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YANITA YANITLARIMIZ: 
 
Orman Bakanlığı’nın 24.7.1998 tarih ve OB.HM.İD.679/1493 sayılı yanıtı, savlarımıza yeni 
bir yaklaşım ve yanıt getirmemekle birlikte, dava konusu tahsis işlemi ile ilgili değerlendirme 
ve uygulamalarını hiçbir biçimde sorgulamadığını; daha da önemlisi, savlarımızı ve bilimsel 
dayanaklarını gerektiği gibi dikkate almadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle,  dava konusu 
tahsis işleminin iptali istemimize dayanak olan görüşlerimizi ayrıntılaştırma gereği
duyulmuştur. 
 
A) Dava Konusu Tahsis İşleminin “Kamu Yararı” Kavramı ile Çelişkileri 
 
Bilindiği gibi Anayasamızın 169. Maddesine göre “devlet ormanı” sayılan arazilerin 
ormancılık dışı amaçlarla kullanılmasına, ancak “kamu yararı”nın söz konusu olduğu
durumlarda olanak verilebilmektedir. Ek olarak 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. 
Maddesinin 1987 yılında çıkarılan 3373 sayılı yasayla yeniden düzenlenen üçüncü 
paragrafına göre de gerçek ve tüzel kişilerin turizm alan ve merkezleri dışında kalan 
devlet ormanlarında yapacakları her türlü bina ve tesisler için ”kamu yararı”nın
bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla, 5.4.1995 tarihli Orman Arazilerinin Tahsisi 
Hakkında Yönetmelik de bu doğrultuda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin ışığında, 
dava konusu tahsis işleminin öncelikle sorgulanması gereken boyutu, bu işlemde 
kamu yararının bulunup bulunmadığı olmaktadır. Bu sorunun doğru yanıtlanabilmesi 
için de, yine öncelikle  “kamu yararı” kavramına açıklık getirilmesi gerekmektedir. 
 
i) “Kamu” ve “Kamu Yararı” Kavramları ve Aykırı Yaklaşımlar: 
 
“Kamu” kavramının, Osmanlıcada “kül”, Batı dillerinde de, eski Yunancada  “hep”
anlamına gelen “pan” sözcüğü ile karşılandığı bilinmektedir. Başka bir söyleyişle 
“kamu” kavramında hepimiz; varlıklarını sürdürebilmeleri birbirlerinin varlıklarına 
doğrudan ve dolaylı olarak bağlı olanlar vardır. Bu kapsamıyla “kamu” bizi, bizleri 
kapsar. Dolayısıyla da “kamu yararı” bizim de içinde bulunduğumuz; dahası öteki 
ögeleriyle ilişki/etkileşim içinde olduğumuz bütünün çıkarlarına uygun olandır. Başka 
bir söyleyişle de yalnızca benim, bizim, onun ya da onların çıkarına olabilen; buna 
karşılık ögesi olduğumuz bütünün öteki ögelerinin de çıkarına olmayan; dahası,
ötekilerine benim, bizim, onun ya da onların çıkarları ile aynı düzeyde ve süreklilikte  
çıkar sağlamayan bir düzenleme ve uygulamada kamu yararının varlığından, açıktır
ki söz edilemez. 
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Öte yandan, “yarar”, bilindiği gibi göreli bir kavramdır: Hangi durumun, oluşumun 
kimlere, ne kadar yararlı olduğu, eşadlı olarak yanıtlanması gereken sorulardır. 
Başka bir söyleyişle; yararı sorgulanan, yarar düzeyi ölçülecek olan düzenleme 
ve/veya uygulamanın olası yararlarının ancak bu düzenleme ve/veya uygulamanın
seçeneğinin (ya da seçeneklerinin) sağlayabileceği yararlarla  birlikte, karşılaştır
yapılarak değerlendirilmesi gerekir. Bu gerek yerine getirilebildiğinde, yani 
sağlayabileceği yararlar karşılaştırılabildiğinde, düzenlemelerin ve/veya uygulama-
lardan birinin ya da birkaçının ötekilerine göre yararlı olduğu öne sürülebilecektir. 
Kısacası, herhangi bir düzenleme ve/veya uygulamada “kamu yararının” olduğu
varsayılsa bile, bu durum, ancak başka bir durumla karşılaştırılabildiğinde bir anlam 
kazanabilmektedir (Ek 1). Orman Bakanlığı’nın dava konusu tahsis işleminde, 
herhangi bir bakış açısına göre “kamu yararı” görülse bile, bu, ancak başka bir 
duruma göre daha çok “kamu yararı” sağlaması durumunda tercih edilebilir; 
savunulabilir. Oysa, dava konusu tahsis işleminin, söz konusu alanın ekolojik 
özelikleri ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunması durumuna göre daha çok 
kamu yararı sağlayabileceğine ilişkin hiçbir bilimsel bilgi bulunmamaktadır. Buna 
karşılık, Yüce Mahkemenize dava dilekçemizin eklerinde sunulan bilimsel bilgi ve 
belgeler, tahsis işlemine konu alanın korunmasında daha üstün kamu yararının
bulunduğunu açıklıkla ortaya koymaktadır. 
 
ii) “Doğa”nın, “Orman” Ekosistemlerinin Yönetiminde Gözetilmesi Gereken  
 Temel İlkelere Aykırılıklar 
 
Bir ögesi de insanoğlu olan doğanın yönetiminde kamusal yararın gözetilmesi, 
evrensel olarak da benimsenmiş bir temel ilkedir. “Devlet ormanı” sayılan alanlar ise, 
özellikle Türkiye’de ve özel olarak da dava konusu alanda doğal olarak yetişmiş;
yetiştirilmesi, bakımı ve korunması için hiçbir özel emeğin ve sermayenin harcan-
madığı ekosistemlerdir. Daha da önemlisi, orman ekosistemlerinin varlıkları ve 
yoklukları ile niteliği ve niceliğinin yol açabileceği etkileri herhangi bir mülkiyet 
sınırıyla sınırlandırabilme olanağı yoktur. Bu nedenle; niteliği ne olursa olsun 
ormanlar, kesinlikle kamu yararı gözetilerek yönetilmesi gereken ekosistemlerin 
başında gelmektedir. Dava konusu tahsis işleminin yapıldığı alandaki “devlet ormanı”
sayılan alanın, bu evrensel özeliğinin yanı sıra tarihsel zenginlikleri nedeniyle de, 
kamu yararı dışında yönetilmemesi gerekmektedir. Oysa, dava konusu tahsis 
işleminin yapıldığı alan, özel bir çıkara tahsis edilmektedir. Bu alanda yapılması
öngörülen tesisin getirilerinden yararlanacak olan yalnızca tesisin sahibi olan özel 
şirket ile bu tesiste kalma ücretini ödeyebilecek olan yerli ve yabancı turistlerdir. 
Başka bir söyleyişle; söz konusu tahsis işlemi, hiçbir biçimde kamu yararı
sağlamamaktadır. Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüğü’nün Ek 2‘de örneğini sundu-
ğumuz yazının “1” sayılı paragrafında öne sürülen görüşün anlamlı bulunabilmesi de 
olanaksızdır. Bir an için bu görüş anlamlı bulunabilse bile söz konusu alanın ekolojik 
koşullarının, tarihsel ve doğal zenginliklerinin korunmasıyla sağlanabilecek olan 
kamu yararı, açıktır ki hem sürekliliği ve yararlanabileceklerin çokluğu ve hem de 
yararlanma amaçları ve biçimleri yönlerinden her zaman daha üstün olacaktır. Kaldı
ki, tahsis işlemine konu alanda yapılmasına izin verilen tesisler ile etkinlik biçimi ve 
yoğunluğu, alana ekolojik taşıma gücünün üzerinde bir yük getirecek ve alandaki 
doğal zenginliklere zarar verebilecektir. Yüce Mahkemenize sunduğumuz bilimsel 
belgeler bu gerçeği de açıklıkla ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, Orman Genel  
Müdürlüğü’nün Ek 2’de örneği verilen yazısının “3” sayılı paragrafında, hiçbir bilimsel  
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gerekçeye dayandırılmadan öne sürülen görüşlerin de dikkate alınmaması gerek-
mektedir. Buna karşılık aynı yazı, dava konusu tahsis işleminin ne denli yüzeysel bir 
değerlendirmeyle ve herhangi bir bilimsel bilgi temeline dayandırılmadan yapıldığını
açıklıkla ortaya koyan bir belge olarak değerlendirilebilecektir. 
 
Öte yandan;  Orman Bakanlığı’nın tahsis işlemi öncesinde ilgili bakanlıkların görü-
şüne başvurmuş olması, bu görüşler bilimsel incelemelere dayandırılmadığı sürece, 
açıktır ki anlamlı bulunamaz. Böyle iken, ilgili bakanlıklar, Orman Bakanlığı’na 
ilettikleri görüşlerinin bilimsel bir incelemeyle ürettikleri kanısını verecek hiçbir belge 
ve bilgi sunmamıştır. Oysa, Yüce Mahkemenize sunduğumuz dava dilekçesinin 
ekindeki bilgi ve belgelerden de anlaşılabileceği gibi savlarımız ve istemlerimiz, 
alanda yapılmış bilimsel  inceleme ve araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır. Ek 
olarak; i) İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koruma Kurulu’nun 
kararları ile ii) Kültür Bakanlığı’nın Tarım, Orman, Çevre, Turizm ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla dava konusu alanda 9-10 Mart 1998 
günlerinde gerçekleştirdiği inceleme gezisi sonrasında “Muğla, Fethiye Gemile 
Koyu (Faralya Köyü) Doğal Sit Sınırı Belirleme Çalışması” adıyla hazırlanan 
raporda da savlarımıza ve istemlerimize destek olacak saptamalara yer verilmiştir. 
 
B) Dava Konusu Tahsis İşleminin “Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında 

Yönetmelik” ile İlişkisi 
 
En son 5 Nisan 1995 tarihinde yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan “Orman 
Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in “Turizm yatırımları İçin İzin Verilmesi, 
İrtifak Hakkı Tesisi” başlıklı Altıncı Bölümü’nde yer verilen 40. Maddesine göre; 
“Taleplerin değerlendirilmesinde; ormana, doğal yapıya ve çevreye en az zarar 
vermesi”, ana şart olarak sayılmakta; talep sahibi kuruluşun ve yatırımın özeliklerine 
“yanı sıra” bağlacından sonra yer verilmektedir. Bu gereğin ön izin işleminden önce 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık Davalı Bakanlık, 24.4.1998 tarih ve 
“OB. HM.İD.697/000874 sayılı cevaplarında, anılan Yönetmeliğin 36. Maddesinden 
hareketle;  
 

i) “Turizm alan ve merkezleri dışında kalan ormanlık sahalarda yapılmak 
istenen Turizm tesisleri için ilgili Bakanlıkların görüşleri alındıktan sonra turizm 
tesisi kurulması uygun görülen sahalar...”ın duyurulması ve Yönetmelik 
esaslarına göre tahsis edilmesinden söz etmekte ve  
 
ii) söz konusu tahsis işleminin, “Davaya konu 70 000 m2’lik orman arazisi 
anılan Yönetmelik esaslarına göre prosedür tamamlandıktan 
sonra...”yapıldığını öne sürmekle yetinmekte; ama,  
 
iii) Yönetmeliğin 40. Maddesinde sözü edilen ana şart  doğrultusunda ne 
yapıldığını hiçbir biçimde belirtmemektedir.  

 
Bu durumda, Davalı Bakanlık, söz konusu ana şartı yerine getirmemiştir. Oysa,  
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ile Sayın Mürüvvet 
ÖZSÖYLER;  
 

i) 20-23 Nisan 1999 günlerinde, yani tahsis işleminden önce, söz konusu 
alanda AÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr.Mehmet 
KOYUNCU ile GÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç.Dr.Hayri 
DUMAN’a bilimsel inceleme yaptırmış;
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ii) inceleme sonuçlarını temel alarak da 23.7.1996 tarihinde, yani yine tahsis 
işleminden önce, alanın uygun bir koruma statüsüne sahip kılınması dileğiyle 
Davalı Bakanlığa bağlı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’ne 
başvurmuş;

iii) Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü de, 6.12.1996 tarihli 
yanıt yazısında; “...sahayı 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde 
değerlendirmek amacıyla gerekli arazi etütleri yapılmıştır.” Yanıtını vermiştir. 

 
Kaldı ki, dava konusu tahsis işleminin yapıldığı alanın bulunduğu Faralya Köyü ve 
çevresi ile ilgili incelemeler çok daha önce başlatılmıştır: Örneğin; TC Çevre 
bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2 Aralık 1994’de (Ek 3); Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü de 12 Haziran 
1995’de (Ek 4) alanın da içinde bulunduğu yörenin doğal ve tarihsel özeliklerine 
dikkat çekmiştir. 
 
SONUÇ ve İSTEM 
 
Dava konusu tahsis işlemi iptal edilmediğinde;  
 

1) özel olarak ülkemiz ve genel olarak da dünyamız, gerçekten de ender 
bulunabilecek bir doğal ve kültürel zenginliğini daha yitirebilecek; 

 
2) tahsise konu alandaki ekolojik denge bir daha onarılamayacak biçimde 

bozulabilecek; 
 

3) Türkiye devleti ulusal ve uluslararası düzeydeki hukuksal düzenlemelerde 
açıklıkla tanımlanmış yükümlülüklerini yerine getirmemiş olacak; 

 
4) Kamu yararının en çoklanması yerine özel bir şirketin kazancının artırılması

sağlanarak Anayasamızın, başta 169, maddesi olmak üzere pek çok hükmüne 
aykırı bir durum yaratılmış olacaktır. 

 
Bu nedenlerle; dava konusu tahsis işleminin iptal edilmesini ve yargılama giderlerinin 
Davalı Bakanlık üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederiz. 18 Şubat 1998. 
 

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR     Mürüvvet ÖZSÖYLER 
 

Ekler: 
 
1) İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Uçkun GERAY’ın “Kamu Yararının

Ölçülmesi ve Koç Vakıf Üniversitesi” başlıklı incelemesi 
2) Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’nın 17.17. 1998 

tarihli yazısı
3) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın 2 Aralık 1994 tarihli yazısı.
4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama genel 

Müdürlüğü’nün 12 haziran 1995 tarihli yazısı.


