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Nisan ayının son günlerinde ılık bir bahar gününde 
Derneğimizin Genel Kurulu’nu Ankara’da topladık. 
Ülkenin dört bir yanından gelen üyelerle hasret giderip 
Derneğin geleceğini konuştuk. Seçimde ikinci bir 
liste olmamasına rağmen yoğun katılım ve özellikle 
gençlerin katılımı bizleri sevindirdi. Gün boyu Derneğin 
faaliyetlerini ve eleştirileri dinleyip kendi süzgecimizden 
geçirdik.  Sonunda seçimimizi yapıp yeni Yönetim 
Kurulu’nu belirledik. Yönetim Kurulu’na ve diğer 
Kurullara seçilen tüm meslektaşlarımızı kutluyor ve başarı 
diliyoruz. 

Biliyorsunuz Orman ve Av dergimizi sekiz yıldır benim 
başında olduğum bir ekip çıkarıyor. Dergide birçok 
yenilikler yaptık; bazısı üyelerimiz tarafından takdir edildi, 
bazısı eleştirildi. Takdirleri ve eleştirileri memnuniyetle 
kabul edip eleştirilerden ders almaya çalıştık. Geldiğimiz 
nokta, üyelerimizin değerlendirmesine her zaman açıktır. 

Yeni Dernek yönetimi ile birlikte Dergiyi çıkarmaya 
devam edeceğiz. Güvenlerinden dolayı Yayın Kurulu 
olarak teşekkürlerimizi sunuyor, desteklerini bekliyoruz. 
Geçirdiğimiz sekiz yıllık deneyimin en somut çıktısı 
elinizde tuttuğunuz dergidir. Dergiyi bu hale getirmek için 
tüm Yayın Kurulu olarak gönüllülük çerçevesinde bu işe 
zaman ayırdık. En çok dile getirdiğimiz gerçek, Dergimize 
gelen yazıların az olmasıydı. Yeni dönemde tüm 
üyelerimizin Dergimize destek vermelerini beklemekteyiz. 

Genel Kurulda Dergimize de bazı eleştiriler yöneltildi. 
Ama bu eleştiriler ilkesel olmaktan uzak; özellikle Editör 
olarak benim yazdığım bölüme ilişkindi. Ama görüldü 
ki, yazılan yazının ne anlattığı değil de nasıl anlatıldığı 
eleştirilmektedir. Yani üslup eleştirilmektedir. Üslup 
eleştirilemez mi? Elbette eleştirilebilir.  Ama özün önüne 
geçmemelidir kanımca. Eleştirilen yazılardaki ifade edilen 
“öz” bilinçli olarak göz ardı edilerek ayrıntıya takılmak, 
sırf kürsüde zaman doldurmak için yapılan laf cambazlığı 
olarak kaldı kubbede. 

Yeni dönemde tüm üyelerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu 
günler, aydınlık bir Türkiye diliyorum.
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Başyazı

Türkiye Ormancılar Derneğinin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
25.04.2015 Günü Yapılan Olağan Genel Kurulunda 55. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen 
üyelerin görev dağılımı belirlenmiştir. 

Öncelikle Türkiye Ormancılar Derneği üyelerine bizlere göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür eder 
saygılar sunarız.                     

Türkiye Ormancılar Derneği tüzüğünün 21.maddesi gereği, 30 Nisan 2015 tarihinde toplanan 55.dönem 
yönetim kurulu ilk toplantısında gizli oyla yapılan görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Başkan : Fevzi KALELİ                       Üye  : A. Ozan ÇEKİÇ

II. Başkan : Nihat ÖZ                               Üye  : Sıtkı ERAYDIN

Genel Sekreter : Hüseyin ÇETİN  Üye  :  M. Metin AVŞAROĞLU  

Genel Sayman : Kemal KAYA   Üye  :  Dursun KEPENEK

                                                                            Üye  :  A. Hüsrev ÖZKARA

Fotoğraf:Oğuz KURDOĞLU
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Dernek tüzüğünün 21.maddesinde sayılan 
görevlerin iş bölümü de yapılmıştır.

Sosyal İşler Kolu sorumluluğuna: Kemal KAYA, 
M. Metin AVŞAROĞLU, A. Ozan ÇEKİÇ, 
Dursun KEPENEK

Bilimsel Araştırma- Geliştirme Kolu 
sorumluluğuna: Nihat ÖZ, Sıtkı ERAYDIN

Basın, Yayın ve İletişim Kolu Sorumluluğuna: 
Nihat ÖZ, M. Metin AVŞAROĞLU, Dursun 
KEPENEK

Ekoturizm Kolu Sorumluluğuna: Sıtkı 
ERAYDIN

Şube ve Temsilcilikler Kolu Sorumluluğuna: Fevzi 
KALELİ, Hüseyin ÇETİN

Getirilmiştir.

Ayrıca Derneğimizin İktisadi İşletme İcra 
Kurulu da Fevzi KALELİ, Hüseyin ÇETİN, 
A. Ozan ÇEKİÇ, Kemal KAYA ve M. Metin 
AVŞAROĞLU olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde orman alanlarının önemli ölçüde 
arttırılması, mevcut ormanların korunması, 
kalitesinin ve verimliliğinin yükseltilmesi 
için her türlü tedbirin alınması gerekirken 
doğal kaynakların yanlış ve aşırı kullanımı, 
toprak su dengesinin bozulması, çevre kirliliği 
ve iklim değişiklikleri ülkemiz için tehdit 
oluşturmaktadır. Ormanlar aynı zamanda rant 
alanı olarak görülmeye devam edilmektedir. 
Orman ekosistemlerinin korunması sadece iklim 
değişikliği direncinin azaltılması için değil gelecek 
nesillere sağlıklı, yaşanabilir alanlar sağlamak için 
de önemlidir.

Ormanlar tüm bu olumsuzluklardan 
etkilenmektedir. Bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi 
Ülkemizde ormanların, korunması gereken doğal 

kaynak olduğu bilincinin de hala yerleşmediği 
görülmektedir. 

Kamuoyunda çevre ve doğa bilincinin artırılması 
için bilgilendirme ve eğitim programları ile 
hedef kitlelere ulaşma zorunluluğu vardır. Bu 
amaçla Derneğimiz tarafından birçok aktivite 
düzenlenmektedir. Yapılan bu etkinliklerle 
kamuoyunun doğa ve ormana ilişkin sorunlara 
dikkatinin çekilmesi yanında, ormancılık 
sorunlarının da gündemine taşınması 
amaçlanmaktadır.

Derneğimiz tarafından her yıl bu amaçlara 
yönelik birçok panel, konferans, sempozyum 
gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Derneğimiz 
dışında düzenlenen bu tür etkinliklere de katılım 
sağlanmaktadır. Ancak bütün bu etkinlikler ne 
yazık ki yazılı ve görsel basında hak ettiği yeri 
alamamaktadır. Genel olarak çevre ve doğa 
tahribatlarına karşı birkaç medya kuruluşu hariç 
bir duyarsızlık görülmekte, siyasi partilerin 
gündemlerinde yer almamaktadır.

Ülkemizde yaşanan ciddi olumsuz gelişmeler 
karşısında demokratik kitle örgütleri, meslek 
odaları, sendikalar ve dernekler yani kısaca tabanın 
sesi olan kurum ve kuruluşlara bu nedenlerle daha 
çok görev ve sorumluluğun düştüğünü biliyoruz. 
TOD’un daha etkin ve önemli işlevlerinin olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu sorumluluğumuzun 
bilinci ile sadece Yönetim Kuruluna seçilen 
arkadaşlarımızın yürüteceği bir çalışma değil, tüm 
üyelerimizin ve meslektaşlarımızın katkılarıyla 
daha yoğun bir çalışma yapılması gerektiği 
bilinciyle 21 Mart dünya ormancılık gününüzü 
kutlarız.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

   YÖNETİM KURULU

Fotoğraf:Oğuz KURDOĞLU



Türkiye Ormancılar Derneği 
55. Olağan Genel Kurulu 25.04.2015 Günü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Salonunda Yapıldı
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Genel kurul toplantısı, TOD Yönetim 
Kurulu üyesi A. Ozan ÇEKİÇ tarafından 
açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından; Divan Başkanlığına 
Prof. Dr. Avni Yücel ERYILMAZ, Başkan 
Yardımcılığına Mustafa KÖMÜRLÜ, 
Yazman üyeliklerine Burhan AYDOĞAN 
ve Gazi UZUN oy birliğiyle seçilmişlerdir.
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Divan Başkanının toplantı gündemini sunması 
ve gündeme ilişkin önerge olmaması üzerine 
görüşmelere geçilmiştir.

İlk olarak sunuş konuşmasını yapmak üzere TOD 
Genel Başkanı Fevzi KALELİ söz alarak görev 
yaptıkları dönem itibariyle yapılan çalışmaları ve 
etkinlikleri kısaca genel kurula sunmuşlardır. 

Sunuş konuşmasının ardından konuklara söz 
verildi.

- Orman mühendisleri Odası Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN, ormanlar üzerindeki rant baskısının 
sonucu olarak orman tahribatının artmasını, ikibine yakın ormancı çalışanın mazeretleri hiçe sayılarak 
rotasyon tabi tutularak mağdur edilmesini, aynı zamanda Orman Fakültelerindeki Orman Mühendisliği 
bölümünün Doğal Kaynak Yönetimi bölümüne çevrilmesi hususunda Orman Fakültelerini eleştirmişlerdir.

- Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Yunus ENSARİ, Türkiye Ormancılar Derneğinin 
çalışmalarını takdir ettiğini belirtmişlerdir.

- Tarım-Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü DURMUŞ, Orman kaynaklarının ranta dönüştürüldüğünü, 
Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarının rotasyon sonucu mağdur olduklarını, Sendika 
olarak rotasyon ve ormanların ranta açılmasına karşı hukuksal olarak mücadele ettiklerini belirtmişlerdir.

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015
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Konuk konuşmalarının ardından TOD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin ÇETİN tarafından 
54. Dönem Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu adına Özgen DEMİREL tarafından Denetim Kurulu 
Raporu, Genel sayman Kemal KAYA tarafından Bilanço okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015



7

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

Üyelerin konuşmalarından sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi KALELİ, yapılan eleştiriler 
için teşekkür ettiğini belirterek, yapılacak tüzük kurultayında eksikliklerin giderileceğini, danışma kurulu 
toplantılarının yapılmaya devam edeceğini belirtmişlerdir. 

Bu konuşmalardan sonra yapılan oylamada bilanço, yönetim ve denetim kurulları aklanmıştır. Daha sonra 
gündeme alınan önergeler ve gündemdeki diğer konular görüşülmüştür.

Dilek ve temennilerin alınmasından sonra yeni dönem yönetim, denetim ve onur kurullarının seçimine 
geçilmiştir. Divan başkanlığına verilen dilekçelerde yer alan adaylar arasında yapılan oylama ve sayım 
sonunda yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 Bilanço, çalışma ve denetim raporları hakkında söz alan konuşmacılar özetle;

-Ahmet DEMİRTAŞ; Doğa eğitimlerine daha fazla önem verilmesini, yönetimin katıldığı toplantılarda ve 
etkinliklerde ortaya koyduğu düşünceler ve neleri savunduğunun daha açık anlatılmasını, Gazi yerleşkesi 
huşunda daha duyarlı olunması gerektiğini, Dernek ve derneğin üst hakkına sahip olduğu tesislerle ilgili 
daha açık bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

-Ahmet Yaşar YILDIZ: Derneğin ormanlık alanların tahribi ve ranta açılması hususunda diğer sivil 
toplum örgütleriyle beraber hareket etmesi gerektiğini, Orman ve Av dergisinin dağıtımında daha özenli 
davranılması gerektiğini, Dernek mensuplarına kredi, burs ve kreş gibi hizmetlerin verilmesi gerektiğini, 
Dernek internet sitesinin daha etkin ve interaktif kullanılmasını, Ulusal basın ve yayın organlarında daha 
fazla yer bulacak etkinliklerin yapılması gerektiğini,

-Fevzi YILMAZ: Yönetim kurulu çalışma raporunun bir hafta önceden üyelere dağıtılması gerektiği, Kuzey 
ormanlarının tahribatı ile ilgili görüşlerin kamuoyuna daha etkin olarak anlatılması gerektiğini, ormancılık 
sorunlarına daha fazla değinilmesini, siyasi parti seçim bildirgelerinde ormanlarla ilgili maddeler konması 
için çalışma yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
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Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri Aldığı Oy

1  Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN           284
2  Özlem ASLAN                     274
3  Hasan Basri ÇAPANOĞLU    251
4  Mustafa ÖZER                        239
5  Bülent TÜRELİ                        234
6  Derya KAMER                        233
7  Ender GENÇ                          217
8  Ali Rıza UĞURELLİ               199
9  Hasan T. ERTAŞ                   199

Onur Kurulu Asil Üyelikleri Aldığı Oy
1  Necati UYAR                      305
2  M.Yaşar İNAN                    297
3  Ayhan ŞATIROĞLU           289
4  Abdulkadir ÖZDEMİR        277
5  İsmail BAŞOĞLU               261

Onur Kurulu Yedek Üyelikleri Aldığı Oy

1  Yılmaz BİLENSOY              274
2  Vural AKTAŞ                       264
3  Rasih KUBAOĞLU              228
4  Burhan ÖZTÜRK                 227
5  Şerafettin BAYRAKTAR     217

Denetleme Kur. Asil Üyelikleri Aldığı Oy

1  Yüksel ERDOĞAN             332
2  Özgen DEMİREL               320
3  Salih YILMAZ                    320

Denetleme Kur.Yedek Üyelikleri Aldığı Oy

1  Adnan H. YURTCAN          292
2  Nejat ÖZTURAN                 281
3  İsmet BAYRAKTAR           266

Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri Aldığı Oy

 1   Ozan A.ÇEKİÇ  366
 2   Sıtkı ERAYDIN  319
 3   Nihat ÖZ                                314 
 4   Kemal KAYA                         308
 5   Dursun KEPENEK  305
 6    Fevzi KALELİ  295
 7   Metin AVŞAROĞLU 295
 8  Hüseyin Çetin  292
 9  Hüsrev ÖZKARA  265
-------------------------------------------------
10 Ahmet Yaşar YILDIZ       96

8
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Geleneksel Yeşil Gece

Her sene Ormancılık Haftası’nın 
son Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz 
Geleneksel Yeşil Gece Etkinliği, 
Ormancılık Haftası içerisinde 
Derneğimizin 91 yılık tarihinde ilk 
kez paydaşı olduğu ve Eskişehir’de 1 ay 
süreyle gerçekleştirilen World Wood 
Day (Dünya Ağaç Günü) Kutlamaları 
nedeniyle 4 Nisan 2015 Cumartesi 
Akşamı Ankara Rixos Hotel’de 
gerçekleştirilmiştir.

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015
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Geceye Dernek üyeleri, eş ve çocukları, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve ormancı meslek 
örgütlerinden yaklaşık 350 kişi katılmıştır.

Büyük bir coşku içinde gerçekleştirilen ‘’Yeşil 
Gece’’de konuklara seslenen Dernek Başkanı 
Sn. Fevzi KALELİ yaptığı konuşmasında 
günün önemine atıfta bulunarak bazı konulara 
değinmiştir. Sn. KALELİ,  6-27 Mart tarihlerinde 
dünyada 3. kez gerçekleştirilen Dünya Ağaç Günü 
etkinliklerinin başarılı bir şekilde sonlanmasından 
duyduğu mutluluğu ifade ederken, ormanın 
ekonomik değerinin dışında sosyal değerinin 
öneminden bahsederek, Türkiye Ormancılar 
Derneği olarak mevcut ormanlarımızı korumak 
ve geliştirmek konusunda ciddi çaba göstermeye 
devam edeceğimizin bilinmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.
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Gecede sahne alan TRT Sanatçısı Nurten 
DEMİRKOL ve çalıştırdığı Derneğimizin 
‘’Büyülü Nağmeler Korosu’’ ile Klasik Türk 
Müziği eserlerini icra etmişlerdir. Ayrıca Dernek 
Lokalimizin kıymetli sanatçıları Elçin CAN ve 
Ceylan SERÇE  pop ve halk müziğinden güzel 
örneklerle misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli 
saatler geçirmelerini sağlamışlardır.
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21 Mart 2015 Dünya Ormancılık 
Günü ve Dünya Ağaç (Ahşap) Günü 
Etkinlikleri

Dünya Ahşap Günü 2013 yılından beri 
kutlanmaktadır. Bu etkinliğin ilki 2013 yılında 
Tanzanya’da ikincisi ise 2014 yılında Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde düzenlenmiştir.

Bu kutlamaları organize eden ana kuruluş olan 
Uluslararası Ahşap Kültürü Derneği (IWCS) ile 2015 
Dünya Ağaç Günü (World Wood Day 2015) Türkiye’de 
düzenlenmek üzere, 25 Ağustos 2014 tarihinde Dernek 
genel merkezinde toplantı düzenlenmiş ve yaklaşık 2,5 
ay ön çalışma yapılmıştır. 
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Daha sonra sahip olduğu kültürel ve sanatsal 
birikim ile Anakent ve ilçe belediyelerinin önemli 
çalışmaları da göz önüne alınarak, 2015 WWD 
Türkiye- Eskişehir’de gerçekleştirilmek üzere, 20 
Kasım 2014 tarihinde Odunpazarı Belediyesi ile 
Türkiye Ormancılar Derneği ve IWCS olarak bir 
protokol düzenlenmiştir. 

29 Ocak 2015 tarihinde yine üçlü yapının 
imzaladığı Sözleşme gereği Eskişehir Odunpazarı 
Belediyesi ev sahipliğinde 6-27 Mart 2015 
tarihleri arasında etkinliği gerçekleştirmek üzere 
çalışmalara hız verilmiştir.

Bu sözleşmeye göre IWCS yurtdışından gelecek 
tüm katılımcıların belirlenip Türkiye’ye kadar 
bütün masrafların karşılanmasını, Odunpazarı 
Belediyesi ise etkinlik boyunca yerli ve yabancı 
bütün katılımcıların masraflarının karşılanmasını 
üzerine almıştır. Türkiye Ormancılar Derneği 
ise ülkemizin ahşap konusunda öne çıkan 

kentlerinden önemli sanatçılar ile sempozyum 
katılımcısı yerli akademisyen ve araştırmacıları 
belirleyerek Eskişehir’e ulaşımlarını sağlamanın 
yanında etkinlik için gerekli ahşap hammadde ve 
ağaç işleme makine-ekipmanın belirlenmesinde 
teknik sorumluluğu üzerine almıştır.



Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

14

17 Mart tarihinde etkinliğin 
açılış programı yerel ve 
ulusal basının büyük 
ilgisi ile Turunç Otel’de 
gerçekleştirilmiştir.
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TOD Müdürü Serkan AYKUT’un önerisiyle “WOOD 
AND HUMANITY-AĞAÇ VE İNSANLIK” mottosu ile 
6 Mart’ta başlayan etkinliklerde öncelik 17 farklı ülkeden 
30 kadar sanatçının katılımıyla Ortak Çalışma-Harmoni 
etkinliği gerçekleştirilerek 90 mtül oyma ve diğer ahşap el 
sanatları eserlerini barındıran bir KÖPRÜ inşa edilmiştir. 
Eskişehir Mihalıçcık Bölgesi’nde dünyaya gelen ve 1240-
1321 yıllarında Anadolu’da yaşayan ünlü düşünür Yunus 
Emre’nin sözü “Dünya kimseye kalmaz-.The world shall be 
left to no one.” Bu harmoni çalışmasının da önermesi oldu.

Bunun yanında Oyma, Torna, Ahşap Müzik 
Aleti yapımı ve ahşap müzik konserleri,  
çocuklara dönük etkinlikler ile gerçek bir 
festival havasında geçen ve ağırlıklı olarak 
17-22 Mart tarihlerinde gerçekleşen çeşitli 
atölye çalışmalarında dünya çapında 93 
farklı ülkeden 300’ün üzerinde katılımcı 
hünerlerini Eskişehir halkıyla paylaştılar. 
Genç Mobilyacılar’ın yarışmasında herhangi 
bir metal-plastik malzeme kullanmadan 
katılımcılar tamamen masif ahşaptan 
mobilyaları 1 hafta süre içinde imal ederek, 
farklı kategorilerde mobilya yarışmasına 
katıldılar. 



16

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

Yine Ormancılık, Ahşap ve Çevre 
konularında 21-23 Mart tarihleri 
arasında 3 gün boyunca sempozyumlar 
gerçekleştirildi. Derneğimizi temsilen 
üyelerimiz Prof.. Dr. Ersin YÜCEL 
ve Dr. Nurettin ELBİR sunumlarını 
gerçekleştirirken Prof. Dr. Neriman 
Şahin GÜÇHAN da oturum yöneticiliği 
yapmıştır. Bütün katılımcılar ve Eskişehir 
halkının katılımıyla 2.500 fidan dikerek 
Barış Ormanı kuruldu. Eskişehir turuyla 
sona eren etkinlikler gerçek bir festival 
havasında geçmiştir.
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Ülkemizden de Hatay’dan İstanbul’a 
İnegöl ’den Trabzon’a kadar 20 farklı sanatçı 
ülkemizin kündekari, ahşap mozaik, oyma, 
torna ve diğer ahşap sanatlarını en güzel 
şekilde icra ederek ülkemizin tanıtımına 
önemli katkı sunmuşlardır.

Eskişehir ve ülkemizin farklı şehirlerinden halkın 
yoğun ilgi gösterdiği, yazılı ve görsel basının 
1 ay süre ile Eskişehir’e yönelmesini sağlayan, 
Türkiye Ormancılar Derneği olarak ilk kez 
böylesi Uluslararası etkinliğin ana organizatörü 
olarak, ülkemizin de tanıtımına çok fazla katkısı 
olduğunu düşündüğümüz, 6 ay gibi oldukça kısa 
sürede yoğun ve etkili çalışmalarımız sonucu, 
kusursuz bir etkinlik gerçekleştirerek yerli ve 
yabancı kamuoyunda ciddi bir tanıtım fırsatını 
yakalamış olduk.
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Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi olarak 18 Ocak 2015 tarihinde göreve geldikten sonra  
10 Nisan 2015 tarihine kadar yapılan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir: 

TOD Marmara Şubesi 4.Dönem 
Faaliyetleri

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

18 OCAK-10 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASI

1. Şube Üye Listesi ve Üye Bilgilerinin 
Güncellenmesi: Şube üye sayımız 317 olup ilk 
çalışma olarak tüm üyelerimizin eksik kimlik 
bilgileri ve telefon numaraları kontrol edilerek 
eksiklikler giderilmiştir. Bu kapsamda Yönetim 
Kurulu üyelerimizden Coşkun köse ve Ahmet 
Kılıçaslan bu faaliyeti yürütmüşlerdir. 

2. İ.Ü.Orman Fakültesi’nden Dernek için bir 
pano hazırlanması ve duyuruların yapılması: 
Bu amaçla Fakülte Dekanlığına yapılan 
ziyaret sırasında olumlu görüş ortaya çıkmış ve 
panonun yapımı için çalışmalar başlatılmıştır. 

3. 22 Şubat 2015 tarihinde genel üye toplantısı 
ve kokteyl: Yönetime geldikten sonra yapılacak 
faaliyetlere ilişkin bir genel üye toplantısı 
yapılmış ve faaliyetlere ilişkin tartışmalar 
yapılmıştır. Toplantının devamında sosyal bir 
etkinlik olarak kokteyl verilmiştir. Etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde YK üyelerimizden Musa 
Şahin ve Ahmet Kılıçaslan görev almışlardır.  
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4. 01 Mart 2015 Siyah Kalem Projesine karşı 
KOS ve Sarıyer Dayanışması ile ortak eyleme 
katılım sağlanmıştır. Önemli bir kısmı orman 
alanına yapılacak olan KÖY Projesine karşı 
yapılan etkinliğe destek verilmiş ve katılım 
sağlanmıştır. Burada Ünal Akkemik tarafından 
kısa bir açıklama yapılmıştır.

5. 21 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Ulusal Allerji 
Derneği’nde, Derneğimiz adına, İstanbul’u ne 
kadar tanıyoruz? Ormanları ve Engin Bitki 
Zenginliği adlı bir konferans Ünal Akkemik 
tarafından verilmiş ve ormanların durumu 
ve sorunları detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
Bu bağlamda derneğimizin tanıtımına katkı 
sağlanmıştır. 

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015
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7. 18 Mart 2015 tarihinde Dernek Şube Lokalinin daha iyi hale getirilmesi için anket uygulanmış ve 
üyelerimizin görüşleri alınmıştır. Görüşler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

8. Derneğimizin Genel Merkezi tarafından Eskişehir’de düzenlenen “Dünya Ağaç Günü” etkinliklerine 
şubemizden Ünal Akkemik ve Coşkun Köse katılım sağlamıştır. 

9. “Orman Ağaçlarımız” adlı bir broşür bastırılmıştır. 

10. 21 Mart Ormancılık Haftası kapsamında Sarıyer bölgesi okullarında, 6 okulda konferans verilmiştir. Bu 
okullar;

a. Behçet Kemal Çağlar Lisesi  
Prof. Ünal Akkemik

b. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi  
Arş. Gör. Tuncay Güner

c. İstinye Lisesi    
Yrd. Doç. Dr. Taner Okan

d. Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi  
Prof. Dr. Ünal Akkemik

e. Anafartalar Ortaokulu   
Doç. Dr. Nesibe Köse

f. Ali Akkanat Anadolu Lisesi  
Yrd. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu

g. Behçet Kemal Çağlar Lisesi

6. 14 Mart 2015 tarihinde, 
Yapı-Endüstri Merkezi’nde 
derneğimiz ve ÇEKÜL adına 
Ünal Akkemik tarafından 
katılım sağlanarak İstanbul 
Ormanları ve Sorunları 
anlatılmış ve derneğin 
tanıtımına katkı sağlanmıştır. 
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11. 21 Mart 2015 Ormancılık Günü kapsamında Kamuoyuna Duyuru adlı bir bildiri 
hazırlanmış ve dağıtılmıştır.
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12. 25 Mart 2015 tarihinde 
üyelerimizden Yüksel Erdoğan’ın 
Bakırköy Belediyesi ile ortaklaşa 
düzenlenmesine sağladığı Fidan 
Dikim Töreni gerçekleştirilmiştir. 

13. 26 Mart 2015 tarihinde Sarıyer 
Belediyesi Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi Konferans Salonunda 
Orman Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesinin düzenlediği “Megakentte 
Orman Olmak” adlı  Panele katılım 
sağlanmıştır. 
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15. 27 Mart 2015 günü Fakültede 
gerçekleştirilen Girişimcilik 
etkinliğine Ünal Akkemik ve 
Coşkun Köse tarafından katılım 
sağlanmış ve destek verilmiştir. 
Derneğin öğrenciler arasındaki 
tanınırlığını artırmak için önemli bir 
etkinliktir. 

14. 27 Mart 2015 tarihinde üyemiz Yüksel 
Erdoğan’ın Bakırköy Belediyesinde düzenlediği 
Anıt Ağaçlara ilişkin Prof. Dr. Ünal Asan 
tarafından verilen panel gerçekleştirilmiştir. 
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16. 29 Mart 2015’de derneğimiz, KOS ve ÇEKÜL 
ortaklaşa “Ağaçların Dili Olmaya, Ağaç 
Kardeşliği için ormana gidiyoruz” adlı etkinlik 
gerçekleştirilmiş ve Kanal D ana haberlerde 
önemli bir yer tutmuştur. 
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17. 4 Nisan 2015 tarihinde dernek adına Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 
organize edilen Kuşların İstanbul Serüveni adlı 
etkinliğe katılım sağlanmış ve Ünal Akkemik 
tarafından orman sorunları hakkında geniş bir 
sunum yapılmıştır. 

18. Marmara Şubesi web sayfası oluşturularak 
aktif kullanıma açılması yönünde çalışmalara 
başlanmıştır. Taslak web sayfası http://www.
todmarmara.org/ olup çalışmalar devam 
etmektedir. 
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Sahibi olduğu hizmet binasının 2000’li yıllarda satılmasından sonra TOD Bolu Şubesi,  Temsilcilik 
olarak hizmet görmekteydi. 2015 yılı Şubat ayında, Bolu Temsilciliği için, İzzet Baysal caddesinde bulunan 
Bolu İl Özel İdaresi İş Merkezi eski binasında Genel merkezimizin oluru ile büro kiralanmıştır. 26 Mart 
2015 tarihinde Bolu Valisi Adın BARUŞ, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ, Vali Yardımcıları 
Hakkı LOĞOĞLU ve Ayhan KARTLI, Sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin hazır 
bulundukları kalabalık bir katılımla Derneğimizin BOLU temsilciği bürosunun açılışı yapılmıştır. Açılışa 
yerel basın büyük ilgi göstermiş, yerel televizyon kanalı ana haber bülteninde 2 dakikadan fazla süre ayırmış, 
yerel gazetelerin tamamında 5 gazetede de haber olmuştur.

Açılışta konuşan TOD Bolu Temsilcisi Sayın Kanber Öztoprak; ”Ülkede orman, doğa ve çevre 
sevgisinin yayılmasını, kökleşmesini, kamuoyunun bilinçlendirilmesini, ormancılık sorunlarının yurt, ulus 
gereksinimleri ve kamu yararı gözetilerek bilimsel ilkelere göre çözümüne çalışmak, doğal kaynakları 
korumak ve orman sevenler arasında bağlılığı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak Derneğimizin 
başta gelen amaçlarıdır. Bu konuda bize destek olan İl Özel İdaresi Sekreterliğine, Bolu Orman Bölge 
Müdürlüğüne, Bolu ve Çevresi Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifler Birliğine, buraya kadar gelerek 
açılışımıza katılan tüm doğasever Ormancı dostu sizlere ve sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyelerine 
teşekkür eder, Dernek temsilciliğimiz için açılışını yapacağımız büromuzun Bolu’muza ve ülke Ormancılığı 
için hayırlara vesile olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım” demiştir.

TOD Bolu Temsilciliği 
Açıldı

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

Kanber ÖZTOPRAK

TOD Bolu Temsilcisi
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Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaattin YILMAZ 
ise; “ %65’i ormanlarla kaplı Bolu’muzu sağlıklı 
olarak geleceğe taşınmasında: hem yerel 
yönetimlerle hem de Valilikle ilişkili kurumlarla 
birlikte çalışmalarımız var. Bu konuda yanlış 
yapmamızı engellemeye yönelik olan bu 
Derneğimizin de bizi doğru yerlere yöneltmesini 
ve yanlışlardan caydırma konusunda sağlıklı 
fikirler üretmesini temenni ediyorum” diye 
desteklerini belirtmiştir.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

Son olarak konuşan Bolu Valisi Sayın Aydın 
BARUŞ TOD’un Bolu Temsilciliğinin açılışını 
gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bolu 
İlimiz sahip olduğu doğal varlıkları ile Türkiye’nin 
incisi konumunda ve her bir köşesinde bir hazine 
saklıyor. Bizim vazifemiz, bu hazinenin gün 
yüzüne çıkmamış değerlerini ortaya çıkarmaktır. 
Kamu kurumları olarak bu yönde yaptığımız 
çalışmalarda bize yardımcı olacak ve bizi 
olumlu yönlere sevk edecek olan sivil toplum 
kuruluşlarımız büyük önem arz etmektedir. Bu 
anlamda Bolu’nun şimdiye kadar keşfedilmemiş 
olan hazinelerinin ortaya çıkartılması anlamında 
Türkiye Ormancılar Derneğinin çok önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yapacağımız 
çalışmalarda bizlere destek olacağını biliyorum 
ve biz de her türlü desteği onlara vereceğiz” 
dedi. Açılışın ardından davetlilere ikramlarda 
bulunuldu.   

http://www.boluobjektif.com/haber/turkiye-ormancilar-dernegi-bolu-subesi-acildi-/914/

https://www.facebook.com/basri.turk.31/posts/10205528272462937?pnref=story

http://www.bolugundem.com/ormancilara-gorkemli-acilis-88155h.htm

https://www.facebook.com/video.php?v=10153209168527767&pnref=story
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TOD Sinop Temsilciliğimiz tarafından, ormancılıkta bir 
iltizam modeli uygulaması olan Zingal AŞ’nin tarihsel sürecini 
eski fotoğraflarla hazırlanan afişlerle ortaya koyan ve bu model 
uygulamasının bölge ve ülke ekonomisi ile sosyal hayat üzerine 
olan olumlu etkileri yanında ormancılık ve ülke ekonomisi 
üzerindeki olumsuz yanlarını da irdeleyen ve nasıl bir ormancılık 
modeli uygulanmalı sorusuna yanıt arayan sergimiz 4 Nisan 2015 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

TOD Sinop 
Temsilciliğinde Sergi Fatma KARAHAN

Sinop İl Temsilciliği
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Sergi açılışımıza  Vali 
Yardımcımız Ekrem 
YAZAR, Belediye 
Başkanımız Baki 
ERGÜL ve 10.Bölge 
Müdürümüz Oğuz 
Bayazit  katılmıştır.
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Ayrıca Milli Parklar  Bölge Müdür 
Yardımcımız, Sinop şube müdürümüz ve 
personel arkadaşlarımızın katıldığı açılışa orman 
işletmesinden davet edilmelerine rağmen katılımı 
olmamıştır.

Yine ORKOOP Sinop Temsilcileri, Tema İl 
Temsilcisi ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri de sergimizi ziyaret etmişlerdir.

Özellikle Ayancık ilçesinden gelen talep nedeni ile 
sergimizi Mayıs ayında Ayancık, Türkeli, Gerze ve 
Erfelek ilçelerinde de açacağız.
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TOD Denizli 2015 yılı programı çerçevesinde korunan alanlarda gezi programı Honazdağı Milli 
Parkında 80 izci ile yapıldı. Egenin en yüksek noktası olan Honazdağı’nda etkinliğe TOD üyelerinden 
Mustafa Pelek, Fehmi Cengiz, Bilal Çelikel ve temsilci Fikret Çuvaç katıldı.

TOD Denizli Temsilciliği 
Etkinlikleri

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015
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TOD Denizli temsilciliği 2015 yılı çalışma 
programı çerçevesinde Mart ve Nisan ayı 
etkinliklerinde ilköğretim okullarında ve 
Denizli Orman Fidanlığında TOHUMUN 
YOLCULUĞU’nu anlattı. Dünya Ormancılık 
günü etkinliklerinde ilköğretim okullarında 
yedi gruptan oluşan  175 öğrenci Denizli 
Orman Fidanlığına götürülerek  toprak, 
kozalak, tohum, tohumun saklanması, 
tohumun çimlenmesi, ve fidan konuları  
anlatılarak; canlıların yaşaması ve büyümesi  
konuları yerinde görüldü. Her öğrenciye Fıstık 
Çamı fidanı ve her sınıfa TOHUK EKİM 
KASASI hediye edilerek okullara dönüldü 
ve aynı konular sınıflarda slaytlı gösterilerle 
pekiştirildi.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED), BAHÇEŞEHİR VE 
PAMUKKALE EĞİTİM VAKFI (PEV) İLKÖĞRETİM OKULLARI İLE 
DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ KUTLAMALARI
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Küçük kardeşlerimize kumanya dağıttık 
(Dernek üyemiz Tarık Barbaros Pilevne ile 
birlikte)

Sınıflara verilen tohum ekim kasası
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Kulaklı İlköğretim 
okulunda sunum sonrası

33
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YEŞİL GECE

21 Mart 2015 günü Dünya orman haftası 
etkinlikleri kapsamında North Point otelde 
YEŞİL GECE etkin bir şekilde kutlandı. Yeşil 
Geceye Türkiye Ormancılar Derneğinin davetlisi 
olarak Sivil Toplum örgütleri de katılarak Grup 
De’La Turca  ve vokalisti eşliğinde eğlenceli bir 
yeşil gece yaşandı. 

Etkinlikte emeği geçen meslektaşlarımıza plaket 
verilirken.
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Alınabilecek en yüksek puanın 600 olduğu 
sıralama atışlarında, sadece 17 puan eksikle 583 
puan elde eden ve bu sayıyla da Türkiye Rekoru’nu 
eline geçiren Yılmaz Sakarya, kırılması oldukça 
güç bir rekora imza atmıştır.

İkinci gün yapılan eleme atışlarının sonucunda 
final turuna kadar yükselen ve final turunda da 
rakibini hiç set vermeden 6 - 0 lık skorla eleyen 
Yılmaz SAKARYA altın madalya kazanmıştır.

Kasım ayında Antalya ‘da düzenlenen, açık alan 
yarışmasında aldığı Altın Madalyadan sonra ikinci 
Altın Madalyasını da Salon Yarışmasında elde 
ederek bizleri gururlandıran Derneğimiz Üyesi Or. 
Yük. Müh. Yılmaz SAKARYA’ya başarılar dileriz.

Master’lar Türkiye Yarışması
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Türkiye Okçuluk Federasyonu 
tarafından 20-22 Mart 2015 tarihlerinde, 
Antalya Muratpaşa Kapalı Spor 
Salonunda düzenlenen Masterlar 
Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi. 
Şampiyonada, RM55+ kategorisinde 
yarışan Derneğimiz Üyesi Or. Yük. Müh. 
Yılmaz SAKARYA, ilk gün yapılan 
Olimpik Yay sıralama atışları sonunda 
en yakın rakibine 111 puan fark atarak 
birinci sırada yer aldı. 
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UNDP’den Derneğimize Ziyaret

7 Nisan 2015 tarihinde İklim 
Değişikliği ve Çevre Program 
Müdürü Dr. Katalin ZAİM ve 
Pilot Uygulamalar Sorumlusu 
Orman Mühendisi Mesut Yaşar 
KAMİLOĞLU Derneğimizi 
ziyaret ettiler. Kendilerine 
Derneğimizin tarihi ve yürüttüğü 
çalışmaları hakkında bilgi 
verirken kendilerinin de yakından 
takip ettikleri ve Eskişehir’de 
gerçekleştirdiğimiz Dünya Ağaç 
Günü (World Wood Day) 
etkinliği hakkındaki detaylar da 
aktarıldı. 

6 ay gibi kısa bir sürede ülkemizin ahşap kültürü konusunda öne çıkan 6 odak noktasında 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında kendilerine bilgi sunan II. Başkanımız A. Hüsrev ÖZKARA 3 
kişilik küçük bir çalışma ekibi olmasına rağmen Yönetim Kurulumuzun etkin desteğini alarak çok yoğun ve 
özverili bir çalışma gerçekleştirdiğimizi ve “Ağaç ve İnsanlık-Wood And Humanity” mottosunun Dernek 
Müdürümüz Serkan AYKUT tarafından ortaya atıldığını ve IWCS yetkilileri tarafından da kabul edilen bu 
başlığa uygun olarak ülkemizin misafirperverliğini ve ahşap kültürünü en iyi şekilde paylaşarak 93 ülkeden 
300’ün üzerindeki yabancı katılımcının 1 aylık etkinlik boyunca memnun kaldığını ve sorunsuz bir şekilde 
ülkemizden ayrıldıklarını vurgulamıştır.

Ulusal ve uluslararası kamuoyunda ses getiren 
etkinliğimizden oldukça etkilendiklerini dile getiren UNDP 
Yetkilileri, temel amacı Ahşap Kültürünü yaygınlaştırmak ve 
ülkemizin kültürel değerlerini ortaya koymak olan böylesi 
bir uluslararası etkinliğin süreklilik göstermesi gerektiğini 
belirterek kendilerine veya UNICEF’e başvurmamız halinde 
destek görebileceğimizi ifade ettiler. Genel Başkanımız 
Fevzi KALELİ ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek 91 yıllık köklü geçmişiyle ülkemizin en eski Sivil 
Toplum Örgütü olmasına rağmen oldukça dinamik bir yapı 
olduğumuzdan söz ederek, işbirliği imkanlarını geliştirmemiz 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Oldukça samimi bir havada 
gerçekleşen bu nazik ziyaretleri için Sayın ZAİM ve Sayın 
KAMİLOĞLU’na teşekkür ediyoruz.
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Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 
hazırlanan çocuklar için doğa eğitim seti yeni 
bir eğitim grubuna daha ulaşmıştır. Elazığ 
Down Sendromlular Derneği, TOD Doğa 
Eğitim Setinin Derneklerinin üyeleri down 
sendromlu çocukların da yararlanabileceğine 
karar vermiş ve etkinlik kapsamında tüm 
üye çocuklara eğitim seti, üyemiz Dr. Ufuk 
COŞGUN’un yardımlarıyla tanıtılarak 
dağıtılmıştır.

Türkiye Ormancılar Derneği Elazığ 
Down Sendromlular Derneği ile Elele
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Dernek Başkanı Sayın 
Fethi Ahmet BALIN ile 
birlikte 150 üyesi olan 
Elazığ Down Sendromlular 
Derneği “Sempatik 
olduğum kadar sportmenim 
de” projesi kapsamında 
yüzme ve jimnastik 
gibi çeşitli aktiviteler 
gerçekleştirmektedirler. 
Down Sendromlu çocuklar 
ve ailelerinin örnek bir 
dayanışma gösterdiği 
Elazığ Down Sendromlular 
Derneği gelecek için de halk 
oyunları, tiyatro, downcafe 
gibi çeşitli etkinlikleri de 
planlamaktadırlar.



Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

38

Sayın Başkan 

Türkiye Ormancılar Derneği’nin Saygıdeğer Üyeleri, 

Değerli Katılımcılar,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Ormancılar Deneğinin bu kongresinin 
hayırlı olması ve başarılı sonuçlar vermesi dileğiyle 
konuşmama başlamak istiyorum.

İki bölüme ayırdığım kısa bir konuşma yapacağım.

Birinci bölümde bu salonda yer alan emekli 
meslektaşlarıma hitap edeceğim, onlardan önce 
ve onların döneminde neler yapıldığını kısaca 
anlatacağım.

İkinci bölümde ise bizim neler yaptığımıza ve neler 
yapmaya çalıştığımıza değineceğim.

1924 yılının şubat ayıydı.

TOD 55. Genel Kurulunda Prof. Dr. 
Cantürk GÜMÜŞ’ün Konuşması
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Cumhuriyet ilan edileli henüz 4 ay olmuştu. 

Zonguldak – Dirgine ‘de bir Devlet Orman İşletmesi kurulmaya çalışılıyordu. 

İşletmenin müdürlüğüne Franz Stoger isimli Avusturyalı bir ormancı getirildi. 

Bakanlığa bir yazı yazdı.

İşletmenin ihtiyaç duyduğu 200 kazma, 200 kürek ve 20 kutu çivinin de bulunduğu bir malzeme listesinin 
İstanbul’dan celb edilmesini istedi.  

Evet, Cumhuriyet kurulduğunda Başkent’te kazma, kürek ve hatta çivi bile yoktu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında görev yapan orman müdürlükleri ise ülkemizde var olan ve ekonomik anlamda 
gelir getirebilen birkaç faaliyet alanından biriydi.

Blok halinde orman satarak gelir elde eden bu kurumlar, Cumhuriyetimizin kurulması ve geliştirilmesinde 
başkaca hazır gelir kaynağı olmadığı için yaşamsal bir öneme sahipti…

Sonra 1937’den itibaren Devlet orman işletmeleri kurulmaya başladı.
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Bu işletmeler bünyelerinde yer alan atölyeler 
Anadolu’nun ilk sanayi kuruluşlarıdır. 

O yıllarda Anadolu’da elektrik yoktur.

Bu kereste atölyeleri odundan elektrik üreten 
dinamolarıyla biçme makinelerini çalıştırıldılar. 

Ülkemizde sanayileşmenin öncüsü olan orman 
işletmeleri, akşamları bulundukları mahallere 
elektrik vererek aydınlanmanın da öncüsü 
olmuşlardır.

O yıllarda ülkemizde araba şose yolları çok 
kısıtlıdır.

Meslektaşlarımız at sırtında, çok iptidai koşullarda 
ama fedakarca hizmet etmişlerdir.

1945 yılında Bartın Orman İşletmesinin Bartın 
suyunda hareket ederek İstanbul’un kereste 
ihtiyacını karşılamak üzere 8 adet gemi inşaa 

etmiş olması, ilginç bir anı olarak tarihteki yerini 
almıştır.

Özellikle ulaşım koşullarının yetersiz oluşu 
nedeniyle ülkemizin dağlarında yer alan 
ormanlardan yeterli odun üretimi gerçekleşememiş 
ve 1960’lı yıllara kadar ülkemiz önemli miktarda 
dövizini odun dışalımına vermiştir. 

Bu yıllardan itibaren bu salonda yer alan 
meslektaşlarımız öncelikle orman yollarının 
yapımı ve ülkemizin orman ürünleri ihtiyacının 
karşılanması konusunda büyük bir mücadele 
vermişlerdir.

Bu arada artan nüfusun getirdiği doğal bir sorun 
olarak da ormanların korunması çabalarına 
girişilmiştir.

Sizler bu uğurda çok fedakarlık yaptınız. 

Gece gündüz çalıştınız.

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

Fotoğraf: Sıtkı ERAYDIN
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Ormanları korumak için kurşun yediniz.

Şehitler verdiniz.

Bu nedenle sizlere büyük bir minnet borcumuz 
var.

Hepinizin önünde saygı ile eğiliyorum.

Peki bizler ne yaptık?  Neler yapıyoruz?

Bir kere her şeyden önce biz, insan sevgisini bir 
kenara ittik.

İnsan sevgisi olmayanda orman; ağaç, çiçek, böcek, 
tavşan, kelebek sevgisi hiç olmaz.

Kin ve nefreti hakim kılmaya çalıştık.

Çok başarılı da olduk.

Özgecan’ı diri diri yaktık.

Soma’da, Ermenkek’te, Zonguldak’ta madencileri 
ölüme terkettik…

Siyasi ikbal uğruna toplumu kamplara böldük.

Reyhanlı’da bir patlama sonucu 53 insan 
öldüğünde, onların insanlığını bir tarafa bırakıp, 
hemen hangi mezhepten olduğunu araştırdık 
ve “53 Sünni vatandaşımızın şehit olduğunu” 
haykırdık.

Dereleri HES yapacağız diye kuruttuk.

Bütün canlıları susuz bıraktık.

Ülkemizin en güzel koylarını ranta terk ettik.

Ormanları rant uğruna yakıp yıktık.

Milli parklar ve diğer korunan alanların nasıl 
paramparça edilebileceğini dünya aleme gösterdik!

Adına “yeşil yol” diyerek dağlarda kalan son doğal 
alanları bulup yok etmeye başladık.

Taşocakları, madenler ve hatta define aramak için 
bile ormanları, hiçbir hesap kitap yapmadan telef 
ettik, ediyoruz.

Fotoğraf: Sıtkı ERAYDIN40
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Ormandan başka yer yokmuş gibi sokak 
hayvanları için, mezarlıklar için ormanları siyaset 
malzemesi haline getirdik.

Değerli büyüklerim, 

Anayasayı ve yasaları rafa kaldırdık.

Açıkça anayasaya aykırı olan yasalar çıkardık.

Bir taraftan “israf haramdır” dedik,  arkadan 
sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda

170 tane bakanlık müşavirinin atamasını yaptık.

Hiçbir anlamlı işi olmayan ÇEM gibi, Su 
Yönetimi gibi, genel müdürlükler ihdas ettik.

Bu arada İ.Ü. ve KTÜ’den sonra yine gereksiz yere 
10 tane daha orman fakültesi açtık.

En son eski OGM’nin büyük gayretleriyle, 
memleketi Karabük’e de bir fakülte açarak 
ormancılık eğitimini iyice sulandırdık.

Fakültelerin ülke sorunlarına sessiz kalmalarını 
sağladık.

Gerçekten bu konuda da çok başarılı olduk.

 “Kuşa bak kuşa” dedik. 

Herkes kuşa bakarken ormanları delik deşik ettik. 

Yine insanlar kuşa bakarken torba yasalar çıkardık. 

Gizli gizli yeni 2/B’ler yerleştirdik yasalara…

Halkımız uyuyordu… 

Ya da 3., 4. çocuğu yapmaya çalışıyordu…  

Bu yasalarla İstanbul’un kuzey ormanlarına otoyol, 
otoyol güzergahlarına da ticari alanlar, rant alanları 
planladık.

Ankara’da başka tepe yokmuş gibi on yıllarca 
yılda oluşturulan ormanlık alanı içeren OGM 
yerleşkesini yerle bir ederek saray yaptık…

Ağaca, yeşile, doğaya sahip çıkmaya çalışan az 
sayıda insanımızla gurur duyacakken, onları 
“terörist”, “vandal” ilan ettik.

Çevre duyarlılığı olan vatandaşlar uyurken, bir 
gecede ODTÜ ormanlarını yok ederek ne güzel 
de bir yol yapmıştık.

Rahmetli İsmet İnönü’nün “Eşkıyanın bu gece 
ne yapacağı belli olmaz.” sözüne ne güzel de 
işlevsellik kazandırdık. 

Doğal ormanları yok ederken, “bunun 5 mislini, 
10 mislini ve hatta bazen de hızımızı alamayarak 
100 mislini dikeriz ve hatta dikmeye de başladık” 
diyen,  hiçbir yapay ormanın, doğal ormanın 
yerini alamayacağını idrak edemeyen , ormandan 
anlamayan bir orman bakanımız oldu.

Sevgili büyüklerim…

Yakıp yıkmaya devam ediyoruz.

İçimizde öyle bir kin, nefret ve ötekileştirme var 
ki…

Bu çerçevede yeşerttiğimiz kin ve nefret tohumları 
çok başarılı sonuçlar verdi.

Gelecek kuşaklar ormanlarda yaptığımız kıyımı 
100 yıllarca uğraşsalar düzeltemezler.

İşin özeti bu…

Geçmişte sizler ne yaptınız? 

Bakın biz ne yapıyoruz?

Değerli katılımcılar!

Evet, uyumaya devam ediyoruz. 

Ama uyumanın da bir faydası var:

Uyuyalım…

Uyumaya devam edelim…

Hiçbir şey olmazsa sabah olur!

Bütün bu yaptıklarımıza rağmen sözlerime Ulu 
Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Bu 
vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet 
yapılmaya değer bir vatandır.” sözleriyle son 
verirken hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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Bir sevdadır orman tutkusu 
Kanaryanın sesinde 
Ceylanın gözlerinde büyüsü

Bir şiirdir 
Mavi çamın yaprak dizimi

Dünya Ormancılık Haftasına Armağan:
Bir Sevdadır Orman Tutkusu

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015

Fotoğraf: Hasan UYSAL
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Akşam çökerken, 
Hafif rüzgârda 
Mırıldanır kayın yaprakları, 
Seherde 
Bülbül tamamlar 
Yarım kalan şarkıyı.

Çiçeklerle sevişirken arılar 
Düğün hazırlığındadır sanki 
Hamarat karıncalar

Bir tarih sayfasıdır 
Ulu çınarı saran yosunlar, 
Okursan öğrenirsin, 
Yıldırımlı yağmurlara, 
Donduran fırtınalara 
Nasıl dayandığını!

Baltalı da olsa 
Gölgesine sığınan “insancıklar”, 
bağrını yarsa da “ağaçkakanlar”, 
İzinsiz, pervasız 
Yerleşse de gövdesine “sincaplar”,

                  Duruşuyla O 
                  Sabır abidesidir 
                  Öyle sessiz ve olgun!

Binbir renkle bezenmiş 
Topraktandır halısı, 
Basmaya kıyamadığım 
Nakışı çiçeklerden 
Renkleri CENNETTEN!

Çerçevesiz 
İLÂHİ TABLODUR 
Karşımda ORMAN, 
Bir sevdadır tutkum 
SINIRSIZ YAMAN!

     
   

Ferruh ATBAŞOĞLU
YARGITAY Orman Hukuku Dairesi

Onursal Başkanı

Fotoğraf: Güngör GENÇ
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Beşikler vermişim Nuh’a

Salıncaklar, hamaklar,

Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,

Anadoluyum ben,

Tanıyor musun?

…

Binlerce yıl sağılmışım,

Korkunç atlılarıyla parçalamışlar

Nazlı, seher-sabah uykularımı

Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,

Haraç salmışlar üstüme.

Ne İskender takmışım,

Ne şah ne sultan

Göçüp gitmişler, gölgesiz!

Selam etmişim dostuma

Ve dayatmışım...

Görüyor musun?

Nasıl severim bir bilsen.

Köroğlunu 

Karayılanı,

Meçhul Askeri...

Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.

Sonra kalem yazmaz,

Bir nice sevda...

…

Gökyüzü Mavi Kaldı  
Tarık PİLEVNE

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015
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Ahmed Arif ’in “Anadolu” adlı dizelerinden yola 
çıktık Yaşar Kemal’i anlatmaya.  Sabahattin 
Eyüboğlu ile birlikte yayımladıkları “Gökyüzü 
Mavi Kaldı” kitabının adını da yazının başlığına 
koyduk. “Halk” denilen ulu ozan, bakalım ne 
demiş o zaman: “Kuş uçtu yavru kaldı / Gökyüzü 
mavi kaldı / Anahtar yar koynunda / Gönlüm 
kilitli kaldı”…  

“Uygarlık, insanın insana eklediği şeylerdir” 
diyor bir düşünür. Yaşar Kemal, Sabahattin 
Eyüboğlu, Azra Erhat, Vedat Günyol ve diğer 
“İnsancı Yolcular”a selam ve saygı olsun. Onlar; 
uygarlığın, insanlığın ortak değerlerini yücelttiler. 
Onlar bu ülkenin aydınlanma işçileriydiler. Vatan 
Anadolu’nun tarihini coğrafyasını, taşını toprağını, 
otunu çalısını, aşığını ozanını, insanını hayvanını 
sonsuz bir aşkla sevdiler, tanıdılar, betimlediler. 
O Anadolu ki, ne Büyük İskender’i taktı, ne 
şahı, ne de sultanı. Bin yılları savaşlarla, göçlerle, 
sürgünlerle, yangın yıkımlarla yaşadı. Pers’i, 
Roma’yı, Bizans’ı devirdi, Moğol istilasını gördü 
geçirdi, Kuyucu Murat Paşayı, Celaliyi savdı, 
zaptiyeyi, eşkıyayı savuşturdu. Yılmadı, yıkılmadı; 
ezgisini, türküsünü, destanını, ağıtını, acısını, 
sevincini yaşadı, yaşattı. Gün geldi “Zulm ile 
abad olunmaz” dedi, “Zulmün artsın ki tez zeval 
bulasın” dedi, tevekkül eyledi. Gün geldi “Benden 

selam olsun Bolu Beyine” deyip heyheylendi, 
dağlara yaslandı, ferman Padişahın, dağlar onun 
oldu. Yunus’tu aşk oduna yandı: “Ta’neylemen 
hocalar / Hatırınız hoş olsun / Varuben ol tamuda 
/ Biraz yanasım gelir / Derviş Yunus bu sözü 
/ Eğri büğrü söyleme / Seni sigaya çeker / Bir 
Molla Kasım gelir”… Bazı Karacaoğlan’dı bir 
güzelin narına yandı: “Ala gözlü benli dilber / 
Koma beni el yerine / Altın kemerin olayım / 
Dola beni bel yerine.” Derdi çoktu, birbirinden 
seçilmez: Bir ayrılık, yoksulluk, bir ölüm… 
Çoğu zaman duyguluydu, kırılgandı: “Şu yüce 
dağları duman kaplamış / Yine mi gurbetten kara 
haber var / Seher vakti burda kimler ağlamış / 
Çimenler üstünde gözyaşları var”… Pir Sultan’dı 
Anadolu’nun bağrında: “Sivas ellerinde sazım 
çalınır / Çamlıbeller bölük bölük bölünür / Yardan 
ayrılmışam bağrım delinir / Kâtip arzuhalim yaz 
yare böyle”… “Kanadık toprak olduk / çekildik 
bayrak olduk / döküldük yaprak olduk / geldik 
bugüne / ekmeği bol eyledik / acıyı bal eyledik 
/ sıratı yol eyledik / geldik bugüne” diyebilen 
derin soluklu ozanlar yetiştirdi bu toprak. Zaman 
denilen koca ırmağın coşkun suları sildi süpürdü 
kibri azameti. Kimler geldi kimler geçti; Hızır 
Paşalar, Bolu Beyleri, Molla Kasımlar değil; 
aşk kaldı, sevda kaldı, masal, efsane, deyiş kaldı. 
Nefes kaldı, koşma kaldı, türküsü ve öyküsü kaldı 
günümüze kadim Anadolu’nun. Bu öyküyü en 
iyi anlatandın ve bunlar okundukça gökyüzü hep 
mavi kalacak Yaşar Kemal… 

Van’ın Muradiye ilçesinden kalkıp, Kadirli’nin 
Gökçedam (Hemite) köyüne göçen “Kürt kökenli 
Türk romancıdır” Yaşar Kemal; dünya onu böyle 
tanır. Kendisini ise şöyle tanıtır: “Ben Türklerin 
en Kürdü, Kürtlerin en Türküyüm” Köydeki 
evinde Kürtçe, köyün içinde Türkçe konuşurdu 
çocukken. Dünyada gövdesi kadar değil, yüreği 
kadar yer kapladı Ona çok ihtiyacımız vardı 
bu günlerde, koydu gitti, barış yetim kaldı: 
Bu çağa gelinceye kadar kültürler birbirlerini 
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beslemişlerdir, yok etmemişlerdir. Oysa çağımızda, 
kültürler kültürleri yok etmek için, bilinçli olarak 
kullanılmışlardır, emperyalistler tarafından. Benim 
için dünya bin çiçekli bir kültür bahçesidir; bir 
çiçeğin bile yok olmasını, dünya için büyük bir kayıp 
sayarım… Emeğin yüceliğine inanıyordu, işçi 
sınıfının savunucusuydu ve ezilenin yanındaydı 
yeri: Halka kim zulmediyorsa, etmişse, halkı kim 
eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, sömürüyorsa, 
feodalite mi, burjuvazi mi... Halkın mutluluğunun 
önüne kim geçiyorsa ben sanatımla ve bütün 
hayatımla onun karşısındayım. Ben etle kemik 
nasıl birbirinden ayrılmazsa, sanatımın halktan 
ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir 
sanata inanmıyorum.  Yaşar Kemal’in sanatında 
halka dönük bir düşünce hâkimdi ve bunu politik 
düşüncesiyle birlikte yürüttü. Yapıtlarında insani 
değerlerden kopmamaya çalıştı. Yaşar Kemal, 
siyasi görüşü ile sanatının paralel olduğunu, 
“Halka ve Doğa”ya inandığını dile getirirdi. 
O, Akçasaz’ın bataklıklarından, Torosların 
koyaklarına tırmanan çakırdikenli çetin yolun 
yolcusu oldu.   

60 yıl öncesinde, Cumhuriyet Gazetesi’nin genç 
bir muhabiri olarak Antalya, Muğla, Isparta, 
Aydın ve İzmir illerinin, Toros Dağları’nın 
doruklarında yer alan orman köylerini gezer. 
“İnce Memed” henüz ortada yoktur. İzlenimlerini 

“Yanan Ormanlarda 50 Gün” adlı yazı dizisi 
ile gazetesinde yayımlar. Türkiye Ormancılar 
Cemiyeti’nce o yıllarda kitaba dönüştürülen eserin 
önsözünde şöyle yazıyor: “Yaşar Kemal sadece 
bir gazeteci değildir. Aynı zamanda kavrayıcı ve 
sürükleyici bir üslup sahibidir. Gerçekleri yerinde 
ve olduğu gibi yakalayabilmek için meşakkatleri 
göze almıştır. Yolculuk, otomobille değil, bozuk 
kara yollarından, patikalardan, kâh at sırtında, 
kâh yayan, kayalıkları tırmanarak yapılmıştır.” 
Gerçekten de Yaşar Kemal günlerce; yokluğun, 
eğitimsizliğin koyu karanlığındaki orman 
köylüsünün, çaresizliğin ve bezginliğin pençesinde 
kıvranan ormancının kaderini paylaşır. Açlığa 
mahkûm insanların günü kurtarabilmek amacıyla 
ormandan açtıkları tarlalarda yatan çamların sessiz 
feryadını işitir. Birkaç yıllığına, bire üç mahsul 
alabilmek adına yakılan ormanların dumanını 
solur. Dağların puslu koyaklarında yankılanan 
acı haykırışı duyar: “Ormanı bizden değil, bizi 
ormandan kurtarın!” Elinde tırmık orman 
yangınlarına girer, Yörüklerin kıl çadırlarında 
yatar, Ormancıların kumanyalarını paylaşır, şafakla 
yollara düşer. Okuduklarınıza inanamazsınız! 
Türkiye’nin batısındaki bunca yoksulluğu 
anlayamazsınız: Ali Gülmez konuşkan, akıllı adam: 
“Bizim durumumuzu olduğu gibi tespit ettin. Biz 
başka yerlere bakasıya cennetlik sayılırız. Bir de 
Zerk’i gör. Isparta’nın Sütlüce bucağı köylüklerini gör. 
Gör de Düzağaç köyü İstanbul’muş, onlara bak, de” 
Dedik ki; İnsaf et bre Ali Gülmez. Bu sizin köylerden 
de... “Ben geçen yıl Zerk’e gittim. Kara Hüseyin’in 
evinde yattım. Ben de kertikte yattım onlar da... 
Bir hafta kaldım köyde. Bütün köy kertikte yatıyor.” 
Bu kertik dediğin de ne, Ali Gülmez? “Uzun kalın 
bir çam ağacını alırlar. Kabuğunu soyarlar, sonra 
o ağaçta kaç kişi yatacaksa, o kadar baş koyacak 
yeri oyarlar. Yani bir koca çam ağacı ailede kaç kişi 
varsa, onlara yastık olur. Altlarına bir kıl çul serip, 
üstlerine bir kıl çul örterler, başlarını kertiğe koyup 
uyurlar. Kara Hüseyin‘in evindeki dedesinden kalmış, 
kertikleri yağ bağlamıştı. Yeni ağaç kertikleri iyi 
olmazmış. Adam başını koyunca batar gibi olurmuş. 
Hâlbuki eskiler yağlanmış, kuş tüyü gibi rahatmış.”

Geçmişi ve geleceği doğru yorumlayabilmek 
adına, bir zamanlar ağaç kertiğinde yatanları da 
anlattığın için sana minnettarız, güzel insan…     
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Kıbrıs’ın Baf ilçesinde 22 Eylül 1913’te doğan Eşref Soysal abimiz ve hemşerimiz 25 Mart 2015 tarihi 
akşamı Ankara’da kendi evinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. ABD’ de olan oğlu Bülent Bey ile torunu 
ancak 27 Mart akşamı Ankara’da olabileceği için cenazesi Karşıyaka’ daki morga kaldırılmıştır. 28 Mart 
günü öğle üzeri cenaze namazından sonra Cebeci mezarlığındaki ebedi istirahatgâhına sevenleri ve yakınları 
tarafından götürülerek defnedilmiştir. Öğleden sonra evinde Çiğdem Mahallemizin cami imamı tarafından 
mevlit okunmuştur.

Eşref Soysal İ.Ü Orman Fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini bitirip Orman Genel 
Müdürlüğünde Ankara’da Amenajman’da göreve başladı. Daha sonra Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne 
tayin oldu. Orman Genel Müdürlüğü 7. Şube Müdürlüğünde 2. ve 1. Sınıf Orman Başmühendisi 
olarak çalıştı. Daha sonra Orman Bakanlığında Şube Müdürlüğü yaptı. En son görev olarak Bakanlık 
Başmüşavirliği görevine atandı. Bu görevde iken kendi isteği ile 07.06.1973 tarihinde Orman Bakanlığı 
Başmüşaviri olarak emekli oldu. 

Sevgili Eşref abimizin yabancı dile olan yatkınlığı İngilizce, Almanca ve Rumcayı okuyup yazma ve 
konuşma yeteneği sayesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlıkta çalışırken yurtdışı görevlerinde 
Avrupa ve Amerika’ da değişik yerlerde inceleme, gezi ve çalışmalarda bulunmuş, Bakanlık ve Genel 
Müdürlüğü temsilen çalışmalar yapmıştır. Ben Orman Genel Müdürlüğünde çalışırken kendisi Bakanlıkta 
görevli idi. Mesleki dergilerde genelde Orman ve Av dergisinde yazıları yayınlanırdı. Bana İngiltere’de iken 
almış olduğu İngilizce yazılı Kuran’ı okuyup bitirdiğini söylemişti.

Eşref Soysal emekli olduktan sonra bir ara eşi ile İstanbul Göztepe’de oturdular. İstanbul’un kalabalığından 
ve gürültüsünden sıkılmış olacaklar ki daha sonraları Ankara’ya gelerek bizim de oturmuş olduğumuz 
Çiğdem Mahallesine yerleştiler. Bir ev alarak bize komşu oldular. Aramızdan sadece bir cadde geçmektedir. 
Onlar caddenin sağında biz solunda oturuyoruz. Ailece görüşüp gidip gelmeler başladı. Yeşillikler içinde 
Çiğdem’de gezip yürüyüşler yapmaya başladık. ODTÜ’ye ve ormanına çok yakın oturuyoruz. 

1937’lilerin Son Çınarı     
EŞREF SOYSAL da Göçtü 
                                                                      

Hasan İKİZER

Orman ve Av / Mart - Nisan 2015
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Yazın sıcak aylarında tatillerini genelde ABD’de 
yaşayan oğlu Bülent Beyin (Atom) ailesinin ve 
çocuklarının yanında geçirirlerdi. Torunlarını 
çok sevdiklerinden uzun süre tatil yaparlardı. 
Sonraları Yalova’da bir yazlık almışlar ve 
yaz aylarını Yalova’nın serin denizine yakın 
yazlıklarında geçirmeye başladılar. Biz de eşim ve 
kızımla birlikte Akdeniz’de tatilden dönerken yol 
üstündeki evlerine uğramış, bir yorgunluk kahvesi 
içip, dinlenmiştik. Eşi Suzan Hanım bizleri 
görünce çok sevindi. Güzel konukseverlik yaptı. 
Eşref Abi klasik Batı müziğinden bize çok güzel 
parçalar dinletti. Türk müziğini sevdiği kadar Batı 
müziğininde hayranı idi. İstanbul’a da gideceğimiz 
için izin isteyerek ayrıldık.

Eşref Soysal abi Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik 
yaptığı dönemde T.C. Hükümetinin davetlisi 
olarak, 15-16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs 
Cumhuriyetinin ilanı gecesinde imza töreni 
salonunda KTKD Yönetim Kurulu üyeleri ve 
resmi davetlilerle birlikte yer almışlardır. Bana 
verdiği fotoğrafı büyülterek KTKD Genel 
Sekreterliğim zamanında oturma salonuna 
koyarak fotoğrafı kendisine geri vermiştim. 

Ağustos 1999 Adapazarı – İzmit – Yalova 
depremini de Yalova’ daki yazlıkların da karşılayan 
Eşref abi ve eşi Suzan Hanımın 3. Katta olan 
yazlık evlerinin zemin kata kadar çökerek yara 
bere almadan yardıma gelenler tarafından kapı 
ve pencerelerden kurtarılmaları adeta bir şans 
eseridir. Yıkılan evlerinin yerine yine Yalova’ da 
yapılan deprem evlerinden kendilerine de bir ev 
verilmiştir.

Ankara’ ya geldiklerinde kendilerini yalnız 
bırakmadık. Devamlı ziyaretlerine giderek sık 
sık görüşme olanağını bulduk. Daha sonraları 
rahatsızlanan ve Ankara Gazi Üniversitesi 
Hastanesinde ameliyat olan sevgili eşi Suzan 
Hanımı ziyaret ettik. Sonradan aynı hastanede 

ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan eşini 
ziyaret edip görüşmek için hastaneye birlikte 
gittiğimiz Eşref abi ile beni yoğun bakıma 
almadan ve eşini göremeden hastaneden ayrıldık. 

Bir beyefendi, sohbeti yerinde, temiz giyinir, 
yardımsever bir kişi olarak bildiğim ve çocukları 
çok seven Eşref abinin eşini kaybettikten sonra 
tamamen değiştiğini dışarı çıkmak istemediğini 
hatta sohbetlerimizde ölümü dile getirdiğini, 
kötümserliğini sezince çok üzüldüm. Kendini 
yüreklendirmek ve moralini yükseltmek için 
90’ları aştığı bir dönemde ölümü düşünmemesi 
gerektiğini, hatta kendisine “DALYA” demeden 
ölmemesi daha önünde yaşayacak uzun yıllar 
olduğunu söylediğim zaman gülümsediğini 
gördüm. Sağlığı yerinde idi. Ancak düşerek sağ 
ayağını kırdığını ve hastanede platin takıldığını 
öğrendim. Hastaneye ve evine ziyaretlerim eksik 
olmadı. Yürüteçle evde gezip dolaştı.

Sözünü ettiğim gibi 100. Yaş gününü evinde 
akrabaları, yakınları, oğlu Bülent bey, eşi, 
torunları 2 erkek 1 kız hep birlikte kutladık. 
Afrika’dan gelen kız torunu hiç Türkçe bilmediği 
için kendisi ile İngilizce konuştuğunu birlikte 
yemek yiyip eğlendiğimizi fotoğraf çektiğimizi 
anımsadım. Eşref abiye Lara isimli bir bakıcı 
kadın tutulduğunu ona çok iyi baktığını, bana bu 
hanımın hem kardeşi hem de bakıcısı olduğunu 
söylerdi.

Vefatından 3–4 gün önce ziyaretine gittiğimde 
beni tanımadı. Bakıcısı Lara Hanımla konuştuk. 
Durumunun iyi olmadığını söyledi. Beklenen son 
artık gelmek üzere miydi? 28 Mart Cumartesi 
günü öğlenden sonra hep birlikte Cebeci 
mezarlığında sevgili eşi ile birlikte olmaları için, 
hocaların duaları ile son yolculuğuna uğurladık. 
Her ikisinin de artık görünmezler arasında 
olduğunu, Allah’tan rahmet, yakınlarına, oğlu 
Bülent Bey ile torunlarına başsağlığı dileklerimi 
iletip, ışıklar içinde birlikte olmalarını dilerim. 
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EŞREF SOYSAL

KIBRIS – 1911

İ.Ü. ORMAN FAK. – 1937

ANKARA – 27.03.2015

Sonsuzluğa uğurladığımız üyelerimize Tanrı’dan 
rahmet yakınlarına ve meslek kamuoyumuza 
başsağlığı dileriz.

YİTİRDİKLERİMİZ
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