daki Gölcük 
Tabiat Parkı’nın başına gelenleri anımsayabilirsiniz; 

✓ yalnızca 2012-2017 döneminde, başta madencilik olmak üzere yaklaşık 50 çeşit etkinlik için 
toplam 36,1 bin izinle “devlet ormanı” sayılan toplam 246,3 bin hektar arazi ormancılık dışı 
kullanımlara tahsis edilmiştir.14  

*** 
Kısacası, “Tarımda Milli Birlik Projesi”nde yalnızca ormancılığımızın yalnızca gelir getirici etkinlikle-
rinin artırılması öngörülmüştür. Oysa, ormancılığımızın gerçeklikleri, sözgelimi;  

✓ ekolojik, ekonomik, toplumsal, kültürel koşulları yeni orman ekosistemleri oluşturma amaçlı 
ağaçlandırma çalışmalarının ülke yüzeyinde dengeli biçimde artırılması, 

✓ 2018 yılı verilerine göre 9,6 milyon hektar “boşluklu kapalı” –“bozuk”, ya da “verimsiz”- sayılan 
orman ekosistemlerinin “sağlıklı” duruma getirilmesi, özellikle de biyolojik çeşitliliğinin ko-
runması; 

✓ orman ürünleri ile hizmetlerinin hasadında verimlilik düzeyinin yükseltilmesi; 

                                                 
*

 Ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin dal ile sürgünleri, yaprakları, meyveleri, çiçekleri, kabukları, reçine, 

sığla yağı, çıra, çıralı çam kökü, şimşir ile ur, mazı, soğan, rizom ve yumruları ile mantar, vb 
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✓ ormancılık örgütlenmesinin demokratikleştirilmesi; 

✓ ormancı çalışanların niteliklerinin iyileştirilmesine, ekonomik ve demokratik haklarının iyileş-
tirilmesi 

vb çalışmalar öncelik ve ağırlık verilmesini zorunlu kılıyor. Ancak, bu zorunluluğu kime anlatabi-
lirsiniz ki; “Tarımda Milli Birlik Projesi”ni hazırlayanlara mı; acı acı güldürmeyin beni! 

“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler” oluyor… 

Ormancılığımızda, meraklısına, örneğin bencileyin bir “deliye” ilk bakışta; <<- Bu da nereden çıktı 
şimdi?>> dedirtecek gelişmeler de oluyor. Ne var ki, bunların hiçbiri tartışma gündemine bile gire-
miyor. Öylesine seçtiğim kimilerini örnekleyeyim de “kesinlikle ormancılığımızda da bir şeyler” olu-
yor mu, ona siz karar verirsiniz artık.  

• TMMOB Orman Mühendisleri Odası (OMO) Nedir? 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası da (OMO), 1954 yılında kurulmuş, 1982 Anayasasının 135. 
Maddesinde ;  

“…belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolay-
laştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve 
ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösteri-
len usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.” biçiminde tanımla-
nan “kamu kurumu niteliğindeki”  

bir meslek kuruluşudur. Ancak, 2018 yılında siyasal iktidar yanlısı “Birliğe Çağrı Grubu” adına gö-
reve gelen Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu niteliğini göz ardı edip;  

“Güçlü cumhurbaşkanlığı ve güçlü meclis ile birlikte, ülkemiz ve aziz milletimizin bekası olarak görüyor 

ve desteklediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz”  

açıklamasını yapabilmiştir!  

Öte yandan, OMO, Ocak 2019’da Tarım ve Orman Bakanı ziyaretini de şöyle haberleştirmiştir: 

<<BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ ZİYARET ETTİK 

Özellikle teşkilat yapılarımızın tarihsel süreç içerisindeki kurumsallaşmış örgüt şeması-
nın devam etmesi doğrultusundaki talebimizin Saygıdeğer Bakanımız tarafından aynı 
bakış açısıyla değerlendiriliyor olduğunu gördük. Ayrıca teknik personel açığının farkın-
da olunduğunu ve en kısa zamanda norm kadro çalışmasının bitirilip, sonuçlarına göre 
bu açığın kapatılacağını ifade ettiler. Bununla beraber aciliyet arz eden Orman İşletme 
Şefliği açığının kapatılması hususunda irade beyan ettiler. Sözleşmeli personel çalıştı-

rılması konusunda da gerekli çalışmanın yapılması doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu. 

Daha birçok konuyu değerlendirdiğimiz bu görüşmemiz ülkemiz, bakanlığımız ve meslek mensuplarımız 
açısından verimli ve geleceğe dönük faydalı neticeler doğuracak bir görüşme olmuştur. 

Bu imkanı sağlayan, samimi ve sıcak ilgi gösteren Değerli Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Bey’e Orman Mü-
hendisleri Odamız Yetkili Kurulları ve tüm meslek mensuplarımız adına teşekkür ediyoruz.>> 

Bilmem, ayrıca yorum yapmaya, tartışmaya gerek var mı, bence yok; “değmez” diye düşünüyorum! 

• OGM’nin Osmanlıca” tutkusu 

OGM’nin web sitesinde şöyle bir duyuruya yer verilmiştir:  

Aklınıza neler geliyor, kestiremiyorum; bense; <<- Siz önce 
güzelim Türkçemizi doğru dürüst öğrenin !>> diyorum. 
OGM’ce çıkarılan yönetmeliklerde, yayımlanan genelgeler 
ile bildirgelerde yapılan Türkçe yanlışları gördükçe gülüp 
geçemiyorum. Çünkü kimileyin, yazım kurallarına uyumsuz-
luklar bir yana, kurulanı tümceleri anlayabilmek “deve hen-
dekten atlatmak” da ha zor geliyor bana.   

 

 

 
  Osmanlıca Kurs İlanı 

<<Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hayrat 
vakfı tarafından yapılan Osmanlı Türkçesi kursları 1-2-3-
4 kur olarak öğrenim kursları başlamış bulunmaktadır. 
Ancak bazı çalışanlarımızın kurs imkânından 
yararlanmak istedikleri tespit edildiğinden başta 1. kur ve 
diğer kurlara kayıt yaptırmak isteyenlerin 25.03.2019 

tarihine kadar bir öneki ilanımızın ekinde yer alan form dilekçe ile 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize>> 

(Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDuyurular;   

Erişim 19. Mart 2019) 
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Yaşlıyım, okuduğumu doğru anlama yetim azalmıştır düşüncesiyle eşe dosta da okutuyorum; çok 
zor anlıyorlar. Örnek mi istiyorsunuz; yandaki kısacık duyuruya dikkatlice bir bakın yeter; haksız 
mıyım sizce?  

Bu arada söz konusu “kursu” hangi kuruluşun düzenlendiğini de belirteyim. Web sitesinde; 

▪ “24 Haziran Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı Destekliyoruz.” 

▪ “31 Mart Beka Seçiminde Ak Parti’yi Ve Cumhur İttifakını Destekliyoruz.” 

açıklamalarına yer verebilen Hayrat Vakıf, belirtildiğine göre; “1974 yılında, Üstad Bediüzzaman 

Hazretleri’nin vekili Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından Isparta’da” kurulmuş.  

Ah ah OGM ah, kimlerin yönetimindesin artık? 

Öte yandan, “takıntım” yalnızca yazışmalarda, duyurulardaki Türkçe yazım kuralı savruklukları de-

ğil; öne sürülen terimlerdeki uygunsuzluklar da canımı sıkıyor. Örneğin, OGM uzunca zamandır bir 

“rehabilitasyon” diye tutturdu, gidiyor. Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde şöyle bir tanım 

yapılmış: 

“s) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenlerin korun-

ması, aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda tabii olarak yetişen türlerin ekimi 

ve bu türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimi…,” 

Peki, Yönetmeliğin aynı maddesinde, onlarca yıldır kullanılan “orman imar ve ihya” terimi nasıl 

açıklanmış; şöyle: 

“İmar-ihya: Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi 

itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlan-

dırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli ha-

le dönüştürülmesi…” 

İki tanım arasında ne ayrılık var sizce? Peki, neden kadim “imar-ihya” terimi doğru dürüst Türkçe-

leştirilmesi gerekirken “rehabilitasyon” yeğlenmiştir? Neden olacak; bir aklı evvel işgüzarlığın özen-

ticiliği”, “farklılık taslama” çabası vb*. Gülünç ama ben gülemiyorum ne yazık ki. 

• OGM’deki bu “personel yönetimi” anlayışıyla “devlet ormanı” sayılan araziler, 

bu arazilerdeki orman ekosistemlerimiz gerektiğince yönetilebilir mi? 

Yanıtımı kestirebiliyor olmalısınız: Evet, en temel ormancılık etkinlikleri bile OGM’deki işgören – 

“personel”?- yönetimi düzeniyle gerektiğince planlanıp yürütülemez; yönetilemiyor da zaten ! Ne var 

ki, bu son derece verimsiz, çeşitli haksızlıklara yol açan bu düzene bir süredir “rotasyon” adı verilen 

bir boyut eklendi: Oysa 2013 yılında çıkartılmasına karşın 2016 yılına değin üç kez değiştirilen Or-

man Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te böy-

le bir uygulamaya dayanak olabilecek herhangi bir düzenleme yok ! Olmamasına karşın ormancılı-

ğımızda 2013 yılında bir de “rotasyon” uygulaması ile “rotasyoncu personel”😊 söylemini gündeme 

getiren OGM, işgörenlerin “yer değiştirme” hareketlerini hemen hemen tümüyle “rotasyona” indir-

gemiştir. Ancak, ne ilginçtir ki –“ne acıdır ki”?-  ormancılık gibi, yerel ekolojik, toplumsal ve kültürel 

uzmanlığın son derece belirleyici, yanı sıra, zorunlu olduğu bir etkinlik alanında bu akıldışı uygula-

maya etkin bir temelden karşı çıkış çabasına nedense girilememiştir. Oysa, söz konusu uygulama 

                                                 
*

 “Cinliği” demek daha doğru olacak sanırım: Sözgelimi, OGM’nin “Ormancılık İstatistikleri” verileri arasında 

artık “imar-ihya” bilgisi hiç verilmiyor ama onun yerine ise “rehabilitasyon” çalışmaları 1998 yılında başlatılı-
yor; dolayısıyla öncesinde böylesi çalışmalar yapılmadığı söylenmek isteniyor sanki; ayıptır ayıp !  

Bu arada geçerken şunu da belirteyim, bir de 2010’lu yıllarda gündeme getirilen “normal kapalı” ile “boşluk-
lu kapalı” orman terimleri var; şöyle açıklanıyor: “Normal kapalı orman, ağaçların tepe çatılarının %11-100 
oranlarında alanı örttüğü ormanlardır.” “Boşluklu kapalı orman” ise “… ağaçların tepe çatılarının %10’dan 
az oranda alanı örttüğü ormanlardır.” Peki, aynı açıklamalar daha önceki yıllarda nasıl dillendiriliyordu; onu 
da anımsatayım; ya “verimli” ile “verimsiz” ya da “normal” ile “bozuk”! Öyleyse, sormak gerekmiyor mu siz-
ce: “Normal kapalı” ile “boşluklu kapalı” – çok gülünç”!- terimlerine neden gerek duyuldu?  

http://hayratvakfi.org/index.php/2018/06/04/24-haziran-secimlerinde-cumhur-ittifakini-destekliyoruz/
http://hayratvakfi.org/index.php/2019/03/14/31-mart-beka-seciminde-ak-partiyi-ve-cumhur-ittifakini-destekliyoruz/
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orman ekosistemlerinin, daha genel bir söyleyişle de “orman” sayılan yerlerin yönetiminde büyük 

yanlışlıklara yol açabiliyor. Ancak bu türden “ıvır zıvır” 😊 gelişmeler tartışma konusu bile yapılmı-

yor. OGM’nin 10 Nisan 2019 günü yaptığı açıklama, bu nedenle çeşitli yönlerden son derece dü-

şündürücü bence: 

<<Genel Müdürlüğümüzden Rotasyon ve Personel Alımı İle İlgili Açıklama  

Orman Genel Müdürlüğü personellerinin – “personel” zaten çoğul değil mi?- atama ve yer değişikliği 
(Rotasyon uygulaması) – indirgemeciliğin “daniskası” bir söylem bence!- ve açıktan atama süreçleri ile 
ilgili olarak kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğini gidermek, personel alımlarını bekleyen vatandaşlarımı-
zı doğrudan bilgilendirmek amacı ile aşağıdaki duyuruların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

DUYURU 1  

Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam etti-
ğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yö-
netmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talep-
leri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır. Personel tercihleri için uygulama süreci yakın bir tarihte ilan edi-
lecektir. 

Ne yani, OGM’de işgörenlerin temel – ya da “gerçek” yahut “öncelikli”?- sorunu bu mudur? İlgili mes-
lek örgütlerinin suskunluğuna bakınca, “buymuş demek ki” diyesim geliyor… Anlaşılan “satan da 
alan da” bu uygulamadan hoşnut; bana n’oluyor ki? 

• OGM’nin “dış kaynaklı proje aşkı”, bitmek bilmiyor ! 

Neden bilmiyorum: Ülkemizde kamu kuruluşlarının yöneticileri, hemen hemen her dönemde, “dış 
kaynaklı proje” tutkunu olmuştur. Büyük bir olasılıkla” “bir gece ansızın” gündeme gelen ya da geti-
rilen “procelere” yabancı ülkelerin ya da çeşitli ülkelerarası kuruluşların sağladığı parasal desteğe 
“havadan gelen para” gözüyle bakıyorlar. Böylesi “procelerin”, sözgelimi; 

✓ neden gündeme geldiği,  

✓ gerçekten de bir gereksinme olup olmadığı, 

✓ nasıl yürütüleceği,  

✓ sağlanacak desteklerin koşulları, 

✓ sağlanacak desteğin ne denli etkin kullanıldığı,  

✓ olası getirileri ile götürüleri 

gerektiğince tartışılıyor; çoğunlukla, benzetmek gibi olmasın, “sazan gibi” üzerine atlanıyor. Sözge-
limi; OGM Dış İlişkiler ve Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Aralık 2014 
tarihli “Dış Kaynaklı Projeler” başlıklı yayında bile böyle bir çabaya girilmemiş, “procelerin” tanıtıl-
masıyla yetinilmiştir. İşte şimdilerde yine bir “dış kaynaklı proce” gündeme geldi15: Gelişmeyle ilgili 
haber şöyle: 

“Fransız Kalkınma Ajansından (Agence Française de Développe-
ment, AFD) 150 milyon Avro tutarında finansman sağlanmasına 
ilişkin Program Kredisi Anlaşması 17 Nisan 2019 tarihinde (bugün) 
imzalanmıştır. Söz konusu finansman, Orman Genel Müdürlüğünce 
(OGM) yürütülmekte olan orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü 
ve ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak-
tır. Program Kredisi ile birlikte, ormancılık politikaları ve yönetimi 
alanında bilgi paylaşımı ve teknik işbirliği kapsamında kullanılmak 
üzere AFD, ONF (France National Forests Office – Fransa Ulusal 

Orman Ajansı) ve OGM arasında 800.000 Avro tutarında bir Hibe Anlaşması da imzalanmıştır.”16  

Törende bir konuşma yapan OGM Genel Müdür Yardımcı da;  

“… bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar için AFD ve ONF’ye teşekkürlerini ifade ederek…”, AFD 
ve ONF ile bugüne kadar çok güzel işler gerçekleştirildiğini, dünya serveti olan ormanlarımıza özellikle 
ağaçlandırma ve bozuk orman alanlarının rehabilitasyonuna, ormanların sürdürülebilir yönetimine bü-
yük önem verildiğini dile getirerek yapılacak teknik işbirliği çalışmalarından iyi bir sonuç beklediğini”  

belirtmiş !  
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Büyük bir olasılıkla, <<- Ne var bunda; ne güzel işte !>> diyenler çıkabilecektir; doğrusu hiç şaşır-
mam. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir yurttaşı, yanı sıra, “zurnanın son deliği” olarak 
ben yukarıdaki soruları bir kez daha soruyorum: Bu “proce”; 

✓ neden gündeme geldi;  

✓ gerçekten de bir gereksinme var mı; 

✓ nasıl yürütülecek;  

✓ sağlanacak desteklerin koşulları nelerdir; 

✓ sağlanacak desteğin yeterince etkin kullanılabilmesi için ne gibi önlemler alındı;  

✓ olası getirileri ile götürüleri ne olacak? 

• 100 günde bunlar gerçekleştirilebildi mi? 

 “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne geçildikten sonra, iki “Yüz Günlük İcraat Programı” hazırlandı. Ül-
kemizde ekonomik, toplumsal vb gelişmelerle ilgili gerçekleşmelere ilişkin sayısal verilerin çoğu bu 
“yüz günlerle” çakışmadığı için, getirilen hedeflerin ne denli gerçekleştirilebildiğini bilemiyoruz. Bu 
nedenle bulabildiklerimle yetineceğim ne yazık ki. 

İki “100 Günlük İcra Programı”nda yer verilen hedefler şöyle: 

 

Şimdi ağırlıkla Orman Genel Müdürlüğü 2018 İdare Faaliyet Raporu’ndaki verilere bakabiliriz: 
Şunu belirtmem gerekiyor: Aşağıda bilginize sunacağım gerçekleşmeler, yalnızca 3 Ağustos -11 
Kasım dönemindekilere değil tüm 2018 yılına ilişkindir: 2018 yılında; 

✓ 21 milyon m3 değil 3,4 milyon m3’ü “yakacak odun” olmak üzere toplam 22,5 milyon m3 

odun üretilmiştir –“üretim” değil, “hasat” edilmiştir!-*. (Sayfa 41);  

✓ 100 bin değil, 44,7 bin hektarda ağaçlandırma yapılmıştır. (Sayfa 37); 

✓ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre milli park sayısı 43’te 
kalmış; en son “milli park” da 2 Şubat 2018 günü “ilan” edilmiştir.17 

İkinci 13 Aralık 2018-23 Mart 2019 dönemini kapsayan “II. 100 Günlük İcra Programı”na gelince… 
Ondaki hedefler ise şöyle: 

 

                                                 
*

 Olumsuzlamak için söylemiyorum; aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışmaya çalışacağım: Ne bu hedef ne de 

bu gerçekleşme, koşulsuz olarak olumlanabilecek bir gelişme sayılamaz ! Şimdilik yalnızca şunu söyleyebi-
lirim: Herhangi bir yıl içindeki hasat artışları, pek çok yoldan, ekolojik, ekonomik, toplumsal vb çeşitli mali-
yetler pahasına gerçekleştirilebilir. 
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Siz de kabul edersiniz ki bu, “II. 100 Günlük İcra Programı” için özellikle, başta ağaçlandırma olmak 
üzere, ormancılık etkinlikleri yönünden “şansız” bir dönem; kış ayları çünkü. Şöyle ki; 

✓ 81 ilde bu dönemde ağaçlandırma yapmak hem teknik olarak olanaksız hem de ekolojik 
yönden sakıncalı olabilir. Kaldı ki, 2002-2018 döneminde ülkemizde hiçbir yılda 55 bin hek-
tar ağaçlandırma yapılamamış; OGM verilerine göre “özel ağaçlandırmalarla” birlikte, değil 
100 günde tüm yıl boyunca ortalama 45 bin hektarda ağaçlandırma çalışması yapılabil-
miştir. 

✓ Odun hasadının kış aylarında, üstelik de 100 gün içinde %16 oranında artırılarak 24,3 mil-
yon m3’e çıkarılması, daha önce de söylediğim gibi hem olanaksız hem de ekolojik sorunla-
ra yol açabilir! 

✓ Biliyorsunuzdur sanırım: OGM, 2015 yılından bu yana bir de “5 Bin Köye 5 bin Gelir Getirici 
Orman Projesi” kapsamında toplam 32,4 bin hektarda ceviz, çitlembik, dut, alıç, keçiboynu-
zu, badem, fıstıkçamı, defne, kestane vb meyveli ağaç ile ağaççık türleriyle “orman” oluş-
turma çalışması yapıyor. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı’nın Projenin amacını şöyle 
açıklamıştı18:  

“…uygulamadaki gayemiz, atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek eko-
nomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızı yerinde kalkındırmaktır.”  

Bakanın açıkça belirttiği gibi, Proje, çoğunlukla zaten “orman” sayılan arazilerdeki “bozuk” 
sayılan ormanlar ile maki ekosistemlerinin kaldırılması, yerlerine söz konusu meyve ağaçla-
rı dikiliyor. 

Büyük bir olasılıkla kimi okurlar; <<- Ne güzel işte; “atıl durumdaki bozuk ormanlar” bir işe 
yarayacak; köylülere gelir sağlayacak !>> deyip bu uygulamadan hoşnutluk duyacaktır. 
“Duysunlar” ama “hoşnutluk değil, kaygı duysunlar ! Söz konusu olan ağaçlar ile ağaççıkla-
rın yalnızca tepelerinin gökyüzünü kapatma oranı %10 ve altında olduğu için “bozuk” - ya da 

artık “boşluklu kapalı orman”- sayılan orman ekosistemlerinin meyve bahçelerine dönüştürül-
mesi çünkü. Aklı başında bir insanın bu uygulamalar karşısında sorması gereken;  

<<- Böyle bir uygulamayı ne hakla, nasıl yapabiliyorsunuz? “Devlet ormanı” sayılan 
araziler babanızın çiftliği değildir; bu araziler ormancılık yapasınız diye sizlerin yöneti-
mine bırakılmıştır; meyvecilik yapasınız diye değil! Meyvecilik yapacak ya da yaptıra-
caksanız “devlet ormanı” sayılan yerlerin dışındaki arazilerde yapın ya da yaptırın ! 

*** 

Sanırım, yine çok uzattım; özür diliyorum ! 

 

 

https://www.queeky.com/gallery/image/the-end-11
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Ek: “Tarımda Milli Birlik Projesi”nde Öngörülen Yapılanma 

a)  

  

b)  

  

c)  

  

d)  

  



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

   

22 
 

e)  

  

f)  

  

g)  
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REKLAMREKLAMREKLAMREKLAMREKLAMREKLAMREKLAMREKLAMREKLAMREKLAM  

 

“Doğal” Söyleşiler 

(Denemeler) 

Yücel Çağlar 

(A7 Yayınları) 

* 

N’apayım kendi “yapıtımı” kendim tanıtıyorum; yoksa korkarım 

Yayınevi çökecek😊; ben de çok düşlediğim “köşeyi dönemeyece-

ğim”; artık yadırgamazsınız umarım. 

*** 

Efendim; artık en azından olanağı olan herkes her şeyin “doğal” 

olanını yeğliyor, biliyorsunuz. Düşündüm de, neden söyleşilerin de 

“doğalı” olmasın ? “Bal gibi olur” bence ! “Yapıtıma” bu düşün-

ceyle “Doğal Söyleşiler” adını verdim; böylece satış şansını da 

artırdım sanırım 😊 

*** 

Şimdilerde “on yüz bininci baskıya” ulaşan görkemli “yapıtım”😊, 

Dil Derneği’nin aylık dergisi Çağdaş Türk Dili’nde 2014-2017 

yıllarında her ay yayımlanan değinilerimden oluşuyor. İnanılmaz bir ilgi görünce, sağ olsun, A7 

Yayınevi de çoooook ısrar edince kitaplaştırdım. Ama, değinilerimi tümüyle gözden geçirerek kimi 

eklemeler yaptım, kullandığım sayısal verileri de güncelleştirdim; dilini daha kolay okunur duruma 

getirmek için neredeyse yeniden yazdım.  

Her türden “doğaperestin” bilgisine saygıyla sunuyorum. 

 

 

 

(On yüz bininci basım) 😊  
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