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Editörden

Büyük bir bilim adamý 
ve ormancýyý kaybettik. 
Uçkun Geray meslek 
içinde olduðu kadar 
meslek dýþý kamuoyunda 
da  s e v i l en ,  s a y ý l an  
görüþlerine deðer verilen 

bir bilim adamýydý. Zamansýz vefatý bu 
nedenle çok etkileyici oldu. 2001'de 
Ormancýlýk Ýktisadi Sosyal Çalýþma Grubunu 
(ORMÝS) kurmak için Ormancýlýðýn sosyo-
ekonomik alanýnda çalýþan araþtýrýcýlar 
olarak bir araya geldiðimizde içimizde en çok 
heyecanlanan oydu. Sürekli okur, kendisini 
geliþtirir ve birikimlerini ulusal faydaya 
dönüþtürmek için yazardý. Ölüm fiziksel bir 
gerçek. Ancak yetiþtirdiði benim gibi onlarca 
orman ekonomisti görevi devralmýþtýr. Onun 
mirasýný gerektiði gibi koruyup geliþtireceðiz. 
Üzerinde önemle durduðu Ormis'i yaþatmak 
ve arzuladýðý þekilde etkin bir konuma 
getirmek artýk bizlerin görevi. Uçkun 
hocamýza Tanrýdan rahmet sevenlerine ve 
ailesine baþsaðlýðý diliyoruz. 

Ormancýlýk mesleði bir yerlere savruluyor. 
Nereye gittiðini, neden gittiðini inceleyen 
araþtýran ise yok. Meslek mensuplarý on 
yýllardýr bu kadar kötümser, býkkýn ve bezgin 
olmamýþtý. Bakanlýðýn 2/B'den baþka 
gördüðü bir þey yok. Orman iþletmeleri 
ürettiklerini satamaz hale gelmiþ zarar ayyuka 
çýkmýþ durumda.  Mirasyediler gibi faiz 
gelirleriyle yaþar hale dönmüþüz. Faizden elde 
edilen gelirler mesleði kurtarmaya da yetecek 
mi? Ormancý meslektaþlarýmýz aðaçlandýrma 
sahasý denilerek AKP'nin seçim mitingine 
dönüþtürülen bir toplantýya gitmeye 
zorlanýyor. Ormancýlýk öyle bir faaliyet 
alanýdýr ki politika üstü tutulmazsa sonuçta 
oluþacak zarar bütün topluma zarar 
verecektir. Mesleði yönetenler bunu görmüyor 
maalesef.

Bu sayýda yer alan yazýlarýn yazarlarýna, 
yazýlarý editoryal olarak denetleyen Yayýn 
Kurulu Üyelerine, bir makalede hakemlik 
yapan Prof. Dr. Aytuð AKESEN'e ve dergiye 
katkýda bulunan herkese teþekkür edeiyor ve  
saygýlar sunuyorum. Mesleðimizi Haliç 
Üniversitesinde temsil etmeye baþlayan Prof. 
Dr. A. Yücel ERYILMAZ'a da baþarý ve yeni 
görev yerinde mutluluklar diliyoruz.
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Üç yýllýk yönetim dönemimiz 18 
Nisan 2009'da sona erecektir. 
Çalýþma Programýmýzda binanýn en 
g e ç  2 0 0 6  y ý l ý  s o n u n d a  
tamamlanacaðý düþünülmüþ, 
kalan iki yýlýmýzda derneðin diðer 
etkinliklerine zaman ayrýlabileceði, 
ç a b a  h a r c a n a b i l e c e ð i  
öngörülmüþtü.

Bina inþaat ýmýzýn ik i  y ý l  
gecikmesi ve bu gecikmede 
mücadelenin daha ziyade yasal 
ortamlarda yapýlmaya çalýþýlmasý, 
bu  yönde  gö r e v l end i r i l e n  
avuka t la r ýn  b i le rek  ya  da 
bilmeyerek sorunu çözmek yerine 
daha da karmaþýk hale getirmeleri 
derneði maddi ve manevi aðýr 
kayýplara uðrattý. Bu konuda 
tahmin edilemeyen harcamalar 
yapýlmak durumunda kalýndý. Bina 
inþaatýnýn yönetim dönemimizin 
h e m e n  h e m e n  t a m a m ý n ý  
kapsamasý, yönetimin zamanýnýn 
ve çabalarýnýn çoðunluðunu buna 
ayýrmasýna neden oldu. Bu süreçte 
zaman zaman yorucu, yýpratýcý 
dönemler yaþadýk. Dernek gereksiz 
yere yýpratýlmaya çalýþýldý. Yýllarca 
sanata ve sanatçýya gösterilen ilgi, 
verilen katký hiçe sayýlmýþ, 46 yýl 
baðrýnda barýndýrdýðý Yeni Sahne 
Tiyatrosu'na iliþkin özverisi dahi 
hiçe sayýlmýþ ve dernek “sanat 
düþmaný” ilan edilmiþtir. Bugüne 
dek hiçbir dernek ya da örgüt 
Türkiye Ormancýlar Derneði gibi 
sanata ve sanatçýya destek 
vermemiþ, katký koymamýþtýr.

Derneðin 84 yýllýk tarihi misyonu 
çirkin söylemlerle yok edilmeye 
çalýþ ý lmýþt ýr,  hem de kendi 
üyelerinin çabalarýyla.

Bu olumsuzluklara raðmen 
yönetim dönemimizde çok önemli 
etkinlikler gerçekleþtirilmiþtir. 
Yýllardýr sürdürülen özverili, 
içtenlikli politikalar, siyasete 
payanda o lmayan tav ý r lar ý  
nedeniyle Türkiye Ormancýlar 
Derneði her kiþi ve kesime güven 
vermiþtir. Bu nedenle Ormancýlýk 
Eðitiminin 150. yýlý kutlamasýnda 9 
orman fakültesi, dernek etrafýnda 
birleþebilmiþ, çok önemli bir etkinlik 
ortaya konulmuþtur.

Ormancýlýk Eðitiminin 150. Yýlý 

vermiþlerdir. Bu nedenledir ki hem 
Belek'te hem de Ankara'da çok 
güzel tesisleri kazandýrmýþlardýr.

Artýk derneðin kronikleþmiþ 
sorunlarý çözülmüþtür. Ekonomik 
yönden de güçlü bir kuruluþun alt 
yapýsý hazýrlanmýþtýr. Bundan böyle 
bu savaþým dernek amaçlarýnýn 
ge rçek le þ t i r i lmes i  yönünde  
verilmelidir.

Önümüzdeki yýllardaki dernek 
çal ýþmalar ý  ve programlar ý  
konusunda iki kez geniþ katýlýmlý 
top lan t ý la r  düzen lend i .  Bu 
toplantýlarda alýnan kararlar ve 
getirilen önerilerin dikkate alýnarak 
dernek çalýþma programlarýnýn 
oluþturulacaðýna inanýyor, dikkate 
alýnmasýný istiyor ve bekliyoruz. 
Hatta bu toplantýlarda derneðin 5 
yýllýk, 10 yýllýk görevleri, vizyonu ve 
misyonu dile getirilmiþtir.

Ý k t i s ad i  i þ l e tmem i z  i l e  
o r m a n c ý l ý k  ç a l ý þ m a l a r ý n a  
ormancýlýk dýþý projelere, kýrsal 
kalkýnmaya yönelik projelere 
girmek istiyoruz. Bu konularda gelir 
s að lamak tan  z i y ade  genç  
meslektaþlarýmýzý iþlendirmek ve 
dernek çalýþmalara katmayý 
amaçlýyoruz.

Fakültelerle baþlatýlan 
diyaloðun yeni dönemde daha da 
geliþeceðine inanýyor, buna iliþkin 
programlarla bu  çabalarýn 
sürdürülmesini istiyor ve bekliyoruz.

Y ý l l a r  önce  Tü rk i ye  
Ormancýlar Derneði'nin geçmiþine 
yaraþýr bir konuma getirilmesi, 
mesleki sorunlarýn çözümünde 
meslek kamuoyunu harekete 
geçirebilecek, mücadele strateji 
etrafýnda örgütleri birleþtirebilecek 
saygýn bir yapýya kavuþturulmasý 
gereðine inandýk. Derneðin yok 
olan ekonomik gücünü artýrmayý 
bu amaçla istedik. On yýldýr yapýlan 
mücadelenin, ortaya konulan 
büyük özverinin arkasýndaki neden 
bu idi. Þimdi saðlanan ekonomik 
kazanýmlarýn bu yönde kullanýlmasý 
gereðini yineliyor ve gelecek 
yönetim döneminde faaliyetlerin 
aðýrlýklý olarak bu doðrultuda 
olmasýný bekliyoruz.

kutlamasý 9 orman fakültesinin 
dekan, öðretim görevlisi ve 
öðrencileri ile ormancýlýk meslek 
örgütleri, sivil toplum kuruluþlarý, 
O rman  Gene l  Müdü r l üðü  
yöneticileri, bakanlýðýmýzda görevli 
meslektaþlarýmýz, birlikte olmanýn 
gururunu yaþamýþlar, Kongreyi ilgi 
ve beðeni ile izlemiþlerdir.

Derneðin genç üye tabanýnýn 
gen i þ l e t i lme s i  i ç i n  o rman  
fakültelerinin çeþitli etkinliklerine 
katýlýnmýþ, katký verilmiþtir.

Her yörede temsilci l ikler 
oluþturulmuþtur. Üyelerimizin 
yoðun olduðu illerimizde 3 kiþilik 
temsilciler kurulu görevlendirilmiþ, 
Ýstanbul'da Marmara Þubesi 
kuruluþu gerçekleþt i r i lmiþt i r.  
Marmara Þubesi için Kadýköy'de 
geniþ, ferah ve boðaza nazýr bir 
daire 5 yýllýðýna kiralanmýþtýr. 
Trabzon temsilciliðimiz için de bir 
büro kiralanmýþ ve hizmete 
açýlmýþtýr.

Belek'teki Rixos Oteli'nden 
objektif ölçütlere göre çok sayýda 
üyemiz yararlandýrýlmýþtýr. Yoðun 
turizm sezonu dýþýnda üyelerimiz 
için dönem toplantýlarýna olanak 
saðlanmýþtýr. Bu þekilde dört dönem 
toplantýsýna ortam hazýrlanmýþtýr.

Dergimiz Orman ve Av daha 
kaliteli ve içerikli yayýmlanmýþtýr. 
Dernek yayýný olarak da 5 eser 
yayýnlanarak meslek kamuoyuna 
sunulmuþtur.

Binamýz her türlü zorluða ve 
sýkýntýya raðmen çok kaliteli bir 
þekilde tamamlanmýþ ve hizmete 
açýlmýþtýr. Dört kat otopark yapýmý, 
y a s a l  z o r u n l u l u k t a n  
kaynaklanmýþtýr. Baþlangýçtaki 
“ K ü l t ü r  P r o j e s i ” n i n  
gerçekleþtirilebilmesi için yasal 
süreç baþlatýlmýþtýr. Üçüncü kat 
dýþýndaki birimler hizmete açýlmýþtýr. 
Üçüncü kat ýn  ku l lan ým ve 
deðerlendirilmesi ilerideki aylarda 
üyelerimizin ortak kararý ile 
yapýlacaktýr.

Son yýllarda görev yapan 
yönetim kurullarý çok büyük 
özveride bulunmuþlardýr. Amatörce 
görev yapmalarýna karþýn dernek 
çýkarlarýnýn korunmasý konusunda 
profesyonelce adeta savaþ 

TOD 
YÖNETÝM KURULU

BAÞYAZI YÖNETÝM DÖNEMÝMÝZ SONA ERERKEN
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Trabzon Maçka'da çalýþtýðýmýz yýllarda, sevgili 
arkadaþým ve meslektaþým Sedat ÝBRAHÝMAÐAOÐLU 
bir gün bana “Aðabey biliyor musun damga yaparken 
ben çok fazla sigara içiyorum. Bunca yýlda yetiþmiþ bir 
aðaca damga vurdururken, acaba yanlýþ mý yaptým 
endiþesiyle strese giriyorum” demiþti.

Yaptýðý damga nedeniyle sorgulanan hiçbir 
meslektaþýmý hatýrlamýyor olmama raðmen, belki de ilk 
kez kendi ayaðýnýn bastýðý daðlarýn doruklarýnda ve 
vadilerinde yaptýðý iþin sorumluluðunu yüreðinde 
duyan daha nice meslektaþýmý, ayrýmýnda kaçak 
kesilen bir aðacýn kütüðü dibinde gözyaþý döken, doða 
aþýðý ve onurlu muhafaza memurlarýmýzý sevgiyle 
kucaklamak ve yanaklarýndan öpmek isterim.

Çetin doða koþullarýnda bin bir özveri ile yaptýðýmýz 
çalýþmalarýnýz, sevinçleriniz, çýðlýklarýnýz, baþarýlarýnýz, 
isyanlarýnýz, hepsi ama hepsi bir çamýn ibresinde veya 
bir meþenin yapraðýnda takýlý kaldý. Yeþile boyadýðýnýz 
Anadolu bozkýrýndan yükselen aðaçlar bile gökyüzüne 
açýlan eller gibi dualarýný fýsýldayarak söylüyorlar.

Bütün bunlarýn sonunda, henüz parasal deðeri 
ölçülemeyen bir servetin içinden tertemiz süzülüp 
geldiniz. Bence sizler ormancýlýðýn isimsiz ve sessiz 
kahramanlarýsýnýz.

Hiç geçmeyecek sandýðýmýz yýllar bir bakmýþýz sular 
seller gibi akýp gitmiþtir. Giderken de acýmasýzca, 
insafsýzca hoyratça gitmiþtir. Gücümüzü, saðlýðýmýzý 
alýp, yaþamýmýzýn renklerini soldurup öylece gitmiþtir.

Bir gün kaçýnýlmaz emekliliðimiz gelip kapýmýzý 
çalmýþtýr ve “BÝR TATLI HUZUR” aradýðýmýz yýllar 
baþlamýþtýr. Birikimlerimizi, beynimizin kývrýmlarýnda 

arkadaþlarýmýzla paylaþacaðýmýz bir mekana, bir 
ortama sahip olmak hakkýmýz deðil midir?

Sayýn Mehmet BAYRAMOÐLU, TOD Ýstanbul 
Þubesi büro ve lokal açýlýþýna beni davet ettiðinde, 
Beþiktaþ'tan Kadýköy'e geçerken yolda ve gemide 
aklýmdan bütün bunlarý geçirdim ve eski lokali 
düþündüm. Hiçbir zaman meslektaþlarýma 
yakýþtýramadýðým, içimi burkan ve acýtan bu yer demek 
ki terk ediliyordu. Acaba yeni yer nasýldý? 
Meslektaþlarýma yaraþýr bir yer miydi? Beni bir hayli 
heyecanlandýran bu olayý bir an önce yaþamak 
istiyordum.

Kadýköy meydanýnýn bitiþiðinde yükselen binanýn 
beþinci katýna çýktýðýmýzda “ÝÞTE BUDUR… ÝÞTE 
BUDUR… demekten kendimi alamadým. Lokal bizlere 
layýk bir yerdi, manzarasý müthiþti ve doyumsuzdu. 
Belki de dünyanýn en enteresan görümü karþýmýzdaydý. 
Kýtalarýn kesiþtiði bu þehirde Asya'dan Avrupa'ya 
bakýyorsunuz. Tam karþýnýzda Ayasofya, Sultanahmet, 
Topkapý Sarayý, Sarayburnu, kýsaca tarihi yarýmada 
vardý. Marmara Denizi, boðaz giriþi, haliç giriþi, 
Haydarpaþa buradan daha bir harika görünüyordu.

Bu muhteþem manzaranýn, günün her saati 
deðiþen renklerini izlemek ve tarihi yarýmadadan 
güneþin batýþýný seyretmek, bu güzellikleri doya doya 
yaþamak geç de olsa bizler adýna þüphesiz çok 
mutluluk veren bir giriþim olmuþtur.

Kalýcý mekanlara kavuþmak dileðiyle, baþta 
Türkiye Ormancýlar Derneði yöneticileri olmak üzere, 
ayný derneðin Ýstanbul þubesi yöneticilerine, Emekli 
Ormancýlar Derneði Ýstanbul Þubesi yöneticilerine ve 
emeði geçen herkese þahsým ve Ýstanbul'da oturan tüm 

BÝR LOKAL AÇILIÞI VE DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ
ÝÞTE BUDUR …

Mehmet SANDIKÇI
Ýstanbul Eski Orm.Bölg.Md.
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3402 sayýlý Kadastro Kanunu'nun bazý maddeleri 
03.03.2005 tarihli ve 25744 sayýlý resmi gazetede 
yayýnlanarak yürürlüðe konulan 22.02.2005 tarihli ve 
5304 sayýlý kanunla deðiþtirilmiþtir. Yapýlan bu 
düzenleme ile 3402 sayýlý Kadastro Kanunu'nun 
ormanlara yönelik 4. maddesinin 3. fýkrasý ile 22. 
maddesinin son fýkrasý deðiþtirilmiþ ve kanuna geçici 7. 
madde eklenmiþtir.

   Bu kanun kapsamýnda ülkemizin kadastrosunun üç 
yýlda bitirilmesi hedeflenmiþ, 3402 sayýlý Kadastro 
Kanunu'nun 39. maddesinin son fýkrasý hükmüne göre 
ihale suretiyle tesis kadastro çalýþmalarýnýn yapýlmasý 
planlanmýþ, yine Kadastro Kanunu'nda deðiþiklik 
yapýlmasý hakkýndaki kanununun deðiþen 3. maddesi 
ile de teknik ve idari orman sýnýrlarýnýn tespitinin 
kadastro ekiplerince yapýlacaðý kararlaþtýrýlmýþtýr.

   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce hýzlý bir 
þekilde gruplar oluþturularak ihale çalýþmalarýna 
baþlanmýþ, akabinde kadastro çalýþmalarý 
baþlatýlmýþtýr. Çalýþmalarda kadastro ekibine Orman 
Genel Müdürlüðü taþra teþkilatýnca görevlendirilen en 
az iki orman mühendisi katýlýmý ile çalýþma alanýndaki 
ormanlarýn bu ekipçe sýnýrlandýrma ve tespitleri 
yapýlarak, 30 günlük kýsmi ilan sonunda bu alanlarda 
da orman kadastrosu yapýlmýþ sayýlmýþtýr. Yapýlan kýsmi 
ilanla köyün çalýþma alanýndaki ormanlar 1/5000 
kadastro paftalarýna iþlenerek köye asýlmýþtýr. Bu 
paftalarda herhangi bir mevki adý yazýlmadýðýndan, 
köylülerin orman sýnýrýnýn nereden geçtiðini 
bilmelerine imkân yoktur. Köylülere gerekli açýklama 
yapýlmamýþ, köylüler aský ilanýný yeterince (hatta hiç) 
anlamamýþ, itiraz haklarýný kullanamadan askýlar 
kesinleþmiþtir.

   Kadastro çalýþma alan sýnýrýnýn, kadastrosuna 
baþlanacak köy veya mahallenin idari sýnýrlarý dikkate 
alýnmadan belirlenmesi, bazý gruplarda 5-6 köyü 
kaplamýþ, diðer bir ilin sýnýrlarýna geçmiþ, köylü 
arazisinin hangi çalýþma alaný sýnýrlarý içersinde 
kaldýðýný öðreninceye kadar itiraz süresini geçirmiþtir.

   Köylülerin tapularý yeterli inceleme yapýlmadan, 
“tatbiki mümkün deðil, araziye uygulanamadý” 
gerekçeleri ile hiç deðerlendirilmeyerek ellerinden 
alýnmalarýna sebep olunmuþtur.

Eski tapularýn tatbikinin mümkün olmamasý, 

ekonomik sýkýntýlardan büyükþehirlere göçler, 
köylülerin atalarýndan kalan uzun yýllar ekilip biçilen 
tarlalarýn terk ile yabanlaþmasý, orman fidanlarý geldiði 
iddialarý ile kiþiler adýna tapulamaya tabi tutulmasýný 
engellemiþ, itirazlarý önlemek amacýyla da, Orman 

Kadastro komisyonlarý gelip bu yerleri 2/B maddesi 
ile orman dýþýna çýkaracak sorununuzu çözecek 
diyerek hem haksýz bir beklenti içine sokmuþlar, hem de 
köylülerin dava açmalarýný engellemiþlerdir. Bu yerlerin 
2/B maddesi ile orman dýþýna çýkarýlacak yerlerle ilgili 
þartlarý taþýyýp taþýmayacaðýný düþünmemiþlerdir. 
Akabinde gelen Orman Kadastro komisyonlarý þartlarý 
t a þ ýmad ýð ýndan  2/B  madde  uygu lamas ý  
yapmamýþlardýr.

   Orman kadastrosunda tecrübeli, ehil kimselerin 
orman sýnýrlarýný belirlemede görev almamasý, 
akabinde türlü sorunlarý getirmiþ, orman sayýlmasý 
gereken yerler orman sayýlmamýþ, orman sayýlmamasý, 
tarým alaný olmasý gereken yerler de orman sayýlmýþ, 
sayýsýz davalarýn yolu açýlmýþtýr. Köylülerin olmasý 
gereken, ormanla ilgisi olmayan bu yerler de 2/B 
maddesi çalýþmasý yapýlarak (köylünün kendi arazisi) 
orman dýþýna çýkarýlmýþtýr.

   Köylülere “orman askýsýna itiraz etmeyin, yüklü 
miktarda maddi kaybýnýz olur, kazanma þansýnýz yok” 
denilerek tespitlere itiraz etmeleri engellenmiþ, yanlýþ 
yönlendirilmiþlerdir. Gerçekten, ortalama bir milyarý 
aþacak dava açma masraflarý, bilirkiþi ücretleri, 
arazisini satsa bu parayý alamayacak olan köylüyü, 
mahkemeden uzak tutmuþtur.

   5831 sayýlý Tapu Kanunu ile bazý kanunlarda 
deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun, Resmi gazetenin 
27.01.2009 tarih ve 27123 sayýlý nüshasýnda 
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Kanunun 9 uncu 
maddesinin geçici 7 inci maddesinde  “Bu kanuna 
göre yapýlacak çalýþmalardan önce 6831 sayýlý 
Orman Kanununa göre baþlanan orman kadastrosu, 
bu kanunun 4 üncü maddesine göre sonuçlandýrýlýr.” 
hükmünü getirmiþtir. 

Orman köylümüze tekrar geçmiþ olsun.

   Anayasamýz 2nci maddesi ''Türkiye Cumhuriyeti, 
toplumun huzuru, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý 
içinde insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine 
baðlý, baþlangýçta belirtilen temel kriterlere dayanan, 

KADASTRO BÝTTÝ 
Yayýn Kurulu
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Kaldý ki 3116 sayýlý kanun sadece hâsýlat ürünü 
veren ormanlarý sýnýrlamýþ, 4785 sayýlý kanun ile de 
istisnalar haricinde tüm ormanlar devletleþtirilmiþtir. 
6831 sayýlý kanuna göre herhangi bir nedenle orman 
sayýlmayan yerlerin, orman sýnýrlarý dýþýnda kalmýþ 
ormanlarýn kadastrosunun her zaman orman kadastro 
komisyonlarýnca yapýlacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr.

T.K.G.M 5304 sayýlý kanunla deðiþik 3402 sayýlý 
kanunun 4 üncü maddesi 3 üncü fýkrasýna göre yaptýðý 
orman kadastrosunda, orman tahdidi ile 2/B madde 
uygulamasý yapýlmýþ kesinleþmiþ yerlerde, herhangi bir 
sebeple orman sýnýrlarý dýþýnda kalmýþ ormanlarýn, 
tekrar orman olarak sýnýrlandýrma ve tespitlerini 
yapmaya yanaþmadýðý duyumlarý alýnmýþtýr. 
Uygulamada T.K.G.M unutulan ormanlar olduðunu 
kabul etmeyebilecek, mevcut tahdide göre orman 
idaresini bilgilendirmeden de çalýþmalarýný 
yapabileceklerdir. Herhangi bir nedenle orman sýnýrlarý 
dýþýnda kalan ormanlarýn orman kadastrosunu 6831 
sayýlý orman kanunu Orman Kadastro Komisyonlarýna 
v e r d i ð i n d e n  T. K . G. M  b ö y l e  b i r  g ö r e v  
üstlenmeyebilecektir.

Ýþletme müdürlüklerinin bu gibi çalýþmalarý takip 
edip çalýþmayý, ekibe eleman görevlendirerek veya 
itirazlarýný zamanýnda yaparak, takip etmelerinde 
büyük yarar vardýr.

     
6831 sayýlý orman kanununun 9 uncu madde 

yedinci fýkrasý “Orman tahdidi veya kadastrosu yapýlýp 
ilan edilerek kesinleþmiþ yerlerde, vasýf ve mülkiyet 
deðiþikliði dýþýnda aplikasyon, ölçü, çizim ve 
hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni 
hatalar tespit edildiðinde, bu hatalar O.G.M'nin bilgisi 
ve denetimi altýnda orman Kadastro Komisyonlarýnca 
düzeltilir. Düzeltme 10 uncu maddeye göre ilan olunur. 
Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içinde düzeltmenin 
kaldýrýlmasý amacýyla sulh hukuk mahkemesine dava 
açýlmadýðý takdirde yapýlan düzeltme kesinleþir. 
Düzeltmelerde 11 inci maddedeki hak düþürücü süre 
aranmaz.

(Ek fýkra:27.01.20095831/3)  3402 sayýlý 
kadastro kanununa göre kadastrosuna baþlanan 
çalýþma alanlarýnda evvelce kesinleþmiþ olan orman 
haritalarýnýn kontrolü sonucunda tespit edilecek 
hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hatalarý 
3402 sayýlý kanunun 4üncü maddesine göre oluþan 
kadastro ekibince düzeltilir. Diðer vasýf ve mülkiyet 
deðiþikliði dýþýnda kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden 
kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro 

TESBÝT  2

demokratik, laik ve SOSYAL bir hukuk devletidir''.der.

     Kadastro bitti. 

                                                                                                        

5831 sayýlý Tapu Kanunu ile bazý kanunlarda 
deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun tasarýsý, resmi 
gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu kanunla 
yapýlan deðiþikliklerle, O.G.M'nin taþra örgütünün 
görevleri ve sorumluklarý artmýþtýr. Kanunlarý bilmek, 
araþtýrmak, en iyi þekilde, eksiksiz uygulamak, 
hepimizin görevidir. Ancak çok çeþitli iþ kalemleri ile 
uðraþan taþra teþkilatýnýn, uzun zaman ayýrýp, kadastro 
gibi uzmanlýðý gerektiren konularda karar verebilmesi 
hiç de kolay deðildir. 

Bu baðlamda incelediðim, 5831 sayýlý kanunun 
uygulamasýnda dikkat edilmesi gerekli iki hususa 
deðineceðim.

5831 sayýlý kanununun 9 uncu maddesi ile 3402 
sayýlý kanunun geçici 7inci maddesi aþaðýdaki þekilde 
deðiþtirilmiþ ve kanuna aþaðýdaki geçici maddeler 
eklenmiþtir.

 -8-Bu kanunun yayýmý tarihinden 
önce yapýlan tapulama veya kadastro çalýþmalarýnda 
tespit dýþý býrakýlan tapuda kayýtlý taþýnmazlar ile kamu 
kurum ve kuruluþlarýna ait yerlerde ve çalýþma alaný 
içinde orman olduðu gerekçesiyle tespit harici 
býrakýlan alanlarda, daha sonra kesinleþen orman 
kadastro sonucunda orman sýnýrý dýþýnda kalan tapulu 
ve tapusuz taþýnmazlarýn 3402 sayýlý kanun 
hükümlerine göre kadastrosu yapýlýr. 

 
Bu kanuna göre, orman kadastro komisyonlarýnca 

orman sýnýrý dýþýnda býrakýlan taþýnmazlarýn, kadastro 
ekiplerince kadastroya tabi tutulmasýna imkân 
tanýnmaktadýr.

Mülga 766 sayýlý tapulama kanununun 2 inci 
maddesine göre ormanlarýn Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüðü (T.K.G.M) tarafýndan tapulama veya 
kadastroya tabi tutulmasý mümkün bulunmadýðýndan 
çalýþma alaný sýnýrý içinde kalan bu nitelikte yerler tespit 
harici býrakýlmaktaydý.

Taþýnmazýn tahdit dýþýnda kalmasý o yerin orman 
olmadýðý þeklinde kabulünü gerektirmez. Ýlgili 
tapulama kanununun 2 inci maddesinde “ormanlarýn 
tespit dýþý býrakýlmasý zorunludur” dendiðinden 
taþýnmaz kanunun amir hükmü gereði orman olarak 
tespit dýþý býrakýlmýþtýr.

ÝKÝ TESPÝT

TESPÝT 1

GEÇÝCÝ MADDE
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yerlerin sýnýr nokta ve hatlarý, orman kadastro 
tutanaklarý esas alýnmak suretiyle orman iþletme 
müdürlüðünce görevlendirilecek en az bir orman 
yüksek mühendisi ya da  orman mühendisinin iþtirak 
ettirildiði kadastro ekibince zemine aplike edilir. Bu 
çalýþmalar sýrasýnda kadastro veya orman 
haritalarýnda düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve 
zemin uyumsuzluðunun tespiti halinde yukarýda 
oluþturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun 
hale getirilir. Bu çalýþmalara kadastro kontrol 
mühendisi de iþtirak ettirilir. Çalýþma sonucunda bir 
zabýt düzenlenir ve bu zabýt ekip görevlileri ile kontrol 
mühendisi tarafýndan birlikte imzalanýr. Düzeltme 

iþlemleri orman mevzuatý ile tapu ve kadastro 
mevzuatýna göre yapýlmýþ ve bu kanununa göre 
yapýlacak aský ilaný ile de ilan ve teblið edilmiþ sayýlýr.

Hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerler, 
daha öncesi tescil edilmiþ olduðuna bakýlmaksýzýn 
Maliye Bakanlýðýnýn talebi üzerine, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüðünce fiili kullaným durumlarý dikkate 
alýnmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapýlabilir. Bu 
iþlemler sýrasýnda, orman ve kadastro haritalarýnda 
tespit edilen fenni hatalar, yukarýdaki üçüncü fýkrada 
belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir” hükümlerini 

müdürlüðünce mahalli orman kuruluþuna bildirilir. 
Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre içersinde 
Orman Kadastro Komisyonu görevlendirilir” 
þeklindedir.
    

 3402 sayýlý kanununun 8 inci maddesinde ise;  (Ek 
fýkra 27.01.20095831/8 md. Ek madde/4  1.2.3.4 
bentleri )” 6831 sayýlý orman kanununun 20/6/1973 
tarihli ve 1744 sayýlý kanunla deðiþik 2inci maddesi ile 
23.9.1983 tarihli ve 2896 sayýlý, 5.6.1986 tarihli ve 
3302 sayýlý kanunlarla deðiþik 2inci maddesinin (B) 
bendine göre orman kadastro komisyonlarýnca hazine 
adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerler, fiili 

kullaným durumlarý dikkate alýnmak ve varsa üzerinde 
muhdesatýn kime veya kimlere ait olduðunu ve kim 
veya kimler tarafýndan ne zamandan beri kullanýldýðý 
kadastro tutanaðýnýn beyanlar hanesinde gösterilmek 
suretiyle, bu kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 
aský ilaný hariç diðer ilanlar yapýlmaksýzýn öncelikle 
kadastrosu yapýlarak hazine adýna tescil edilir. Bu 
maddeye göre yapýlacak kadastro çalýþmalarý ikinci 
kadastro sayýlmaz.
   

Bu maddeye göre yapýlacak kadastro sýrasýnda 
orman ve hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan 
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üretilmesini zorunlu kýlmaktadýr. O.G.M'nin geçmiþte 
yaptýðý, orman kadastro çalýþmalarý, gayet baþarýlý 
çalýþmalardýr. Tescil sorunu kurumun tescil mevzuatýna 
geç uyum saðlamasýndan kaynaklanmýþtýr. Orman 
kadastro komisyonlarýnýn bu gecikmede vebali yoktur.   
Yüksek yargý organlarý bugün bu çok eskiden, mevcut 
imkânlarla yapýlan orman kadastrolarýnýn en doðru 
kadastro olduðunu ve bu çalýþmalarýn orman sýnýrlarýný 
belirlemede esas olduðunu vurgulamaktadýrlar. 

Mevcut yasa karþýsýnda, iþletme müdürlükleri bu 
gibi çalýþmalarý çok iyi takip ederek herhangi bir hak 
kaybýna sebep olunmamasý, sorumlu durumda 
kalýnmamasý için ellerinden gelen gayreti sarf etmeliler, 
gerekirse bu konuda teknik ve fenni hatalarý yeterince 
bilgi sahibi olmadýklarýný belirtip, Orman Kadastro 
Komisyonu görevlendirilmesini istemelidirler.
     

2/B maddesine göre orman sýnýrlarý dýþýna 
çýkarýlacak ve çýkarýlamayacak yerler, orman niteliðinin 
devamý, 2/B maddesi uygulamalarýnda nitelik 
belirleme ölçütleri ile çalýþma esaslarýný belirleyen 
Orman Kadastrosunun Uygulanmasý Hakkýnda 
Yönetmeliðin yedinci bölümü uyarýnca orman 
kadastro komisyonlar ý  2/B incelemeler in i  
yapmaktadýrlar.

Kanun ve Yönetmelik uyarýnca 2/B maddesi ile 
orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmasý istenilen yerde 
komisyon:

 Bu yerin öncelikle 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini tam olarak 
kaybedip kaybetmediðini,(yönetmelik, madde:35- 
31.12.1981 tarihinden önce üzerinde aðaç, aðaççýk 
topluluklarý bulunmayan ormancýlýk faaliyetleri ve 
ekonomisi yönünden orman kurulmasýnda yarar 
olmayan yerler bilim ve fen bakýmýndan orman 
niteliðini tam olarak kaybetmiþ sayýlýr).

 Bu yerin 31.12.1981 tarihinden önce niteliðini 
kaybettiðini tam olarak ortaya koydu ise, yerin tarla, 
Bað, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fýndýklýk, fýstýklýk  
(Antep fýstýðý, çam fýstýðý) gibi çeþitli tarým alanlarý veya 
otlak, kýþlak, yaylak gibi hayvancýlýkta kullanýlmasýnda 
yarar olduðu tespit edilen araziler ile þehir, kasaba ve 
köy yapýlarýnýn toplu olarak bulunduðu yerleþim 
alanlarýndan herhangi birine dönüþüp dönüþmediðini,

 Ýkinci maddede sayýlan yerlere dönüþtü ise halen 
bu özelliði taþýyýp taþýmadýðýný,

 ikinci maddede sayýlan yerlere dönüþtü ise, bu 

2/B MESELESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR ÖNERÝ

1-

2-

3-

4-

ihtiva etmektedir.
    

Özetlenirse Orman Kanununun 7 inci 
maddesinin birinci fýkrasý orman kadastrosu ve 2inci 
madde uygulamalarý ile ilgili olarak orman kadastrosu 
kesinleþen yerlerde tespit edilen fenni hatalarý 
düzeltilmesi iþlerini orman kadastro komisyonlarý 
tarafýndan yapýlacaðýný hüküm altýna almýþtýr.

3402 sayýlý kadastro kanununun 8inci maddesi ek 
madde 4 ile de; hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna 
çýkarýlan yerlerin kadastrosu ve tescili sýrasýnda, 
kadastro ve orman haritalarýnda düzeltme iþlerinin, 
5304 sayýlý kanunla deðiþik 3402 sayýlý kanuna göre 
oluþturulan kadastro ekibince yapýlacaðýný hüküm 
altýna almýþtýr.

Orman haritalarý sýnýr tutanaklarý nedeniyle özellik 
arz etmektedir. Orman haritasýnýn ayný zamanda sýnýr 
tutanaðýna uygunluðunun ya da aykýrýlýðýnýn 
deðerlendirilmesi kadastro müdürlüðü bünyesinde 
deðil orman kadastro komisyonlarýnca yapýlmasý daha 
uygun olacaktýr. Dolayýsýyla hazine adýna orman 
sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin tescili esnasýnda tespit 
edilen fenni hatalar mutlaka 4999 sayýlý yasa ile 
deðiþik 6831 sayýlý kanunun 9 uncu maddesi 
gereðince orman kadastro komisyonlarýnca 
yapýlmalýdýr. 

Yukarýda 6ncý paragrafta 6831 sayýlý yasanýn 9 
uncu maddesinde düzeltme iþleminin usul ve esaslarý 
belirtilmiþ, teknik hatalarýn düzeltme iþleminin 
O.G.M'nin bilgisi ve denetimi altýnda yapýlacaðý ve 
düzeltme iþlemi yapma görev ve sorumluluðunun 
Orman Kadastro Komisyonlarýna ait olduðu 
belirtilmiþtir.

3402 sayýlý kadastro kanununun 8inci maddesine 
eklenen ek madde-4'te 3402 sayýlý kanununa göre 
oluþturulacak ekip tarafýndan düzeltmelerin 
yapýlacaðýnýn hüküm altýna alýnmasý ekipte 
görevlendirilecek Orman Yüksek Mühendisi veya 
Orman Mühendisinin, düzeltilecek teknik ve fenni 
hatalar hakkýnda yeterli bilgisi bulunmayacaðý gibi, 
6831 sayýlý kanunun gerekse 3402 sayýlý kanunun ilgili 
madde metinleri birbirleriyle çeliþkiye düþecektir. 
Yasada yer almasa da düzeltme iþlemlerinin 
O.G.M'nce görevlendirilecek Orman Kadastro 
komisyonu katýlýmý ile kadastro ekibince yapýlmasý 
hukuki birliktelik saðlayacaktýr.

Orman kanunlarýna göre yapýlan orman kadastro 
çalýþmalarýnýn uzmanlýk gerektirmesi, ormancýlýk 
eðitimi almýþ, kadastro konusunda yýllarca çalýþmýþ 
bilimsel ve teknik bilgiye sahip orman mühendislerince 
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Bu içtihada uyan mahkemeler 2/B madde itiraz 
davalarýnda bilirkiþilerden dava konusu yerden el 
çekildiðinde tekrar ormana dönüþme olgusunun 
gerçekleþeceði belirtildiðine dair bilirkiþi ek raporlarýna 
dayanarak, 6831 sayýlý yasanýn 2/B maddesi þartlarý 
mevcut olmadýðý, dava konusu yerin bilim ve fen 
bakýmýndan orman niteliðini tam olarak yitirmediði 
görüþ ve kanaati ile Yargýtay tarafýndan da onanan, 
dava konusu yerlerin orman sayýlan yerlerden 
olduðuna dair kararlar vermiþlerdir.

Orman dýþýna çýkarma uygulamalarýnýn esas ve 
usullerini deðiþtiren bu Yargýtay 20. Hukuk Dairesinin 
yerleþik kararýnýn orman kadastrosunun uygulanmasý 
hakkýnda yönetmeliðe eklenmesi uygulamada tek 
seslilik saðlayacaktýr. Kanun ve yönetmelik uyarýnca 
2/B maddesi ile orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmasý 
istenilen yerde komisyon beþinci madde olarak bu 
hususu sorgulayacaktýr.

Orman dýþýna çýkarma iþlemlerinde hukuki ihtilaflar 
çýkmasý, yapýlan uygulamalarýn dava yolu ile iptal 
edilmesi emek, zaman ve maddi kayba sebep olmakta, 
idarenin güvenilirliðini, otoritesini, saygýnlýðýný 
zedelemektedir.

Orman dýþýna çýkarma uygulamalarýnýn objektif 
ölçütlere kavuþturulmasý, komisyonlarýn hatalý karar 
almasýný önleyecek, orman varlýðýnýn azalmasýna da 
yol açmayacaktýr. 

hali ile kullanýlmasýnýn orman olarak muhafazasýndan 
daha yararlý olup olmadýðýný, inceler.

Bahsedilen unsurlardan herhangi bir ini 
taþýmýyorsa, baþkaca bir araþtýrma yapýlmadan o 
yerde 2/B madde uygulamasý yapýlmaz. 

O.G.M' nün Orman Kadastrosu ve 2/B madde 
uygulamalarýnda genel ilkeler konulu talimatýn 23'cü 
maddesinde, gerek orman kadastro çalýþmalarýnda 
gerekse orman sýnýrlarý dýþýna çýkarma iþlemlerinde 
yerleþik Yargýtay kararlarýndan yasa ve yönetmelik 
maddelerinden kesinlikle ayrýlanýlmayacaðý 
vurgulanmýþtýr. 

Yargýtay 20. Hukuk Dairesinin yerleþik 
içtihatlarýnda (Yargýtay 20. Hukuk dairesi 
2001/7370,2001/8299K sayýlý ilamý gibi) “dava 
konusu taþýnmaz üzerinde el çekildiði takdirde 
taþýnmaz üzerinde ormana dönüþme olgusunun 
mevcut olup olmadýðý, ormanýn meydana gelip 
gelmeyeceði araþtýrýlmalýdýr.” kararý gereði Kadastro 
Mahkemeleri 2/B maddesine itiraz davalarýnda 
bilirkiþilerden ek rapor düzenlenmesi istenilerek, dava 
konusu taþýnmaz üzerinde ormana dönüþme 
olgusunun mevcut olup olmadýðý, ormanýn gelip 
gelmeyeceðinin araþtýrýlmasý saðlanmýþtýr.
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Osmanlý Ýmparatorluðunun çöküþün baþlangýcý 
olan 1839-1880'li yýllar arasýnda emperyalist güçlerin 
açýk desteði ile Ermeniler kýþkýrtýlmýþ, eðitilmiþ, silahlý 

çeteler oluþturulmuþtur. Ermeni çeteleri dýþ güçlerin 
desteði ile 1880'den itibaren Anadolu'nun birçok 
illerinde, köylerinde kanlý eylemlere baþlamýþlardýr.
1920 yýlýna kadar yüz binlerce Türk Müslümanlarýn, 
yaþlý, genç, hamile, çocuk demeden yaklaþýk 500-550 
bin Türk'ün öldürülmesi Ermeni çeteleri tarafýndan 
gerçekleþtirilmiþtir. Doðu Anadolu'da, Güneydoðu 
Anadolu'da, Ýç Anadolu'da, Doðu Akdeniz bölgesinde 
önemli 25-30 ayaklanma, iþgal ve katliam 
gerçekleþtirilmiþ bu baskýn ve katliamlarda 500 binin 
üzerinde Türk Müslüman halk öldürülmüþlerdir.

Birinci Dünya Savaþý öncesi ve Birinci Dünya Savaþý 
devam ederken Rus askerleriyle iþbirliði yaparak Türk 
askerlerini arkadan vurmuþlardýr, ayrýca Anadolu'nun 
iþgalinde Fransýzlarla, Ýngilizlerle, Yunanlýlarla iþbirliði 
yaparak Türk halkýný katletmiþlerdir.

Savaþ halinde iþgalcilere ve isyancý çetelere karþý 
önlem alan Osmanlý yönetimi daha fazla ölüm ve 
katliamlarý önlemek için, zamanýn koþullarýna uygun 
olarak isyankar iþbirlikçi Ermenilere karþý önlemler 
almýþ Nisan 1915 tarihinde zorunlu göç uygulamasýna 
baþlanmýþtýr.

Osmanlý yönetimi içerisindeki kýrgýnlýk, dargýnlýk, 
isyan ve katliamlarý önlemek ve birliði saðlamak için 
her türlü önlem alýnmýþtýr. Bunca olaylarý, ihanetleri 
görmezden gelmek Türk ulusuna, halkýmýza, 
kahramanlarýmýza, þehitlerimize, torunlarýmýza karþý 
yapýlan en büyük haksýzlýk, ahlaksýzlýk ve hainliktir. 
Sözde aydýnlar Ulusumuza, Türkiye Cumhuriyeti'ne, 
dirliðimize, birliðimize karþý Sevrcilerle birlikte çalýþma 
yapmýþ Vatanýmýza karþý ihanet etmiþlerdir.

Bugün Ermenilerin Türkiye'de ayný eylemlere 

ERMENÝLERDEN
ÖZÜR DÝLEMÝYORUZ
    Türkiye Ormancýlar Derneði Antalya Temsilciliðinin de dahil olduðu 
Anadolu Ulusal Uyanýþ ve Dayanýþma Platformu bir grup aydýnýn 
baþlattýðý “Ermenilerden Özür Diliyoruz” kampanyasýna karþý “Özür 
Dilemiyoruz” kampanyasý baþlattý. Yavuz Özcan Parkýnda imza 
toplayan platform, toplanan imzalarý Avrupa Birliði ve Birleþmiþ 
Milletlere göndererek kamuoyu oluþturmayý hedefliyor. 

Ermeni çeteleri dýþ güçlerin 
desteði ile 1880'den itibaren 
Anadolu'nun birçok illerinde, 
köylerinde kanlý eylemlere 

baþlamýþlardýr. 1920 yýlýna kadar 
yüz binlerce Türk Müslümanlarýn, 

yaþlý, genç, hamile, çocuk 
demeden yaklaþýk 500-550 bin 

Türk'ün öldürülmesi Ermeni 
çeteleri tarafýndan 

gerçekleþtirilmiþtir. Doðu 
Anadolu'da, Güneydoðu 

Anadolu'da, Ýç Anadolu'da, Doðu 
Akdeniz bölgesinde önemli 25-30 

ayaklanma, iþgal ve katliam 
gerçekleþtirilmiþ bu baskýn ve 

katliamlarda 500 binin üzerinde 
Türk Müslüman halk 

öldürülmüþlerdir.
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giriþecek güçleri yok. Emperyalist güçlere karþý 
dünyada ilk defa ulusal baðýmsýzlýk savaþýný baþlatan, 
baþaran Türk ulusunu cezalandýrmak, Türkiye 
Cumhuriyeti'ni bölmek için soykýrým saçmalýðýný kabul 
ettirip arkasýndan tazminat talebi, arkasýndan toprak 

taleplerini devam ettirebilmek ve gerçekleþtirebilmek 
için imzacý sözde aydýnlarý taþeron olarak 
kullanmýþlardýr.

Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, Ermeni iddialarýna 
karþý her iki devlette bulunan belgelerin tarafsýz 
tarihçiler tarafýndan incelenmesini istemektedir. 
Ermeniler ise karanlýðý aydýnlatacak bu önemli öneriye 
þu an olumlu yanýt vermemiþlerdir. Temmuz 1918 - 
Aðustos 1919 tarihleri arasýnda 13 ay Ermeni 
devletinin ilk baþbakaný Ohennes Kaçaznuni'nin 1921 
yýlýnda Taþnak partisi, Bükreþ'te neler yaptýk, nerede 
hata yapýldý, ne yapmalýydýk konularýnýn konuþulduðu 
bir konferans toplantýsýnda Ermeni Taþnak Partisi'nin en 
önemli liderleri, tarihçiler bu kongreye raporlar 
sundular.

Bu kongreye; Ermeni devletinin ilk baþbakaný 
Kaçaznuni'da bu kongreye önemli bir rapor sundu. 
“Taþnaksutyun artýk yapacaðý bir þey yok” adýný taþýyan 
128 sayfalýk el yazýsýyla yazýlý bu rapor, bugün 
Ermenistan'da yasaktýr. Avrupa ve ABD'de 
kütüphanelerinde kitabýn ismi var kendisi yoktur. Rapor 
imha edilmiþtir. Bu rapor Sovyet Rusya'da basýlmýþtýr. 
Rus Devlet Arþivinde bulunmaktadýr. Rapor uzun süre 
gizlenmiþ 2006 tarihinde Türkçeye çevrilerek Ermeni 
yalanlarýný ortaya çýkarmýþtýr. Raporda 1914 
sonlarýnda Türkiye savaþa girmemiþti. Güney Kafkasya 
da gönüllü birlikler oluþturmaya baþlandý. Ermeni 
Taþnaksutyun partisi birliklerin oluþturulmasýnda ve 
Türkiye'ye karþý saldýrýlarda aktif biçimde katýldý.

Barýþý sabote ettik, Türklere karþý ayaklandýk. Artýk 
hepimiz Türklerin düþmaný olan itilaf devletlerinin 
kampýndaydýk. Türkiye'den “denizden denize 
Ermenistan” talep etmekteydik. Avrupa ve ABD'nin 
destekleriyle aralýksýz olarak Türklerle savaþtýk öldük ve 
öldürdük. Artýk Türklere nasýl güven telkin edebiliriz ki? 
Gerçekleri görmedik, askeri operasyonlara katýldýk. 
Kandýrýldýk, Rusya'ya baðlandýk.
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Tehcir (zorunlu güç) doðruydu ve gerekliydi. 
Olaylarýn sebebi biziz, Türklerin Milli Mücadele haliydi. 
Barýþý reddetmemiz ve silahlanmamýz büyük bir 
hataydý. Türklere karþý ayaklandýk ve savaþtýk. Sevr 
Antlaþmasý gözümüzü kör etmiþtir. 1915 yaz ve 
sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri zorunlu bir 
tehcire tabi tutuldu. Türkler ne yaptýklarýný biliyorlardý 
ve bugün piþmanlýk duymalarýný gerektirecek bir husus 
bulunmamaktadýr. Bu yöntem en kesin ve uygun 
olanýydý. Siyasal bir parti (taþnaksutyun) olarak biz, 
meselemizin Ruslarý ilgilendirmediðini ve onlarýn 
gerektiðinde cesetlerimizi çiðneyerek geçip 
gideceklerini unutmuþtuk. 

Bu rapor 1915 ve ilerleyen yýllarda olaylarýn tek 
taraflý olmadýðýný, olaylarý bizzat yaþamýþ ve Ermenilere 
önderlik etmiþ bir ismin (ilk Ermeni baþbakaný)nýn 
itirafýdýr (Kaynakça; 22 Aralýk Cumhuriyet ve 27 Aralýk 
2008 tarihli Vatan gazetesi). Tarihi gerçekleri 
çarpýtmaya ve karartmaya uðraþan özürcü sözde 
aydýnlarýn i lk Ermeni baþbakaný Ohannes 
Kaçaznuni'nin açýklamalarýný okumalarýný öneririz.

Bizler Antalya Ulusal Uyanýþ Platformuna dahil olan 
dernekler olarak, ayrýca Türkiye Cumhuriyeti'nin bir 
bireyi olarak milyonlarca þehit kanýyla kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti'ni bölmek, yýkmak isteyen güçlere ve yerli 
iþbirlikçilere karþý ulusumuzu Atatürk ilke ve devrimleri 

doðrultusunda bilinçlendirmek, çaðdaþlýk, 
özgürlük, baðýmsýzlýk için onurluca, yýlmadan, 
usanmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarýna, 
anayasaya, hukukun üstünlüðüne baðlý kalarak 
demok ra t i k  mücade l em i z i  s ü r dü rmek  
kararlýlýðýndayýz.

Ýmzalarýmýzý bu düþüncelerimizle 
atýyoruz….

Türk ve Dünya Kamuoyuna Saygýyla 
Duyurulur …

A N TA LYA  U L U S A L  U YA N I Þ  
PLATFORMU
                       01.01.2009

*CUMOK
*TÜRKÝYE AÝLE PLANLAMA 

DERNEÐÝ, TÜM EMEKLÝLER DERNEÐÝ
*TÜRK ÜNÝVERSÝTELÝ KADINLAR 

DERNEÐÝ KONYAALTI ÞUBESÝ
*TÜRK KADINLAR  B ÝRL ÝÐ Ý  

ANTALYA ÞUBESÝ
* T Ü R K Ý Y E  O R M A N C I L A R  

DERNEÐÝ ANTALYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ
*KIZ TEKNÝK ÖÐRETMENLER 

ANTALYA ÞUBESÝ, KADER ANTALYA 
TEMSÝLCÝLÝÐÝ
*TÜM EMEKLÝ ASTSUBAYLAR DERNEÐÝ 

ANTALYA ÞUBESÝ
*KUZEY KIBRIS TÜRK KÜLTÜR 

DER.ANTALYA ÞUBESÝ, SOROPTOMÝST 
KLÜBÜ

*AYÇOV (ANTALYA YETÝM VE MUHTAÇ 
ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI)

*BEYAZ BASTON GÖRMEYENLEÐR 
DERNEÐÝ, CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ ÝL 
BAÞKANLIÐI, CUMHURÝYET KADINLARI 
DERNEÐÝ ANTALYA ÞUBESÝ

*ÇAÐDAÞ EÐÝTÝMÝ GELÝÞTÝRME VE 
YAYMA DERNEÐÝ

*KADININ SOSYAL  HAYAT IN I  
ARAÞTIRMA VE ÝNCELEME DERNEÐÝ

* T E M A  V A K F I  A N TA LY A  Ý L  
TEMSÝLCÝLÝÐÝ, TRAFÝK KAZALARINI 
ÖNLEME DERNEÐÝ

DESTEK VEREN KURULUÞLAR
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Çevre ve Orman Bakaný 
Sayýn Veysel EROÐLU'nun 
desteði ile Orman Genel 
Müdürlüðünce 7-10 Ocak 2009 
t a r i h l e r i n d e  A n t a l y a ' d a  
Kervansaray Oteli 'nde “1. 
Orman Yangýnlarý ile Mücadele 
Sempozyumu” yapýldý.

Sempozyum Çev re  ve  
Orman Bakaný Sayýn Veysel 
EROÐLU, Antalya Valisi Sayýn 
Alaaddin YÜKSEL, Antalya 
Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Menderes TÜREL, Orman Genel 
Müdürü Osman KAHVECÝ'nin 
k o n u þ m a l a r ý n d a n  s o n r a  
baþlamýþ ve program 7 oturum 
ile 4 gün devam etmiþtir.

Sempozyumda Derneðimizi 
temsilen Genel Baþkan Mustafa 
Y U M U R TA C I  b i r  b i l d i r i  

sunmuþtur. Bildiri öncesi Dernek 
hakkýnda katýlýmcýlara kýsa bir 
bilgilendirmede bulunmuþtur.

Sunulan bildiri aþaðýdadýr.

“Ülkemiz ormanlarýnýn % 
60'ý Ege ve Akdeniz sahillerindedir. 
Çoðunluðu ibreli olan bu aðaç 
türleri de yangýna karþý çok hassastýr. 
Kurak ve sýcak günlerde yangýnýn 
çýkmasýný önlemek olanaksýzdýr. Her 
yýl 1000-2000 arasýnda yangýn 
çýkmakta, bunlarýn çoðunluðu ilk 
anda söndürülmektedir.

Orman yangýnlarý için 
ülkemiz büyük fedakârlýklara 
katlanmaktadýr. 800'e yakýn yangýn 
gözetleme kulesi 700'ün üzerinde 
haber merkezi ile Türkiye'nin her 

ORMAN YANGINLARI 

SEMPOZYUMU - ANTALYA
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yerinden yangýna iliþkin bilgiler derlenmektedir. Her 
yörede ilk müdahale ekipleri oluþturulmuþ, ekipler 
çeþitli araç-gereç ve arazözlerle donatýlmýþtýr. Yangýn 
harcamalarýnýn döner sermayeden genel bütçeye 
aktarýlmasý, bütçe olanaklarýnýn iyileþtirilmesi, yangýnla 
mücadelede büyük bir rahatlýk getirmiþtir. Özetle 
yangýnla mücadelede baþarýlý olunmasý gereken ortam 
yaratýlmýþtýr. Yangýnla mücadele konusunda deneyimli, 
birikimli yeterli teknik eleman bulunmaktadýr. Yeter ki 
bunlara görev verilsin bu elemanlar deðerlendirilsin. 
Ayrýca yangýnla mücadele konusunda iyi bir hukuk ve 
mevzuat altyapýsýna sahip olunmasý da, baþarý 
düzey ine  o lumlu  e t k i  e d e b i l e c e k  
etkenlerdir.

Tüm bu olumlu koþullara 
raðmen büyük yangýnlarýn 
ardýndan hiçbir bilgi ve 
deneyim üretilememiþse, 
t e k n i k  p e r s o n e l i n  v e  
y a n g ý n d a n  s o r u m l u  
görevlilerin özverisinden, 
meslek sevgis inden söz 
edilebilir ama eðitimli ve 
deneyimli olduðundan söz 
edilebilir mi? Kamuoyunu ikna 
edebilir miyiz? Yangýnlarý 
söndürmek için inanýlmaz 
özverili çabalar harcanýr, yüklü 
faturalar ödenirken, her geçen 
yýl büyük yangýnlarýn artmasý 
düþündürücüdür. Kabul etmesi 
güç de olsa eðitim ve beceri 
bakýmýndan yetersizliðimiz 
varsa bunun nedenlerini 
araþtýrmak zorundayýz. Yoksa 
yakýn gelecekte bu eleþtirilerin 
meslek dýþý kuruluþlardan ve 
ö r g ü t l e r d e n  g e l m e s i  
kaçýnýlmazdýr. Bu nedenle 
yaþanmýþ büyük yangýnlarýn 
a r d ý ndan  ka l ý c ý  b i l g i  ü r e t i l m e l i ,  
b i l i m s e l  ç a l ý þ m a l a rb a þ l a t ý l m a l ý d ý r .  
Derneðimiz yýllardýr “Orman Yangýnlarý Araþtýrma 
Enstitüsü” kurulmasýný önermektedir ki bu önerimizi 
yineliyoruz.

Orman yangýnlar ýný  s iyasi  rant olarak 
deðerlendirmemek gerekir. Geçen hükümet 
döneminin Çevre ve Orman Bakaný Sayýn Osman 
PEPE 2003-2005 yýllarýnda fazla orman alaný 
yanmamasýný siyasi bir baþarý olarak ilan etti. Aslýnda 
2002 yýlýnda daha az orman alaný yanmýþtý. Ayrýca 
dönemin Orman Bakaný Sayýn Nami ÇAÐAN yangýnla 
mücadele çalýþmalarýný Döner Sermayeden Katma 
Bütçeye aktararak bu konuda çok önemli bir mali 

destek saðlamýþ, Orman Genel Müdürlüðünü adeta 
iflastan kurtarmýþtýr. Sayýn PEPE tüm bunlarý hiçe 
sayarak 2003 yýlýnda önceki 10 yýlýn ortalamalarýna 
göre çok baþarýlý olduklarýný, neredeyse orman 
yangýnlarýný önlediklerini her ortamda kamuoyuna 
sundu. Ancak, 2006 yýlýnda büyük orman 
yangýnlarýnýn çýkmasý ve çok geniþ orman alanlarýn 
yanmasý, Sayýn PEPE'nin bu tezini çürüttü. Ancak, 
meslek kamuoyumuz da bu tür olaylar sonucu 
güvenilirliðini yitirmektedir.

Orman yangýnlarý ile mücadele konusunda bazý 
Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduðumuzu 
ileri sürmek de, sorunun çözümünden çok 

bu konuda yap ý lmas ý  
gereken çabalarýn önünü 
týkayabil ir. Bu tür þark 
k u r n a z l ý ð ý y l a  y a p ý l a n  
karþ ý laþ t ý rmalar,  yangýn 
söndürü lmes inde yoðun 
olarak harcanan maddi ve 
manevi katkýlarý da göz ardý 
etmektedir. Çünkü ülkemizde 
bu konuda maddi ve manevi 
ç o k  ö n e m l i  d e ð e r l e r  
y i t i r i l m e k t e d i r .  Ç o k  
mes lek taþ ýmýz  bu yo lda 
kendilerini feda etmiþlerdir. 

Yangýnla mücadele bilgi, 
birikim ve deneyim isteyen bir 
konudur. Teþkilatýmýzda bu 
konuda da yeterince deneyimli 
ve birikimli teknik eleman 
bulunmaktadýr. Yeter ki bunlara 
görev verilsin, bu elemanlar 
deðer lendi r i l s in .  Yangýn 
sorumlusu ya da yangýn amiri 
de konunun uzmaný olmalý ve 
uzun süre bu görevde 
kalmalýdýr. Derneðimizce de 
y ý l lardý r  savunulan bu 

k o n u d a  nedense tutarlý bir uygulama 
baþlatýlamamýþtýr. Her önüne gelen yangýn amirliðini 
üstlenmekte, bu da yangýnýn söndürülmesinden çok 
büyümesine neden olmaktadýr (Bakan, vali yangýn 
amiri olmaktadýr).

Halkýn zorunlu mükellef olarak yangýn söndürme 
çalýþmalarýna götürülmesi, nedense son yýllarda 
önemini yitirmiþtir. Bunda çeþitli etkenler ileri 
sürülmektedir. Öncelikle köylünün yanýnda ve 
yakýnýnda kendisini bu çalýþmalara götürecek bir yetkili 
bulunmamaktadýr. Geçmiþte köylerde oturan ve en 
yakýn bir orman alanýndan sorumlu olan muhafaza 
memuru kalmamýþtýr. Geçmiþte, yangýn çýktýðýnda ilk 
müdahaleyi köylülerle bu memurlar yapardý. Son 
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yýllarda yangýn söndürülmesi için oluþturulan ilk yangýn 
ekipleri ile bu köylülerin diyaloðu bulunmamaktadýr. 
Ýþçiler genelde bu köylülere yabancýdýr. Ayrýca bu iþçiler 
yangýn söndürme için ücret almakta, bu da köylülerce 
yadýrganmakta ve tepkilerine neden olmaktadýr.

Derneðimizce muhafaza memuru okullarýnýn 
açýlarak geçmiþteki gibi bir uygulamanýn baþlatýlmasý 
öneri lmektedir. Orman Muhafaza Memuru 
Okullarýna, ormaný bilen, tanýyan köylü gençler alýnýr, 
belirli bir eðitimden sonra orman içerisinde 
görevlendirilirlerdi. Son yýllarda Ormancýlýk Meslek 

Yüksekokullarýnda çeþitli ormancýlýk konularýnda 
elemanlar mezun oluyorsa da, bunlar muhafaza 
memuru tanýmlamasýna uymamaktadýr. Ayrýca gerek 
yangýnla ilgili ve gerekse orman iþletme þefliklerinin iþ 
ve iþlemlerini yürütecek teknik bilgiye sahip eleman 
kalmamýþtýr.

Yangýn iþçisi nitelikli olmak durumundadýr. Genç, 
dinamik, atletik ve yangýn söndürme konusunda bilgili 
olmalýdýr. Ýlk müdahale ekiplerinin iþçileri yaþlanmýþtýr. 
Hareket kabiliyetleri kalmamýþtýr. Ayrýca son yýllarda bu 
konuda görevlendirilenler, ya bu görevi yapacak 
nitelikte deðildir ya da yöreye yabancýdýrlar. Hatta en 
önemlisi bu iþlendirme ve görevlendirmelerde politik 
tercihlere yer verilmesidir. En azýndan bu konuda 
politikacýya ve politikaya dur denilmelidir. Bu da yangýn 
söndürme çalýþmalarýnda etkinliði azaltmaktadýr.

Yangýnla mücadele çalýþmalarýnda geliþen 
teknolojinin yeniliklerinden de yararlanýlmalýdýr. 
Derneðimizce 2002 yýlýnda Prof.Dr. Tuncay NEYÝÞÇÝ'ye 
hazýrlattýrýlarak bastýrýlan ve taþraya daðýtýmý yapýlan 
“Orman Yangýný Tehlikesinin Düþürülmesinde 
Denetimli Yakma Tekniðinin Uygulanma Olanaklarý” 
is iml i  k i tap, kontrol lü yakma yönteminin 
yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlamýþtýr. Ancak, bu konuda 
olumlu ya da olumsuz bir tepki almadýk.

Yangýnla mücadelede en önemli konu erken 
müdahaledir. Ýlk müdahalede en etkili yöntem de, 
yangýn müdahale ekiplerinin en kýsa sürede yangýn 
mahalline sevk edilmesidir. Bu nedenle ilk müdahalede 
helikopterlerin önemi büyüktür.

Uçak konusunda medyanýn yaklaþýmý objektif 
olmamýþ özellikle medyanýn bir bölümü konusunun 
sahibi kiþilere ve uzmanlara baþvurmak yerine, uçak 
pazarlamak isteyen firma veya kiþilerin sansasyonel 
taleplerine daha çok yer vermiþtir. Bu konuda birçok 
gazetenin köþe yazarýna ve hatta Cumhurbaþkanýna 
kadar birçok yere konuyu ilettik ama olumlu bir sonuç 
alamadýk. Hava araçlarý orman yangýnlarýnýn 
baþlangýç aþamasýnda etkili olmakta, buna karþýn 
yangýnýn ilerlemiþ durumunda etkileri kalmamaktadýr. 
Bu nedenle söndürme çalýþmalarýnda kesin sonucun 
alýnabilmesi için güçlü bir yer organizasyonuna sahip 
olunmalýdýr.

Orman yangýnlarý nedeniyle ormancýlýk konusu sýk 
sýk kamuoyunun gündemine gelmektedir. Ancak bir 
kýsým medyanýn ön yargýlý yaklaþýmlarý sonucunda 
ormancýlýk sorunlarýmýzý anlatabilmiþ, bundan 
yararlanmýþ deðiliz. Nitekim her büyük yangýndan 
sonra, yangýn nedenleri ve yangýnlarýn önlenmesine 
nasýl katký konulabileceði, neler yapýlabileceði gibi 
konular yerine devlet kuruluþlarý hakkýnda 
kamuoyunda kuþku uyandýrýcý yorumlara yer verilmiþtir. 
Örneðin Manavgat yangýnýnda yangýndan sorumlu bir 
görevlinin sözleri gündemi tersine çevirmiþ, bu da 
meslek kamuoyumuzun tepkisine neden olmuþtur. 
Bakanlýk ve ondan da önemlisi, ormancýlýk örgütleri 
medyanýn bu tavrýna karþý etkin kampanyalar 
geliþtirmeli, konuya ilgi duyan kuruluþlarýn desteðini 
saðlamalýdýr.

Artýk, yangýnla mücadele konusunda siyasi polemik 
y ap ý lmama l ý ,  po l i t i k  amaç l ý  a t ama  v e  
görevlendirmelerden kaçýnýlmalýdýr. Bu konuda bilgisi, 
birikimi ve deneyimi olan uzman elemanlar 
görevlendirilmelidir. Yanan alanlarýn da küçük 
gösterilmesinden vazgeçilmelidir. Caný pahasýna 
yangýnla savaþan meslektaþýmýza, meslek 
kamuoyumuza hiç kimsenin eleþtiri yapmaya hakký 
yoktur.

Bu konudaki önerilerimiz özetle þöyledir;
Yangýnla mücadelede deneyimli elemanlar 

görevlendirilmeli ve bu elemanlarýn uzun süre bu 
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görevde kalmalarý saðlanmalýdýr.
Kapatýlan orman muhafaza memurluðu okullarý 

yeniden açýlmalý ve bu elemanlar geçmiþteki gibi 
görevlendirilmelidir.

Ekip iþçileri gençleþtirilmeli ve buna iliþkin olarak 
iþçilerin alýnmasýnda, görevlendirilmesinde politik 
tercihler yapýlmamalýdýr. Kanunun mükellef saymadýðý 
kiþilerin yangýn iþçisi olarak alýnmalarý ve 
çalýþtýrýlmalarýna yol açan uygulamalar yeniden 
gözden geçirilmelidir. Yangýn iþçileri olabildiðince 
çevre köylerin gençlerinden seçilmelidir.

Yangýn tehlikesinin en fazla olduðu orman bölge 
müdürlüklerinin birinde “Orman Yangýnlarý Araþtýrma 
Enstitüsü” kurulmalýdýr.

Aðaçlandýrmalar sýrasýnda yangýna karþý dirençli 
ormanlar yetiþtirme ilkesi göz ardý edilmemelidir.

 Deneyimli olmayan yetkililerin yangýna 
müdahalesi önlenmeli ve  meslek kamuoyunu rencide 
edici açýklama yapmalarýna izin verilmemelidir. 
13.11.2008

TOD YÖNETÝM KURULU ADINA

"Mustafa YUMURTACI - Genel Baþkan"

Kongrenin 6. oturumunu Derneðimiz Genel Baþkaný 
Mustafa YUMURTACI yönetti. Oturumda;

Ý.Ü. Orman Fakültesi Ormancýlýk Hukuk ABD 
Öðretim Görevlisi Yusuf GÜNEÞ “Orman Yakma 
Suçunun Hukuksal Analizi ve Yangýnla Mücadelede 
Toplumun Hukuksal Sorumluluðu”,

Antalya Orman Bölge Müdürü Recep KAÞAN 
“Serik-Taþaðýl Orman Yangýnýn Deðerlendirilmesi”,

Mersin Orman Bölge Müdürü Mehmet Mustafa 
GÖZÜKARA “Gü lnar  Orman Yang ýn ýn ýn  
Deðerlendirilmesi”,

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü Uzaktan 
Algýlama Þube Müdürü Fatih DEMÝR “Orman 
Yangýnlarýnýn Uydu Teknolojileri ile Tespiti ve Google 
Earth Yardýmý ile Gösterimi”

Ege Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðünden 
Cemhan BUCAK “Türkiye'de Çýkmýþ Büyük Orman 
Yangýnlarýnýn Meteorolojik Veriler Iþýðýnda 
Uygulayýcýlar Ýçin Deðerlendirilmesi”

Konulu tebliðleri sundular.

,
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Prof. Eryýlmaz Kocaeli Üniversitesi Mühendislik. 
Fakültesi Endüstri Mühendisliði bölümünden kendi 
isteðiyle 16 Ocak 2009 da emekli oldu. 19 Ocak 
2009'da Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Endüstri Mühendisliði Bölümünde öðretim üyesi olarak 
göreve baþladý. Prof. Eryýlmaz Ý.Ü orman mühendisliði 
1967 yýlýnda mezun oldu. 1969'a kadar Ý.Ü Orman 
Fakültesinde teknik asistan olarak çalýþtý. 1971'de 
Ankara Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsünde bir yýl 
çalýþtý. 1972'den 1994'e kadar Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde Orman Fakültesinde çalýþtý. 1977'de 
Doktor, 1987'de Doçent ve 1989'da Profesör unvanýný 
aldý. Prof.  Eryýlmaz 1994'den bu yana Kocaeli 
Üniversitesine çalýþýyordu.

Üyemiz Prof.Dr.Avni Yücel 
Eryýlmaz Haliç Üniversitesinde
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YENÝ BÝNAMIZA 
TAÞINDIK TOD Yayýn Kurulu

TOD Yönetim Kurulu ile üyelerimizin büyük özveri 
ve çabalarýyla merkezdeki binamýzýn yýkým-yapým iþleri 
sonuçlandýrýlmýþ ve sonunda üyelerimize yakýþýr bir 
binaya kavuþulmuþtur.

Ýskan alýndýktan sonra, 3 Aralýk 2008 yýlýnda 
yönetim birimlerimiz Tuna Cad. No. 5 Kýzýlay-ANKARA 
adresindeki binamýza taþýnmýþ ve görevlerini buradan 
yürütmeye baþlamýþtýr.

Binamýzdaki bizlere ait katlarýn kalorifer projesinin 
Baþkent Doðalgaz Þirketince onayý çok geciktiðinden 
lokalimizin üyelerimize hizmeti 9 Þubat 2009'da 
baþlayabilmiþtir.

Teras ve 5. kattaki lokanta ve üyelerimize ait olan 
dinlenme salonunun yapým çalýþmalarý ise halen 
devam etmektedir. Mart 2009 ayýnda bu birimlerin de 
hizmete açýlacaðýný umuyoruz.

Hepimize hayýrlý olsun.
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Erkeklere göre daha küçük olan diþilerin sýrtý, baþýn 
üstü ve yanlarý zeytuni kahverengi, gerdan ve göðüs 
açýk gri kahverengidir. Uçarken yandan bakýlýnca 
kanadýmdaki iki beyaz þerit, arkadan bakýlýnca yeþil 
kuyruk sokumu ve kuyruðunun iki yanýndaki beyazlýklar 
ile kesin olarak teþhisi yapýlýr. Kýþýn türün renkleri daha 
mattýr. Kuyruk diðer ispinoz türleri gibi hafif çatallýdýr. 
Konik olan gaga erkekte gri, diþide kahverengi, 
ayaklar her iki cinsiyette de kahverengidir.

Genel rengi gri olan yumurtalarda pembe 
renklenmeler görüldüðü gibi bu renklenmeler içinde 
kahverengi lekeler bulunmaktadýr. Genellikle 
aðaçlarýn alçak dal ve çatallarý ile alçak bitkilere 
yapýlan yuva oldukça muntazam ve yuvarlaktýr. 
Yuvanýn yapýmýnda yosunlar, likenler, yün, tüy ve saç 
çok iyi bir þekilde kullanýlarak birlikte örülürler. 
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SÝSTEMATÝKTEKÝ YERÝ

Takým Passeriformes (Serçe kuþlarý, Ötücü kuþlar)

Familya Fringillidae  (Ýspinozgiller)

Tür Fringilla coelebs L. (Ýspinoz )

Ing Chaffinch

Alm Buchfink

Frn Pinson des arbres 

Morfolojisi:

En çok bilinen ve en yaygýn olan ispinoz 
türüdür. Genel olarak serçe boyunda bir 
uzunluða sahip olsa da serçeden daha ince 
yapýlý bir kuþtur. Kuyruk ve kanatlar nispeten 
uzundur. Kalýn çift beyaz kanat bantlarý ve uç 
sýrasýnda görülen kuyruðun dýþ kýsmýndaki 
beyaz tüyler ile kolaylýkla teþhis edilir. 
Büyüklüðü 1516 cm. kanat açýklýðý erkekte 
8594, diþide 8085 mm civarýndadýr. Ergin 
erkeklerde alýn siyah, tepe, ense ve boyun 
yanlarý mavimsi gri, baþýn yanlarý, gerdan ve 
göðüs kiremit kýzýlý yada kirli pembe, karýn ve 
kuyruk altý beyazdýr. Sýrtý kýrmýzý kahverengi, 
kuyruk sokumu yosun yeþili, kuyruk gri siyah ve 
hafif çatallýdýr. Siyah olan kanatlar üzerinde 2 
adet beyaz bant bulunur. Omuz baþý beyazdýr. 

17



Orman ve AvOcak - Þubat 2009

Yayýlýþý:

Yaþam Alanlarý:

Palearktik bölgenin batýsýnda, kuzeyde aðaç 
hududuna kadar, doðuda Tomsk, batý Türkistan ve 
Ýran'a kadar olan yerlerde bulunur. Dünya üzerinde 
Balkanlar, Orta ve Doðu Avrupa ile Kuzeybatý 
Afrika'da, Doðu Akdeniz ve Batý Ýran'da yerli kuþ türü 
olarak bulunmaktadýr. Bunun dýþýnda Kuzey ve Doðu 
Avrupa'da, Kuzey Rusya ve Türkistan'da kuluçkaya 
yatar. Yerli, gezici ve göçücü kuþlardandýr. Göçmen 
olanlar kýþý Kuzey Afrika, Kuzey Arabistan, Basra 
Körfezi çevresi ve Güney Ýran'da geçirirler.

Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Marmara, Ege ve 
Akdeniz bölgeleri ile Orta Anadolu'nun kuzey ve Doðu 
Anadolu'nun güneydoðu bölgelerinde yayýlýþ 
gösterirler. 

Çok genel bir yaþam alaný olsa da ispinoz bir 
orman kuþudur. Ýdeal üreme bölgeleri yapraklý yüksek 
aðaçlarýn bulunduðu, alt örtüsü fazla sýk olamayan 
ormanlardýr. Aðaç bulunan her yerde yaþarlar. 
Ormanlarda, tarlalarda, yerleþim yerleri etrafýnda 
bulunurlar. Ayrýca yerleþim yerleri içindeki çitlerde, 
aðaçlýklarda, bahçelerde bulunurlar. 

18
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Besinleri:

Biyolojisi:

Irklarý:

Ýlkbahar ve yaz aylarýnda bol miktarda böcek ve 
örümcek yiyerek beslenirler. Bunun dýþýnda 
besinlerinin % 75'ini bitkisel besinler oluþturmaktadýr. 
Özellikle yaðlý tohumlar, taneler, taze ekinleri yerler. 
Bunlardan baþka çam tohumlarý, karaaðaç, salata, 
meyve, tomurcuklarý yerler. Çiçeklerin nektarlarýný 
almak için çiçekleri parçalarlar. 
 

Üreme dönemlerinde çiftler halinde yaþarlar. 
Erkek ispinoz baharda yüksek bir aðacýn tepesine 
çýkýp öterek kendi bölgesini belirtir. Oldukça gör bir 
sesi vardýr. Zaman zaman öterken titrediði bile gözle 
görülebilir. Genellikle aðaçlarýn dal ve çatallarýna 
yaptýklarý yuvalara 35 adet yumurta býrakýrlar. 
Yumurtalarýn kuluçka süreleri 1213 gündür. Kuluçka 
dönemi sonunda yumurtadan çýkan yavrular 2 hafta 
sonra uçmaya baþlarlar. Ýspinoz yýlda 2 defa 
kuluçkaya yatmaktadýr.

Göçlerini sürüler halinde yaparlar. Bu göç 
sýrasýnda ve kýþ þarlarýnda ispinoz sakakuþu, florya, 
iskete, kocabaþ gibi akraba türlerle bir arada 
bulunur. 

Dünya üzerinde yaklaþýk olarak 13 ýký mevcut 

olan ispinozun Türkiye'de 2 farklý ýrkýna rastlamak 
mümkündür.

Fringilla coelebs coelebs  L 

19
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    Dr. Nurettin ELBÝR

Sevgi Aðacý köküyüm,
Filiz veririm,
Her Bahar…
Gönülleri doldururum,
Dallarýmla
Yaprak, yaprak…
Beslenirim sevgiyle;
Topraða dalarak…
Yazýn sýcaklarda,
Kuraklýkta;
Susuzluðumu gideririm
Hayat suyuyla;
Derinliklerinde topraðýn…
Hazanla hüzünlenir,
Sararýrým:
Mor, turuncu ve de
Kýzararak…
Sürüklenir yapraklarým,
Yerlerle;
Ormanda
Sevgiyle topraðý kucaklayarak…
Ayazda!
Bir sevgi heykeli olurum,
Beyaz tüllerine bürünerek,
Kýþýn…
Merak mý ettiniz!
Ben neyim?
SEDÝR MÝ? ÇINAR MI? ÇAM MI, PIRNAL MI?
KIRAÇTA MEÞE!
YAMAÇTA KAYIN!
IHLAMUR, DÝÞBUDAK!
KESTANE, KAVAK!
Hayýrrr…
Ýsimsiz,
Sevgi aðacý köküyüm
TOPRAÐA TAPAN!!!

SEVGÝ AÐACI    

21
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Býkýp yorulmadan yazýyoruz; sesleniyoruz; 
uyarýyoruz!

Anamalcý anlayýþ için dilin, dil bilincinin hiç 
mi hiç önemi yok! 

Birbiri ardýna dikilen süslü, görkemli 
yapýlar çoðalýyor; süslü, görkemli yapý 
çokluðu bu yapýlarý diken anamalcý anlayýþýn 
varsýllýðýnýn deðil, bilinç yoksulluðunun 

simgesidir!
Yalnýz Ankara'da deðil ülkenin dört bir 

köþesinde adý yabancý iþyerlerinin açýlýþýný 
yapan, bu adlarý onaylayan, bu adlandýrma 
biçimini doðru bulan herkesi, her kurumu 
kýnýyoruz!

Önce “Ankamall” çýktý karþýmýza; 

Dil Bilinci Yoksulluðunun, 
Aymazlýðýn Böylesine Ne Denir?

“MALLTEPE” KÝMÝN BULUÞU?
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baþkentin adý Ankara'yý 
bozarak bir yabancý 
s ö z cü k l e  b i l e þ t i r e n  
anlayýþa tepki gösterdik, 
bu alýþveriþ merkezinin 
açýlýþýný yapan “devlet 
b ü y ü k l e r i ” n i n  
tepkisizliðini anlamakta 
zorlandýk. 

Þimdi de MALLTEPE 
P A R K  A L I Þ V E R Ý Þ  
MERKEZÝ…

Maltepe'yi MALLTEPE 
yazanlarý kýnýyoruz!

Maltepe Camisinin 
h e m e n  a r d ý n a ,  
Ankara 'n ýn en iþ lek 
yer leþ im alaný olan 
M a l t e p e ' n i n  a d ý n ý ,  
MALLTEPE yazmak ne 

büyük bir buluþ; bu buluþun sahibi kim? Bu ne 
cesaret?

MALLTEPE'yi nasýl okuyacaðýz? “Moltepe” 

diye mi? 
Maltepe'nin MALLTEPE olarak yazýlmasý, 

salt dil bilinci yoksulluðu da deðil, ortak 
dilimiz Türkçeye bilerek ya da bilmeden 
yapýlan saldýrýdýr!

Dikkat edilirse Türkçeye saldýrýnýn boyutlarý 
i þ y e r i  v e  ü r ün  ad l a r ý y l a  s i n s i c e  
yoðunlaþtýrýlmaktadýr! Ankara'nýn deðiþik 
yerlerine “Mall”larý kakalama çabasý, hangi 
saðlýklý aklýn ürünüdür; açýklama bekliyoruz? 
Dahasý bu saçma adlandýrmayý yapanlarýn 
baþkentlilerden özür dilemesini istiyoruz!

Yurttaþlýk bilincimiz, dilimize yönelik bu tür 
saldýrýlarý yoðunlaþtýranlara karþý baþka bir dil 
kullanmamýzý engelliyor; çünkü biz ortak 
dilin, yurttaþlarý birbirine yaklaþtýracak olan 
en önemli araç olduðuna inanýyoruz. Bu 
duygular la öfkemiz i  aký lc ý  tepkiye 
dönüþtürerek seslenme deme gereksinimi 
duyuyoruz!

Yeter artýk; dil bilincimizi köreltme 
çabalarýnýzda çizgiyi çoktan aþtýnýz! Yeter 
artýk!

OKEY, BAYBAY, SPONTONE vb. 



Orman ve AvOcak - Þubat 2009

24

Prof.Dr. Uçkun GERAY  (1939-2009)

Ergenekon operasyonunun 7. dalgasýnda gözaltýna alýnan ve serbest 
býrakýldýktan sonra saðlýk sorunlarý yaþayan Orman Mühendisleri Odasý 
Marmara Þube Baþkaný, Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli 
öðretim görevlisi Prof.Dr.Uçkun GERAY (70) dün Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. 
Kalbinde oluþan enfeksiyon nedeniyle 4 gün Özel Gaziosmanpaþa Hastanesi 
yoðun bakým servisinde tedavi gören Geray'ýn cenaze töreni 2 Þubat 2009 
Pazartesi günü yapýlmýþtýr. 

23 Temmuz 2008'de gözaltýna alýnan Ýþçi Partisi (ÝP) Merkez Karar 
Yürütme Kurulu üyesi Geray, serbest býrakýldýktan kýsa bir süre sonra kalp 
damarlarýndaki sorun nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldýrýldý. 

Yüksek tansiyona baðlý aort damarýnda yýrtýk oluþan ve sað kasýðýndan damar deðiþimi yapýlan Geray, 
ameliyatýn ardýndan da böbreklerinde sorun yaþadý. Ýki böbreðini kaybeden Geray'ýn 83 kilodan 63 kiloya 
kadar düþtüðü kaydedildi.

Merhuma Tanrýdan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
                                     TOD YÖNETÝM KURULU
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UÇKUN GERAY'IN ARDINDAN

Çakallarla deðil, fille savaþtýn.
Çevre orman dedin, daðlardan aþtýn.
Gönüllerde sevda, gözlerde yaþtýn.
        Bu nasýl sevdaydý atamadýn oy
        Bir türlü menzile varamadýn oy.

Daðlara taþlara sevdalýydýn sen.
Irmaðýn göllerin maralýydýn sen.
Kimler nereliyse, oralýydýn sen.
        Bu sýrrý bir türlü söylemedin oy
        Kimseye kötülük dilemedin oy.

Sitemliydin yaradana canana
Çok iþ vardý, yaptýklarýn bir yana
Erken gitmek istemezdin Mevla'na
    Birden bire çekip gitmek var mý oy
    Oralarda yaðmur mu var kar mý oy...
                                                  
                  Türkay DEVRAN 
           31-OCAK2009 iSTANBUL
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31.01.2009 tarihi; Ormancýlýk ve Türkiye kýymetli 
bir evladýný kaybetti. Ben ise 50 yýllýk bir dostu, sýnýf 
arkadaþýmý yitirdim.

Ýlk tanýþmamýz 1957 yýlýnýn sonbaharýnda Ýstanbul 
Fen Fakültesi'nin yanýlmýyorsam yüksek matematik 
dersinde olmuþtu. Belki hatýrlarlar Oktay ÖZKAZANÇ 

ile Ülker ORMAN ile beraberdi. F.K.B.'den Ahmet 
Uçkun GERAY 1959'un Þubatýnda Bahçeköy'deki 
Orman Fakültesine geçti. Ben bir sene kaybettim. 
1959'un sonbaharýnda yine hep beraberdik. Uçkun ile 
Ülker en ön sýrada not tutacaðýz diye otururlardý. 
1960'lý yýllarda Marmara Sinemasýnýn altýndaki 
salonda münazaralar düzenlerdik. Doðan KANTARCI 
ile karþýlýklý çatýþýrlardý.  Ýkisi de iyi hatipti. Profesör 

olacaklarý o zamandan da belliydi.
Ülkesini çok seven, yetiþtirdiði öðrencileri ile 

öðünen ve gurur duyan, birçok panellere, söyleþilere 
katýlan, yöneten iyi bir bilim adamýydý. Orman 
Mühendisleri Odasýnýn 20-22 Eylül 2001'de 

Altýnoluk'ta Edremit, Altýnoluk ve 
Zeytinli beldeleri baþta olmak 
üzere 12 beldes in in de 
desteðiyle gerçekleþtirilen 1. 
Kazdaðlarý Sempozyumu'nda 
“gelecekte yaþanacaðý kesinlik 
kazanmýþ görünen su sýkýntýsýný” 
dile getirerek “daðlar yerkürenin 
su þatolarý”dýr, ancak nedense 
su ile ilgili sorunlar ele 
alýndýðýnda, daðlarýn iþlevleri 
görmezden gelinmektedir” 
demekteydi. Son günlerin de 
b i le  Mar t  2009 'dak i  su 
sempozyumu iç in  teb l ið  
hazýrlayacaðýný söylemekteydi.

Ü l k e m i z i n  u l u s a l  
bü tün lüðünden yana ve  
bölünmesine karþý olduðu için 
Ýþçi Partisine girerek, Merkez 
Karar Kurulu üyesi olan, Prof.Dr. 
A h m e t  U ç k u n  G E R AY,  
Ergenekon soruþturmalarý için 
gözaltýna alýndýðýnda ilaçlarýnýn 
k e n d i s i n e  v a k t i n d e  
ulaþtýrýlmadýðý için diyaliz 
makinesine muhtaç duruma 
düþtüðü ve gün aþýrý diyalize 
girdiðini üzülerek izliyorduk. 
Nur içinde yatasý sayýn dostum, 
hocalarýn hocasý A.Uçkun 
GERAY 2 Þubat 2009 tarihinde 
B a h ç e k ö y ' d e  O r m a n  
Fakültesinde yapýlan törenle 
dos t la r ý ,  a rkadaþ la r ý  ve  
öðrencileri tarafýndan yolcu 

edildi. 3 Þubat 2009 tarihli VATAN Gazetesinin 18. 
sahifesinde “PROF. GERAY TOPRAÐA VERÝLDÝÐÝ 
GÜN SUÇSUZ ÇIKTI” diye yazýyordu. 

Derneðimizin 2783 no.lu üyesi, TMMOB Orman 
Mühendisleri Odasý'nýn, Ýstanbul Þube Baþkaný olan 
deðerli dostum, arkadaþým A.Uçkun GERAY mekânýn 
CENNET olsun. Sana ULU TANRI'dan RAHMET, 
ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim.

BÝR YILDIZ DAHA KAYDI
M.YAÞAR ÝNAN - TOD Denetleme Kurulu Baþkaný
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BUGÜN BURADA, MUAMMER 
A K S O Y ' L A R I N ,  B A H R Ý Y E  
Ü Ç O K ' L A R I N ,  U Ð U R  
MUMCU'LARIN, AHMET TANER 
KIÞLALI'LARIN ARDINDAN, BÝR 
B Ü Y Ü K  C U M H U R Ý Y E T  
ÇOCUÐUNU DAHA EBEDÝYETE 
UÐURLUYORUZ.

H O C A L A R I N  H O C A S I ,  
ONURLU BÝR MÜCADELE VE FÝKÝR 
ADAMI… GERÇEK AYDIN,  
ÖMRÜNÜ ATATÜRK'ÜN LAÝK-
D E M O K R A T Ý K  T Ü R K Ý Y E  
CUMHURÝYETÝ'NE VAKFETMÝÞ BÝR 
NEFER…

UÇKUN GERAY, SUÇLU DÝYE 
APAR TOPAR GÖZALTINA ALINAN 
VE  DAHA SONRA H ÝÇB ÝR  
S U Ç U N U Z  Y O K  D Ý Y E  
YA R G I L A N M A M A K  Ü Z E R E  

HEPÝMÝZÝN BAÞI SAÐOLSUN
SENA TOPAL (Torunu)
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DÝKTÝÐÝN FÝDANLAR BÜYÜDÜ… BÝR AÐAÇ GÝBÝ HÜR 
VE BÝR ORMAN GÝBÝ KARDEÞ OLDU…

VE KARDEÞLER, BU KARANLIK GÜNLERÝ 
AYDINLATMAYA YEMÝN ETTÝ.

RAHAT UYU…

MEKÂNIN CENNET OLSUN…

SENÝ ÞÝMDÝDEN ÇOK ÖZLEDÝK…

SERBEST BIRAKILAN 70 YAÞINDA BÝR VATANSEVERDÝ.

ONUN SUÇU DÝÐER DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ GÝBÝ 
ONLARCA, HATTA YÜZLERCE ULUSLAR ARASI YAYIN 
VE KÝTAP ÜRETMEK, ÝNSANI SEVMEK, DOÐAYI 
SEVMEK VE MEMLEKETÝNÝN ÝÞBÝRLÝKÇÝLER ELÝYLE 
EMPERYALÝSTLERE SATILMASINI ENGELLEMEYE 
ÇALIÞMAKTI.

ONUN ÇETESÝ, YETÝÞTÝRDÝÐÝ BÝNLERCE 
ÖÐRENCÝSÝYDÝ…

ONUN SÝLAHI, BÝLÝM ÜRETÝP, BÝLÝM YAYDIÐI 
KALEMÝYDÝ…

ÖMRÜNCE ÞEREF VE HAYSÝYETÝ ÝÇÝN YAÞAYAN 
BÝR ÝNSANA YAPILABÝLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK, 
ONUN ÞEREF VE HAYSÝYETÝNE LEKE SÜRMEYE 
ÇALIÞMAKTIR.

BUNU YAPANLAR AKSÝNÝ ÝSPAT ETMEDÝKÇE, 
HALKIMIZIN VÝCDANINDA MÜFTERÝ OLARAK 
KALACAKLARDIR…

DEDEM, SANA BÝRÞEY SÖYLEMEK ÝSTÝYORUZ VE 
BÝZLERÝ DUYDUÐUNA EMÝNÝZ…

UÇKUN'LAR BUGÜN DAHA AZÝMLÝ, DAHA 
ÝNANÇLI, DAHA GÜÇLÜ…
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Yaklaþýk 2 yýldýr yakalandýðý akciðer kanseri ile 
mücadele eden Sümmani CAN dostumuzu 14 Þubat 
akþamý yitirdik.

Yaþamý süresince ve hiç deðiþmeyen çizgisi ile 
demokratik, özgür ve baðýmsýz bir ülke için mücadele 
eden Sümmani CAN'ý 16 Þubat 2009 Pazartesi günü 
yoðun bir katýlým ile topraða verdik.

Kimler yoktu ki onu uðurlamaya gelenlerin 
arasýnda... Ailesi, kardeþleri, yakýnlarý, sevenleri, 
meslektaþlarý, emekli olduðu kurum yöneticileri, ayný 
siyasi düþünceyi paylaþan arkadaþlarý, Tarým Orkam-
Sen ve Türkiye Ormancýlar Derneði yönetici ve üyeleri, 
TMMOB'den mühendis-mimar-þehir plancýsý 
arkadaþlarý, üyesi bulunduðu siyasal parti 
yöneticileri…

Kopup gelmiþlerdi Bayburt'tan, Ankara'dan, 
Ýstanbul'dan, Ýzmir'den, Antalya'dan, Mersin'den, 
Sinop'tan, Yalova'dan onu son yolculuðuna uðurlamak 
için gelmiþti yüzlerce seveni, can dostu

Lise yýllarý ile baþlayan ve 68'li yýllarda ete kemiðe 
bürünen devr imc i  düþünce ler le  yaþamýn ý  

bütünleþtirmesi,
Orman fakültesindeki öðrencilik yýllarý ve 

Demokratik Üniversite-Baðýmsýz Türkiye Mücadelesi, 
Mesleðe adým atýþ, orman mühendislerinin örgütlü 

mücadelesinde yerine almasý,
TMMOB örgütlülüðü ve onu bugüne getiren 

deðerlerin yaratýlmasýndaki emekleri,
1990 ' l ý  y ý l l a r da  Kamu  Emekç i l e r i n i n  

örgütlenmesinde ve sendikalaþmasýndaki çabalarý,
Türkiye Ormancýlar Derneði'nin örgütlenmesinde 

ve birçok çalýþmasýnda yer almasý,
TAKSAV'ýn (Toplumsal Araþtýrmalar ve Kültür ve 

Sanat Vakfý) yaratýlmasýndaki katkýsý,
Ýnatçý, inançlý, kararlý, düþündüðünü saklamayan, 

sevecen ama her koþulda örgütlü olmayý, örgütlü 
mücadeleyi savunmasý, bu özelliklerini ve ilkelerini 
yaþamý boyunca yitirmemeye özen göstermesi,

Siyasal yaþamýndaki devrimci duruþu,
Daha nicelerini ekleyebileceðimiz 63 yýllýk bir 

yaþam…
Yaþamý boyunca nelere direnmiþ, ne mücadeleler 

vermiþ yiðit, kararlý, devrimci arkadaþýmýz Sümmani 
CAN'ýn meslek camiasýndaki, siyasal alandaki 
boþluðunu doldurmak kolay olmayacak.

Bir dönem onun da katkýlarýyla hazýrlanmýþ olan 
sözlü ormancýlýk tarihinin bundan sonraki 
bölümlerinde Sümmani CAN'ýn adý eminim ki çok sýk 
geçecektir.

Giden diðer dostlarýmýz gibi yüreðimize kazýdýk 
seni de,

Güle güle can dostumuz Sümmani CAN.
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SÜMMANÝ CAN'I KAYBETTÝK
 Sezai KAYA - Orman Mühendisi

SÜMMANÝ CAN
Bayburt  1946

Ý.Ü. Orman Fakültesi  1971
14.02.2009 - Ankara
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Kent yerleþim alanlarýnýn dýþýnda sosyal ve 
ekonomik yaþam güçlüklerinin bulunduðu yerleþim 
birimlerini kýrsal alan, bu bölgelerde yaþayanlarýn 
yaþam/geçim olanaklarýnýn iyileþtirilmesini “Kýrsal 
Kalkýnma” diye, kýsaca tarif edebiliriz. Kýrsal kalkýnma, 
geleneksel yaþam/geçim alýþkanlýðý yerine, kýrsal alan 
deðerlerine yeni ve modern bir yönetim anlayýþýnýn 

getirilerek, özelde insanlarýn doðduklarý yerlerde 
sosyal ve ekonomik anlamda mutlu olmalarýný 
s að laman ýn ,  gene lde  ü l k e  e konom i s i n i  
güçlendirmenin altyapýsý olup, mevcut olanaklarýn 
rasyonel kullanýlmasýný saðlayacak biyolojik, teknik ve 
teknolojik, yeni imkanlarýn getirilmesini saðlayacak 
yatýrým konularýný bünyesinde toplayan sosyal ve 
ekonomik boyutlu faaliyetler zinciridir.

Sosyal yaþam açýsýndan baktýðýmýzda, kýrsal 
alanlarda yaþayanlarýn “Köylü” ve “Çiftçi” ifadeleriyle 
bütünleþmiþ olduðunu görmekteyiz. Bu nedenle, kýrsal 
kalkýnma sürecinin baþlatýlabilmesi için önce, doðal 
kaynaklarýn sürdürülebilir kullaným bilincini 
saðlayacak, daha sonra da geleneksel alýþkanlýklara 
baðlý bireysel üretim ve tüketim alýþkanlýklarýný 
deðiþtirecek tedbirlerin geliþtirilmesi ve kalkýnmayý 
saðlayacak yeni bir kaynak yönetim modelinin 
oluþturulmasý gerekmektedir. Kýrsal kalkýnmada hedef 
bireylerin sorunlarýný çözmek deðil, kaynaklarý 
kullaným alýþkanlýðýný bireysellikten kurtarmak 
olmalýdýr. Bu konuda üniversiteler, araþtýrmacý 
kuruluþlar, ilgili bakanlýk birimleri, sivil toplum 
kuruluþlarý ve özel sektör iþbirliðine önemli ölçüde 
ihtiyaç duyulmaktadýr.

Ülke tarýmýna baktýðýmýzda, geleneksel 
alýþkanlýklarýn verdiði bilgi ve donanýmla kendi 
ihtiyacýný karþýlamaya yönelik küçük aile iþletmelerinin 
yaygýn olduðunu görmekteyiz. Bu yapý içerisinde 
bulunan tarým sektörü, pazarla baðlantý kuramadýðý 
için ürettiðini satma imkaný bulamamakta, pahalý 
girdilerle ürün maliyetini yüksek tutmakta, standart 
üretim seviyesine çýkamadýðý için ürün deðerlendirmesi 
yapýlamamakta ve sonuçta tarým kesimi devamlý

M. Metin ÞENOL - Orman Yüksek Mühendisi

KIRSAL 
KALKINMA
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olarak fakirleþmektedir. 

Kýrsal kalkýnma sürecinde küçük tarým iþletmeleri 
geleneksel yapýsýndan, üretim ve tüketim 
alýþkanlýðýndan kurtarýlmalýdýr. Aile iþletmesi yerine, 
toplu ürün almayý saðlayacak “Köy Tarým Ýþletmeleri” 
gibi kurumsal yapýya, ürün deðerlendirme, iþleme ve 
paketleme gibi kýrsal sanayi ünitelerine, market 
ihtiyacýný belirleyecek araþtýrmacý yapýya ve sonuçta 
satýþ iþlemiyle birlikte ekonomik gelir saðlayacak planlý 
ve programlý seviyeye çýkarýlmasý gerekir.

Kýrsal kalkýnma projeleri hazýrlanýrken, bölgeyle 
ilgili mevcut deðerler (doðal, kültürel ve tarihi 
deðerler), bunlarýn kullaným alýþkanlýðý, alternatif 
deðerler, bölgede yaþayanlarýn yaþam/geçim 
alýþkanlýklarý 
tespit edilerek 
yapýsal, teknik, 
biyolojik ve 
t e k n o l o j i k  
a n l a m d a  
m o d e r n  
uygulanabilir 
e s a s l a r  
belirlenmelidir
.

Hazýrlanan 
proje en ince 
a y r ý n t ý s ý n a  
kadar bölge 
h a l k ý n a  
an la t ý lma l ý ,  
k a t ý l ý m  
s a ð l a n a r a k  
d e m o k r a t i k  
a n l a m d a  
yönetilmelidir.

Proje, bölgede yaþayanlarýn sosyal ve ekonomik 
zorluklarýný çözecek ve yaþam cazibesi oluþturacak 
özelliklere sahip olmalý, eðitim ve örnek uygulamalar 
öncelikli faaliyetler içerisinde yer almalý, her 
kademede alýnan sonuçlar bölge halkýyla 
paylaþýlmalýdýr.

Kýrsal kalkýnma projelerinde baþarýyý saðlayacak 
en önemli husus uygulayýcýya ve elde edilen sonuçlara 
güven duyulmasýdýr. Bu nedenle proje yönetimi ve 
uygulamada çok net ve þeffaf olunmasý gerekmektedir. 
Resmi kurumlarda kýrsal kalkýnma adýna epeyce proje 
üretilip uygulama yapýlmýþ olsa da, baþarý elde 
edilememiþtir. Kýsaca baþarýsýzlýk sebeplerine bakacak 
olursak, bölge halký ve mevcut olanaklara raðmen

projeler demokratik deðil merkezi yönetim anlayýþýyla 
hazýrlanmýþ, katýlým saðlanamadýðý için halka mal 
edilememiþ, ya sürdürülebilir olmayan uygulamalar 
oluþmuþ ya da hiçbir sonuç alýnamamýþtýr. Proje 
uygulamalarýndan yararlananlar bölge halký deðil, 
daha çok resmi kurumlar olmuþtur.

Kýrsal kalkýnma sürecinde biyolojik, teknik, sosyal 
ve ekonomik anlamda sunulan bir dizi faaliyetten, 
sonuçta o bölgede yaþayanlar etkileneceðinden, kýrsal 
kalkýnma projelerinin yönetim ve uygulama açýsýndan 
insan kaynaklý ve bilinçlendirmeye dayalý bir temele 
oturtulmasý gerekir.

Anadolu medeniyetlerine baktýðýmýzda, tarýmsal 
faaliyetlerle birlikte topraðýn kullanýlmasýnýn 9000 

y ý l l ý k  b i r  
g e ç m i þ e  
( Þan l ý u r f a  
G ö b e k l i  
Tepe Mevkii) 
dayandýðýný 
görmekteyiz
. Süre gelen 
z a m a n  
i ç e r i s i nde  
artan nüfus 
v e   
geleneksel 
alýþkanlýklar
ýn toprak, su 
v e  d o ð a l  
bitki türleri 
üzer indeki  
b a s k ý s ý  
sonucu, bu 
kaynaklarýn 
daha çok 

insan kaynaklý olarak önemli ölçüde tahrip edildiði 
görülmektedir. Sanayileþme ve þehirleþme adýna, 
insanlara beslenme þartlarýný sunan alanlar yok 
edilmiþtir. Bu nedenle kýrsal kalkýnma projelerinde 
halkýn eðitimi baþta olmak üzere, halkla bütünleþmiþ, 
sorunlarý giderici ve kiþisel olmayan bir sistem yönetimi 
bilincinin de geliþtirilmesi gerekir.

Kýrsal alanlara nüfus açýsýndan baktýðýmýzda, 
köy yerleþim birimlerinde ortalama yaþýn 50 ve üzerine 
çýktýðýný, köyde kalan yaþlý nüfusun maddi ve bedensel 
açýdan üretme gücünün kalmadýðýný görmekteyiz. Bu 
bölgelerde üretim gücünün tekrar oluþturulmasý için 
köyünden göç etmiþ genç nüfusun tekrar köye 
dönmesini beklemeyi hayal dahi edemeyiz. Kýrsal 
kalkýnma, bir köye dönüþ projesi deðil, yeni bir yönetim 
ve uygulama alýþkanlýðýný oluþturma projesi olmalýdýr.



KAMUOYUNA

AKP Hükümeti kamuoyunda 2B olarak bilinen ve 
orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin satýþý için 
yeniden düðmeye bastý.

Daha önce iki kez çýkartýlan ve Anayasa 
Mahkemesi tarafýndan Anayasaya aykýrý olduðu için 
iptal edilen 2B ile ilgili kanun, bu kez 15.01.2009 tarih 
ve 5831 sayýlý Tapu Kanununda deðiþiklik yapan 
Kanunun içinde gizlenerek yeniden düzenlendi.

Bu düzenleme ile; 6831 sayýlý Orman Kanununun 
2 nci maddesinin (B) bendi gereðince orman kadastro 
komisyonlarýnca Hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna 
çýkarýlan yerlerin, Maliye Bakanlýðýnýn talebi üzerine, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce fiili kullaným 

durumlarý dikkate alýnmak suretiyle kadastro, ifraz ve 
tescil iþlemlerinin yapýlacaðý hükmü getirilmiþtir.

AKP Hükümeti kamuoyunun bilgisinden habersiz 
bir þekilde yaptýðý bu düzenleme ile gerçekte ciddi bir 
sorun olan 2B sorununu çözmeyi hedeflememektedir.

Çýkardýðý bu kanunun Anayasaya aykýrý olduðunu 
ve yine iptal edileceðini bildiði için, iptal tarihine kadar 
geçen süre içinde belli çevrelere satarak rant saðlama 
amacýný gütmektedir.
AKP Hükümetinin sorun çözmekten ziyade ormanlarýn 
talanýna yönelik bu davranýþýný Türkiye Ormancýlar 
Derneði olarak þiddetle kýnýyoruz.
Kamuoyuna saygý ile duyurulur.

        Türkiye Ormancýlar Derneði

1950-1997 Dönemi Ormansýzlaþma Nedenleri Oraný %           Alan  (ha)      

Orman Yangýnlarý      27.2    707.000 

Tarlaya Dönüþtürme      7.0    182.000 

Yerleþme       1.0    26.000  

Baþarýsýz Mühendislik Uygulamalarý
   

8.9 
   

231.000
 

Orman Aleyhine Yasal Düzenlemeler 
  

56.0 
   

1.456.000     
  

      
100.0
   

2.602.000
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Tohumlar Fidana, Fidanlar Aðaca,
Aðaçlar Ormana, Ormanlar 2/B'ye!.....
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Dünyada ve ülkemizdeki geliþmeler sonucu 
toplumun ormanlardan beklediði fayda ve 
fonksiyonlar da deðiþmiþtir. Ormanlarýn gösterdiði 
fonksiyonlardan odun hammaddesi üretimi daha geri 
planlarda düþünülmeye baþlanýlmýþtýr. Ormanlarýn 
ekolojik ve sosyal hizmet fonksiyonlarý daha ön plana 
çýkmaktadýr. Ormancýlýk alanýnda teknik ve mevzuatta 
kullanýlan birtakým kavramlar günümüzde yetersiz 
kalmaktadýr. Bu nedenle ormancýlýk alanýnda 
kullandýðýmýz bazý kavramlarýn yeniden gözden 
geçirilip, güncellenmesi gereksinimi ortaya 
çýkmaktadýr.

Hýzlý nüfus artýþý, köyden kente göç,  kentlerin 
geliþmesi, sanayileþme ve diðer sektörlerden gelen 

talepler ormanlarýn bir arsa ofisi gibi görülmesine 
neden olmaktadýr. Bugünkü teknik terim ve 
mevzuattaki tanýmlara göre, orman sayýlan yerlerden 
diðer sektörlere izin, tahsis ve kullaným hakký adý 
altýnda  ormanlýk alanlar verilmektedir. Verilen bu 
izinler sonucu orman ekosisteminde bozulmalar 
olmaktadýr. Bu izinler sonucu bundan etkilenen, kiþi 
veya kurumlar mahkemeye giderek bu duruma itiraz 
etmektedir. Mahkemeler dava sürerken konu hakkýnda 
uzman kiþilerden bilirkiþi raporu istemektedir. Ne yazýk 
ki ayný konuda  uzman olan kiþiler farklý görüþler öne 
sürebilmektedir. 

Ülkemizde 1917 yýlýndan bu tarafa uygulanan 
orman amenajman planlarý çeþitli metotlara göre 

Emin GÜZENGE
Orman Amenajman Baþmühendisi, Antalya

eminguzenge@mynet.com

ORMANLAR, DEÐÝÞÝM ve 
KAVRAMLAR
ORMANLAR, DEÐÝÞÝM ve 
KAVRAMLAR
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amenajman planlarýnda iþletme amacýna göre 
deðiþmekle birlikte kesim planlarý yapýlýrken; ara 
hasýlat etalarý 2 ve 3 kapalý ormanlara, son hasýlat 
etasý ise 1 kapalý ormanlara aktüel duruma göre 
verilmeye çalýþýlmaktadýr. Son hasýlat etasýna uygun 1 
kapalý alan yoksa, sýrayla 2 ve 3 kapalý alanlardan da 
eta verilebilmektedir. Bozuk ormanlardan ise odun 
üretimi yapýlmayýp, aðaçlandýrma, erozyon kontrol ve 
rehabilite çalýþmalarý yapýlabilmektedir.

Ancak son yýllarda, orman aðaçlarýnýn kapalýlýk 
durumuna dayalý olan mevcut normal, bozuk orman 
ayýrýmýnýn (halen %10'un üzerinde kapalýlýða sahip 
ormanlar normal kabul edilmektedir) uygun ve yeterli 
olmadýðý, bunun yerine ekosistemin durumuna ve 
orman alaný için belirlenen iþleve (yönetim amacýna) 
dayalý bir tanýmlama sistemi getirilmesi gerektiði 
görüþü aðýrlýk kazanmaktadýr (UOPR, 2003).

Fonksiyonel planlama süreci ile ormanlarýn 
ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarý göz önüne 
alýnarak ormanlarýn iþlevleri belirlenmektedir. Orman 

yapýlmaktadýr. Orman amenajman birimince yapýlan 
envanter ve planlamalara göre orman kaynaklarýnýn 
belirlenen kavramlara göre mevcut durumlarý belli 
p e r i y o t l a r da  günce l l e ne r e k  kamuoyuna  
açýklanmaktadýr. Açýklanan bu rakamlara göre de 
ormancýlýk politikalarý ile stratejik ve taktiksel planlar 
yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Açýklanan bu rakamlardan 
en fazla kullanýlanlarý ormanlarýn alan ve servet 
deðerleridir. 

Ülkemizdeki ormanlýk alanlarýn 2004 sonu itibari 
ile daðýlýmý üstteki resmin altýndadýr.

Yukarýdaki tablodaki kavramlarý açýklarsak: 

 Orman aðaçlarýnýn kapalýlýk ( 
tepe kapalýlýðýnýn topraðý örtme oraný) durumu ölçüt 
alýnarak, % 11-100 oranýnda(1-2-3 kapalý) topraðý 
örten orman alanlarýdýr.

 Orman aðaçlarýnýn, % 10 ve daha 
az oranýnda (0 kapalý) topraðý örten orman alanlarýdýr. 

Planlamada bu kavramlar daha çok odun üretim 
iþlevi göz önüne alýnarak kullanýlmaktadýr. Orman 

     

Normal Orman:

Bozuk Orman:

DURUM Normal

(Ha)

Normal

(%)

Bozuk

(Ha)

Bozuk

(%)

Toplam

(Ha)

Toplam

(%)

Koru 8940215 42 6499380 31 15439595 73

Baltalýk 1681006 8 4068146 19 5749152 27

G.Toplam 10621221 50 10567526 50 21188747 100

ORMANLIK  ALAN  DAÐILIMI (OGM-2006)
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fonksiyonuna baðlý olarak belirlenen iþletme amacýna 
göre de ormanlar tanýmlanmaya çalýþýlmaktadýr. 
Ormanlýk alanlarý normal ve bozuk kavramlarý ile 
tanýmlamak kamuoyunda farklý ve olumsuz 
algýlamaya neden olmaktadýr. Rakamlara bakýnca 
ülke ormanlarýnýn %50 si bozuk orman, o halde bu 
alanlarýn hepsini normal orman haline getirelim diye 
bir fikir oluþmaktadýr. Halbuki bozuk orman diye 
tanýmladýðýmýz bu alanlara, farklý bakýþ açýlarý ile 
bakabilirsek, bu alanlarýn homojen bir karakter 
taþýmadýðýný görürüz.  Bozuk ormanlardaki farklý 
yapýlarý ve iþlemleri incelersek: 

Yetiþme ortamýndaki olumsuz nedenlerden 
dolayý, uzunca zamandýr bu yapýda kalan “Doðal 
Bozuk Ormanlar”. Bu alanlar bugünkü yapýlarý ile 
korumaya devam edilmelidir.
 

 Ýnsan ve diðer dýþ etmenler nedeni ile yapýlarý 
sonradan bozulmuþ bozuk ormanlar. Bu alanlar 
öncelikle hangi orman fonksiyonunu yerine 
getirebileceði açýsýndan deðerlendirilip iþletme 
amacýna karar verilmelidir. Belirlenen iþletme amacýna 
yönelik  olarak yapýlmasý gereken iþ ve iþlemler seçilip, 

a-

b-

belirlenen iþletme amacýný en iyi yerine getirebilecek 
orman yapýsý oluþturulmaya çalýþýlmalýdýr. Yani seçilen 
iþletme amacý( Üretim, Toprak Koruma, Su Koruma, 
vb. gibi) ne ise yapýlacak iþlem (aðaçlandýrma, 
erozyon kontrol, rehabilite vb.gibi) ona yönelik 
olmalýdýr. Baþtan orman fonksiyonu ve buna baðlý olan 
iþletme amacýnýn seçilmesi, yapýlacak çalýþmanýn; 
zaman, para ve emek açýsýndan daha verimli hale 
getirecektir.

 Sarp, dik, taþlýk ve kayalýk özellikleri taþýyan 
bozuk ormanlar. Herhangi bir iþ veya iþlem yapýlmasý 
ile mevcut yapýnýn da bozulma riski fazla olduðu için, 
bu alanlar bugünkü yapýlarý ile korumaya devam 
edilmelidir. 

 Ýlk periyotta gençleþtirmeye sokulacak normal 
meþcereler (1, 2, 3 kapalý) idare süresini doldurmamýþ 
ise, bozuk ve aðaçlandýrýlmasý gereken alanlardan 
(OT) da gençleþtirmeye alan ayrýlabilmektedir.

 Fonksiyonel planlama süreci ile 2002 yýlýndan 
bu yana yapýlan orman amenajman planlarýnda; 

c-

d-

e-
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verimli ormanlar içerisinde bulunan doðal bozuk ve 
aðaçsýz alanlar biyolojik çeþitliliðin korunmasý ve 
yaban hayvanlarýnýn beslenme alaný olmasý yanýnda; 
orman yangýnlarý sýrasýnda çeþitli canlý türleri ve 
insanlarýn yaþamlarýný kurtarabilecekleri sýðýnaklardýr. 
Bu nedenlerden dolayý 3,0 Ha.'dan küçük bozuk ve 
açýklýk alanlar ile bu fonksiyonu yerine getirdiði 
saptanan daha fazla büyüklükteki bozuk ve açýklýk 
alanlar aðaçlandýrmaya verilmemektedir.

Yukarýdaki maddeler ýþýðýnda bozuk orman 
alanlarý incelendiðinde %50 oranýn deðiþeceði 
ortadadýr. Geçmiþten günümüze kadar AGM ve OGM 
tarafýndan yetiþme ortamý uygun ve problemsiz 
alanlarda büyük ve baþarýlý aðaçlandýrma çalýþmalarý 
yapýlmýþtýr. Kalan alanlar; yukarýda maddelerde 
belirtilen nedenlerden dolayý iþlem yapýlamayacak 
nitelikteki sosyal baskýlý alanlardýr.

Kamuoyunda tartýþýlan kavramlardan birisi de 
“orman” tanýmý ile ilgilidir. Aþaðýda çeþitli orman 
tanýmlarý görmekteyiz:

 Oldukça sýk bir þekilde bir arada büyüyen 
, olgunluk çaðýnda 8 metrenin üzerinde boylanan 
aðaçlarýn meydana getirdiði geniþ alanlarý kaplayan 
odunsu bitki toplumudur (Çepel, N., 1995).

 Sýnýrlarý belirli bir yetiþme ortamýnda 
topraðý kapatacak kadar yeterli bir sýklýðý oluþturan 
aðaçlar, bunlarýn altýnda yer alan çalý ve ot türleri ile bu 
ye t i þme or tamýnda yaþayan hayvanlar ýn ,  
hayvancýklarýn ve mikroorganizmalarýn oluþturduðu 
bir yaþama birliðidir. Bu yaþama birliðinin 
yetiþip/yaþadýðý ortam ile birlikte oluþturduðu ekolojik 
sistem “orman ekosistemi”dir ( Kantarcý, D., 2008).

 Belirli özelliklere sahip yetiþme 
ortamlarýnda var olan, ana öðeleri aðaç ve aðaççýklar 
olmak üzere, diðer bitkisel, hayvansal ve mineral 
öðeler (arazi) den oluþan, bu öðeler arasýnda karþýlýklý 
etkileri ve kendine özgü yaþama beraberliði olan bir 
doðal varlýk, bir ekosistem ve öncelikle bulunduðu 
yöreye ekonomik, estetik, ekolojik yararlar saðlayan 
bir ulusal servettir, mülkiyeti tüm yurttaþlara aittir 
(Aslanboða, Ý., 2008).

 Tabii olarak yetiþen veya emekle 
yetiþtirilen aðaç ve aðaçcýk topluluklarý yerleriyle 
birlikte orman sayýlýr ( 6831 sayýlý orman kanunu, 
madde-1).

Ormaný sadece aðaç olarak algýlayan çevrelerde, 
ormanlar ormandan kesilen aðaç sayýsý ile 
deðerlendirilmektedir. Halbuki ormanlar; aðaç, 
aðaçcýk, otsu bitkiler, çeþitli canlýlarýn bir arada 
yaþadýðý yaþam ortamlarýdýr. Bu yaþam ortamlarý 

Orman:

Orman:

Orman:

Orman:

milyonlarca yýlda oluþmuþtur. Yaþam ortamýnda 
bulunan tüm canlý ve cansýz varlýklar, karþýlýklý iliþki ve 
etkileþim içerisindedir. Bu nedenledir ki orman 
ekosistemi içerisinde bulunan tüm canlý ve cansýz 
varlýklar, bir zincirin halkasý gibi birbirlerine baðlý 
olarak yaþama birlikteliklerini sürdürmektedir. Zincirin 
halkalarýndan birinin veya birkaçýnýn yok olmasý 
demek, orman ekosisteminin giderek bozulmasý 
anlamýna gelmektedir.  Bütün bunlarýn sonucu ise 
günümüzde insanlýk çeþitli saðlýk ve çevre 
problemleriyle karþý karþýya gelmiþtir. 

  

Türkiye'nin orman varlýðýna ait bilgiler, yapýlan 
orman amenajman planlarýndan alýnmaktadýr. 
Alansal daðýlým incelenirken sadece normal ve bozuk 
kavramlarý ile deðerlendirmek bizleri yanlýþ sonuçlara 
götürebilir. Bu nedenle ormanlýk alan daðýlýmýna, 
ormanlara fonksiyonel (iþlevsel) açýdan da bakarak 
deðerlendirme yapmak daha gerçekçi olur. Geçmiþten 
günümüze kadar orman alanlarý ile ilgili yerleþmiþ 
olan bu kavramlarý deðiþtirmek için, önce meslek 
kamuoyuna sonra da bizim dýþýmýzdaki toplumun 
diðer kesimlerine bu farklýlýklarý anlatarak ormanlarýn 
fonksiyonel deðerlerini ön plana çýkarmalýyýz.

 Orman alanlarýný; sadece kapalýlýk kriterini esas 
alarak bozuk orman, sadece odun üretimi açýsýndan 
deðerlendirip verimsiz orman alanlarý olarak 
deðerlendirmemek gerekmektedir. Bu alanlarý 
ekosistemin bir parçasý olarak görüp, sadece 
ekonomik deðer elde etmek amacýyla deðerlendirmek 
yanlýþtýr. Bozuk ormanlarý, orman fonksiyonlarý 
açýsýndan deðerlendirmek daha gerçekçi olacaktýr. Bu 
açýdan bakýldýðýnda Bozuk ormanlarýn; toprak 
koruma,  su  koruma,  havay ý  temiz leme,  

2 2karbondioksitin (CO ) baðlanmasý ve oksijen (O ) 
üretimi, biyolojik çeþitliliðin korunmasý ve yaban 
hayvanlarýnýn beslenme alaný olmasý vb.gibi 
ekonomik deðer olarak ölçülemeyen, çeþitli 
fonksiyonlarý yerine getirdiði görülecektir. Bu nedenle 
artýk bozuk ormanlar gördükleri bu fonksiyonlar 
açýsýndan verimli orman olarak tanýmlanmalýdýr. 

OGM., 2006, Orman Varlýðýmýz, sayfa 13.
UOPR, 2003, Ulusal Ormancýlýk Programý 
Raporu,1.taslak.
Çepel, N.,1995, Çevre Koruma ve Ekoloji Terimler  

Sözlüðü, sayfa, 135.
Kantarcý, D., 2008, Türkiye'de Çalýlaþtýrýlmýþ 

Ormanlar Sorununa Ekoloji Açýsýndan Bakýþ, sayfa, 2 .
Aslanboða, Ý., 2008: Orman ve Av, sayý:5, 

sayfa,32.

Sonuç ve Öneriler:

1-

2-

KAYNAKLAR
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Hasan Al i  Yüce l  (18.11.1897-
26.2.1961), yarým asrý bulan bu ölüm 
yýldönümünde de çok çeþitli çevrelerden çeþitli 
kurumlarca ve pek çok kiþiler tarafýndan çok 
çeþitli biçimlerde anýlacaktýr. O buna deðerdi, 
daha fazlasýna da deðerdi.

Ben Hasan Ali Yücel'in gazeteciliðine 
yetiþtim. Gaziantep Lisesi'ndeydim ve 
Cumhuriyet'te makalelerini okurdum. “Kýmýldayan 
hataya mahkumdur” özdeyiþini ilk onun makalesinden 
okudum. O makalede, (Hümanizmayý, komünizmaya 
benzettiler ve haksýz suçlamalarda bulundular) 
anlamýnda özetlenebilecek bir yakýnmayý ya da isyaný 
da anlatýyordu. Yenik bir kahraman gibi gelmiþti bana 
ve ben, ucuzculuða ve çýkarcýlýða kapýlýp, hiç galipler 
safýna sýðýnmamýþtým. Belki biraz da bu nedenle, o 
makaleyi, yaklaþýk 80 kiþilik pansiyon öðrencilerinin 
etüt odalarýna ayrý ayrý girip izin isteyerek yüksek sesle 
tümüne okumuþtum.

Hasan Ali Yücel'in bestakarlýðýný da Ý.Ü. Orman 
Fakültesi öðrencisiyken, ilk kez Boðaziçi'nde, 
Büyükdere'de, oltu taþý gibi siyah gözlü bir kýzdan 
öðrenmiþtim. Þarkýnýn hem güftesi ve hem de, özel 
olduðundan kuþku duymadýðým bir sesten dinlediðim 
bestesi o günkü gibi aklýmda, gönlümde ve 
kulaðýmdadýr. Hala “Sen bezmimize geldiðin akþam 
neler olmaz” diyorum ve hala 'Sen saçlarýný çözdüðün 
akþam seher olmaz” diyorum. 

Suzinak makamýnda, curcuna usulünde 
bestelenmiþ bulunan ve güftesi de Hasan Ali 
Yücel'e ait olan þarkýnýn sözleri þöyledir: 

Sen bezmimize geldiðin akþam neler olmaz
Aþkýn beni sermest ediyorken keder olmaz
Ölsem de senin uðruna caným heder olmaz
Sen saçlarýný çözdüðün akþam seher olmaz

Hasan Ali Yücel'in bu þiirinin bir dörtlüðünü de 
þevkefza makamýnda Cevdet Çaðla 
bestelemiþtir. O þarkýnýn güftesini de 
veriyorum:

Güftesi Hasan Ali Yücel'e ait olan ve  Þükrü Þenozan 
tarafýndan segah makamýnda bestelenen bir diðer 
þarkýnýn sözlerini de, gönülden sevmeyi bilenler için 
aþaðýya alýyorum:

Gözlerinden içti gönül neþeyi
Senden öðrendim gönülden sevmeyi
Sildi aþkýn gözlerimden herþeyi
Senden öðrendim gönülden sevmeyi

Oðlunun “Çaðýn en güzel gözlü maarif müfettiþi” 
dediði, “O çapkýn babam”dediði Hasan Ali Yücel'i, 
böylece þiirlerle ve þarkýlarla anmanýn da çok anlamlý 
olabileceðini düþündüm. Anýsý önünde saygý ile 
eðiliyorum.

Osman Gökçe
26.02.2009

HASAN ALÝ YÜCEL'ÝN 

ANISINA
Hicran gibi alemde elim derd-i ser olmaz
Sen bezmimize geldiðin akþam neler olmaz
Didarýna benzer þafak olmaz, seher olmaz
Sen bezmimize geldiðin akþam neler olmaz
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1. GÝRÝÞ

Dünya yüzeyinin dörtte üçü, yaþamýn baþladýðý ve 
günümüzde yaþam dengesinin baþlýca öðesi olan 
denizlerle kaplýdýr. Dünya kabuðunun zamanla þekil 
deðiþtirmesiyle karalarla denizleri ayýran çizgi olarak 
tanýmlayabileceðimiz kýyý oluþumu deðiþik etkenlerle 
þekil almýþtýr [17].

Doðanýn ayrýcalýklý bir parçasý olan kýyýlar ve 
denizler canlýlar ve özellikle insanlar için önemli bir 

kaynaktýr. Oldukça kýt bir kaynak olmasýnýn yaný sýra 
tüketilmesi çok kolaydýr.  Kýyý bir “Doðal kaynak” 
olarak insanlar ve tüm canlýlar için çeþitli amaçlarla 
kullanýma olanak saðlar [3].

Kýyý mekanlarý, toplum kullanýmýna açýk kentsel 
mekan niteliði gösterdiðinden, farklý toplumsal 
kullanýmlarý içeren, kültürel, rekreasyonel 
gereksinimleri karþýlayan, kentsel bütünleþmenin 
saðlandýðý çevresel deðerler olarak ortaya 
çýkmaktadýr. Doðal çevrenin bir parçasý olan kýyýlar, 

KIYILARIN PEYZAJ PLANLAMALARINDAKÝ
ÖNEMÝ, KENTSEL KULLANIM 
POTANSÝYELLERÝ VE ÝÞLEVSEL ÖZELLÝKLERÝ

Araþ.Gör. Betül  ATAKAN  ÖZNAM
Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Peyzaj Planlama ve Tasarým ABD.
pmbetul@istanbul.edu.tr 

Peyzaj Mimarlýðý Bölümü
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farklý düzenleme örnekleri ve kullaným tipi çeþitliliði 
yönleriyle önemli kentsel simgelerdir.

Kýyý kaynaklarý üzerindeki yoðun kullaným, 
endüstrileþme ve kentleþme olgusu ile hýz kazanmýþtýr. 
Kýyýlarýn sorumsuzca kullaným sürecinde doðal 
çevrenin tahribi ile birlikte; su kirliliði, deniz canlýlarýnýn 
yaþam ortamlarýnýn bozulmasý ve nesillerinin 
tükenmesi, kýyý morfolojisinin deðiþmesi, su tabanlý 
ekosistem   dengesinin   bozulmasý,   önemli  çevresel
sorunlar oluþturmaya baþlamýþtýr.

1.1. Kýyý Kavramý

En basit tanýmlama ile kýyý; deniz, göl, akarsu gibi 
her türlü doðal su kütlesini çevreleyen toprak þerididir. 

Genel bir tanýmlama ile ise kýyý; deniz, doðal ve yapay 
göl ve akarsularýn kara ile birleþtikleri yerde doðal 
olarak oluþan kýyý çizgisi boyunca uzanan kara 
parçasýdýr. Coðrafya verilerine göre kýyý, kara ile 
denizin temas noktalarýnýn birleþmesinden meydana 
gelen bir çizgi boyunca uzanan þerittir [16].

Kýyý kavramýnýn yapýsýnda üç faklý bölge 
bulunmaktadýr. Bunlar: 1) Sahil 2) Kýyý (veya kumsal) 3) 
Yakýn Kýyý'dýr. Bu üç bölgenin uzaðýnda kalan alana 
uzak kýyý bölgesi denir [16].

Sahil: Kýyýda dar bir alan teþkil etmektedir.  Bu 
bölge kýyýdan itibaren baþlar ve ani bir arazi deðiþikliði 
oluncaya kadar devam eder. Bu sahil kýsmýnýn 
geniþliði, jeolojik yapýya göre çok deðiþik olabilir.
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Kýyý: Su ile sýnýrlanmýþ arazi parçasýdýr. Bu sýnýr 
medcezir ve dalgalarla devamlý deðiþir.  Sýkýþmayan 
malzemeli kýyý kesimi genellikle kýyý (veya kumsal) 
olarak adlandýrýlýr. 

Yakýn Kýyý: Dalgalarýn kýrýldýðý sonra da kýyýya 
doðru týrmandýðý bölgedir.

Uzak Kýyý: Dalga kýrýlma bölgesi dýþýnda kalan 
kesime uzak kýyý bölgesi denir.

Kýyý alanýnda, yerkürenin ana kütleleri olan hava, 
su ve kara birbirleriyle iç içedir.  Bunlar birbirleriyle 
etkileþim halindedir ve her birinin dinamik bir yapýsý 
vardýr.  

Kýyý, bir görsel mekan olarak ele alýndýðýnda, 
denizde ufuk çizgisine, karþý olarak karada siluet 
çizgisine dayanan ve üçüncü boyutta havaya ve su 
altýna doðru devam eden bir bütündür. Peyzaj 
yönünden ise, doðal yapýlarýnýn deðiþik olmasý 

yüzünden her kýyý parçasý kendi özelliklerini taþýyan bir 
sit, kýyý mekaný ise bir sitler dizisidir.  Alan olarak ufak 
bile olsa, bu sitler bazen, akarsu aðýzlarý, kýyý 
yamaçlarý, koylar, adalar, boðazlar gibi nitel deðer 
kazanýrlar [1]

Kýyýlar, deniz ve karalardan farklý görsel niteliklere 

sahiptir.  Kýyýnýn görsel niteliklerinin belirlenmesinde 

doðal verilerin yaný sýra, kýyý kullaným türleri ve peyzaj 

öðeleri de etkili olmaktadýr. Kýyý mekanýndaki 

görselliðin, en önemli deðerlerinden birisi silüet 

etkisidir [15].

1.2. Yasal Kýyý Kavramý Tanýmý

Kýyý'nýn Türk Hukuku'nda ilk yasal tanýmý 1926 
yýlýnda yürürlüðe giren Medeni Kanun'un 41. 
maddesinde görülmektedir.

Daha sonra 17.4.1990 tarih ve 20495 sayýlý Resmi 
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Gazetede, 3621 numaralý kýyý kanunu ile söz konusu 
kanunun uygulanmasýna dair Yönetmelikte geçen  
tanýmlar ise þöyledir;

Kýyý Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve 
akarsularda, taþkýn durumlarý dýþýnda, suyun kara 
parçasýna deðdiði noktalarýn birleþmesinden oluþan 
meteorolojik olaylara göre deðiþen doðal çizgidir.

Tabii ve suni göllerde Devlet ve Su Ýþleri Genel 
Müdürlüðü'nce maksimum su kotu çizgisi belirlenir.

Kýyý Kenar Çizgisi: (Deðiþik: 30.3.1994  21890 
R.G.) deniz, tabii ve suni göl ve akarsularýn alçak-basýk 
kýyý özelliði gösteren kesimlerinde kýyý çizgisinden 
sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluþturduðu, 
kumsal ve kýyý kumullarýndan oluþan kumluk, çakýllýk, 
kayalýk, taþlýk, sazlýk, bataklýk ve benzeri alanlarýn 
doðal sýnýrý; dar-yüksek kýyý özelliði gösteren 
kesimlerinde ise, þev ya da falezin üst sýnýrýdýr.

Bu sýnýr doldurma suretiyle arazi elde edilmesi 
halinde de deðiþtirilemez.

Kýyý kenar çizgisi tespitine konu olmayan 
akarsularýn, deniz, tabii ve suni göllerle birleþtiði 
yerlerde, kýyý kenar çizgisi; deniz, tabii ve suni göl kýyý 
kenar çizgisi olarak tespit edilir.

Kýyý: (Deðiþik: 30.3.1994  21890 R.G.) Kýyý çizgisi 
ile kýyý kenar çizgisi arasýndaki alandýr.  

a) Dar-Yüksek Kýyý: Plaj ya da abrazyon* 
platformu olmayan veya çok dar olan, þev veya falezle 
son bulan kýyýlardýr.

b) Alçak-Basýk Kýyý: Kýyý çizgisinden sonra da 
devam eden, kýyý hareketlerinin oluþturduðu plaj, 
hareketli ve sabit kumullarý da içeren kýyý kordonu 
lagün gölü, lagün alanlarý, sazlýk, bataklýk ile kumluk, 
çakýllýk, taþlýk ve kayalýk alanlarý içeren kýyýlardýr.

Sahil Þeridi: (Deðiþik: 13.10.1992  21374 R.G.) 
Deniz, tabii ve suni göllerin kýyý kenar çizgisinden 
itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 m. 
geniþliðindeki alandýr.

    1.3. Kýyýlardaki Kentsel Kullaným Tipleri 
Kentleþmenin hýzlanmasý, endüstrinin kent 

özellikleri dýþýnda da kuruluþ yeri aramaya baþlamasý, 
halkýn dinlenme ve boþ zaman deðerlendirme 
alýþkanlýklarýndaki deðiþmeler, turizm ve ulaþým 
gereksinmeleri, ikinci konut edinme eðilimlerinin 
güçlenmesi, yoðun ve sýkýcý metropoliten yaþam içinde 
rekreasyonel gereksinmelerin artmasý kýyýlara olan 
talebi büyük ölçüde etkilemektedir [6].

Kentlerdeki kýyý kullanýmlarý, a)suya baðýmlý 
kullanýmlar, b) su ile iliþkili kullanýmlar, c) sudan 
baðýmsýz kullanýmlar olarak ele almak mümkündür. 
Suya baðýmlý kullanýmlar su kenarý kullanýmlarýnýn 
zorunlu olduðu yerler içindir. Bu alandaki kullanýmlar 
içerisine feribotlar, marina terminalleri, tekne bakým ve 
tamir alanlarý, marinalar ve gemi baðlama yerleri, 
ticari balýkçýlýk ve taþýmacýlýk girmektedir. Su ile iliþkili 
kullanýmlar ise su (kýyý) kenarý kullanýmlarýnýn 
avantajlarýný saðlayabilecek þekilde konumlandýrýlmýþ 
su kýyýsýndan uzak ayný verime sahip yerleþimlerdir.  
Endüstriyel fabrika, ambar ve depolama olanaklarý ve 
bazý kamu hizmeti yapan kurumlar bu sýnýf içinde 
sayýlabilirler.

Üçüncü kategori olan sudan baðýmsýz kullanýmlar 
ise ne tam baðýmsýz ne de direkt olarak baðýmlý su 
kenarý yerleþimleridir. Bu kullanýmlar apartmanlar, 
konaklama amaçlý yataklý yerler, oteller, açýk parklar ve 
rezervler, perakende satýþ ve servis hizmeti veren 
iþletmeler (restoran gibi), kýyý alanýnýn çevresel 
faydalarýný kullanabilen (pazarlama ve ticari 
nedenlerin dýþýnda) fakat su kenarýndan uzak olan 
hizmet alanlarý olarak sýralanabilir [4].

Özetle, kara ve denizin ulaþým hareketlerinin 
birleþim noktasý olan kýyý, ekonomik faaliyetlerin 
yerleþmek için yarýþtýðý bir alandýr. Ayrýca kýyý mekaný 
doðal deðerleri ve güzellikleri ile saðlýk ve rekreasyon 
iþlevlerinin yoðunlaþtýðý bir çekim noktasýdýr [7].
     
 1.3.1. Liman Kullanýmý

Liman en yalýn biçimde “Gemilerin yolcu indirip, 
bindirme, yükleme-boþaltma, baðlama ve 
beklemelerine elveriþli yeterli su derinliðine sahip, 
teknik ve sosyal altyapý tesisleri, yönetim, destek, 
bakým-onarým ve depolama birimleri bulunan doðal 
ve yapay olarak rüzgar ve deniz tesirlerinden korunmuþ 
kýyý yapýlarý”dýr [18].

Tarihi geliþim içerisinde kara ulaþýmýnýn  *Abrazyon, Latince kazýnma anlamýna gelen “abrasum”, “abradere”, “abrasi” 
  sözcüklerinden türemedir. Metinde “deniz dalgasý aþýndýrmasý ” anlamýnda kullanýlmýþtýr.
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-Kýyýnýn ham madde kaynaðý (kum, çakýl, kalker, 
deniz bitkileri) olarak kullanýlabilmesidir [9].

Endüstri ile birlikte yerleþmelerin büyümesi ivme 
kazanýr ve yeni kullanýmlar için duyulan alan 
gereksinimi artar. Bunu karþýlayacak öncelikli 
mekanlar olan kýyýlar, insan ve yapý yoðunluðu ile karþý 
karþýya kalýr. Bu nedenle, endüstrinin beraberinde 
getirdiði ikincil geliþmeler kýyý planlamalarýnda dikkate 
alýnmalýdýr [9].

Kýyý alanýnda ana düþünce endüstriyel kullaným ise; 
planlamalarda arazi parçasýnýn boyutu, binalara 
ulaþým yollarý, park olanaklarý, temel araçlar için servis 
olanaklarý (su ve elektrik, fabrika atýk sývý kontrolü) gibi 
etkenler göz önünde tutulmalýdýr [4].

1.3.3. Turizm Amaçlý Kullaným

Doðal peyzajýn en önemli unsurlarýndan olan 
kýyýlarýmýz ve yakýn çevresindeki doðal kaynaklar kendi 
özgün doðal güzelliklerinin yaný sýra, barýndýrdýklarý 
özgün kýrsal alan yaþam örnekleri, tarihi ve arkeolojik 
zenginlikler ile gerek iç gerekse dýþ turizmin en çok 
yeðlediði turistik yörelerdir [14].

Gerçekten, ülkemizin kýyýsal varlýðý ile diðer doðal 
ve tarihi deðerlerinin iklimsel özellikleriyle birleþimi 
kýyýlarýmýzý turizm kullanýmý için çekim noktasý haline 
getirmektedir. [13].

Ancak, son yýllarda, öncelikle deniz turizmine olan 
talep artýþý, kýyýlarýn yoðun bir biçimde ve kontrolsüz 
kullanýmý ile deðiþime ve bozulmaya uðrayarak 
özelliklerini gittikçe yitirmesine neden olmaktadýr [22].

Kýyýlarda alan kullaným kararlarý alýnýrken, yapý 
yoðunluðu fazla turistik tesisler yerine kamping veya 
düþük yoðunluklu piknik kullanýmlarýna yer verilmesi, 
doðal kaynaklarýn korunmasý, estetik deðerlerin 
devamlýlýðýnýn temini yönünden gerekli olmaktadýr 
[12].

Turizm amaçlý kýyý kullanýmýnda koruma-kullanma 
ilkesinin sürdürülebilmesi için doðal, yapay ve sosyal 
çevre koþullarýna baðlý kalýnmalý, turizm açýsýndan 
çekici deðerlerin olduðu yerleþimlerde yapýlacak 
turizm yapýlarý, yerleþmenin geleneksel dokusu ve 
kültürel özellikleri ile uyumlu bir biçimde ve ölçekte 
yapýlmasý saðlanmalý, büyük yapý kitlesi gerektiren 
tesisler, kentsel dokularýn dýþýnda ve kýyý kuþaðýnýn 
gerisinde konumlanmalýdýr [21]

zorluklarýna karþý yoðun bir deniz ulaþýmý meydana 
gelmiþtir. Deniz aþýrý iliþkilerin kurulmasý, kýyýda liman 
þehirlerini meydana getirmiþ, liman özelliði þehrin 
geliþmesinde önemli bir payý üstlenmiþtir.  Günümüzde 
birçok büyük metropolün, karþýlýklý iliþkiler içinde 
büyük tersane, sanayi bölgelerinin, ticaret ve kültür 
kökenli kentlerin liman olmanýn getirdiði üstünlüklere 
dayalý olarak geliþtiði söylenebilir [7].

Limanlarýn çoðu tarih boyunca geliþmiþ büyük 
yerleþme merkezlerinde kurulmuþlardýr.  Yer 
seçimlerinde önemli birçok faktör yer almaktadýr.  
Bunlardan ilki ulaþým baðlantýsýdýr. Limanýn karayolu, 
demiryolu ve kanal baðlantýsý saðlanmalýdýr. Limanýn 
öngörülen ulaþýmý karþýlayabilmesi için yeterli 
büyüklüðe sahip olmasý gereklidir.  Bu da kimi zaman 
bütün metropol kýyýsýný kaplayabilmektedir. Diðer 
kullanýmlara olanak saðlanamamaktadýr. Doðal ve 
topoðrafik koþullar da liman yer seçimini etkileyen 
faktörlerdir.  Liman, açýk rüzgarlardan korunan, derin 
su alanýna sahip, deniz dibi zemini kil ve kum olan kýyý 
arazi eðiminin az olduðu bir mekanda yerleþmelidir.  
Aþýnma yaratýcý gel git olaylarýnýn olmamasý da diðer 
bir önemli faktördür.  Þiddetli fýrtýna ve sis bölgeleri de 
yer seçiminde etkili olmaktadýr [7].

Liman kentlerinde kýyý alanýný etkileyen birçok 
faktör bulunmaktadýr.  Bu nedenle kýyý alanlarýnda 
çevresel devamlýlýðýn saðlanmasý için sadece liman 
yetkilileri deðil, kent plancýlarý ve ilgili meslek 
dallarýndaki kiþiler de fikirleriyle bu tip alanlarýn 
geliþimine katkýda bulunmalýdýrlar.

1.3.2. Endüstriyel Kullaným

Kýyýlar, deniz ve kara ulaþýmýnýn birleþtiði bir nokta 
olmaktan dolayý endüstri için aranan bir mekandýr. 
Ayrýca limanlarýn depolama olanaklarýný saðlamalarý 
endüstriyel kuruluþlarýn mevcut limanlarýn çevresini 
tercih etmelerine neden olmuþtur.  Sonuçta kýyýlar her 
zaman bu sektör için bir çekim noktasý olmuþtur [13].

Kýyýlarýn endüstri amaçlý kullanýmlarda tercih 
edilmesinin temel nedenleri þöyle sýralanabilir;

-Kýyýnýn kara ve deniz ulaþýmý arasýnda geçiþi 
saðlayan bir kýrýlma noktasý olmasý ve depolama 
kolaylýðý,

-Endüstrinin ürettiði negatif mallarýn arýtýlmadan 
deniz, göl ve akarsular yoluyla uzaklaþtýrýlabilmesi ve 
bunun maddi karþýlýk olmadan yapýlabilmesi,
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Kentsel alanlarda turizm amaçlý kullanýmlara 
ortam hazýrlayan bir uygulama da turizm amaçlý kýyý 
dolgularýdýr. Bunlar genelde turizm alan ve 
merkezlerinde ve turistik tesislerin önündeki turizmin 
devamý ve tamamlayýcýsý olan kýyý düzenlemelerine 
iliþkin dolgular ve yat limanlarýdýr. 

Bunun yanýnda turizm alan ve merkezleri içerisinde 
ve dýþýndaki turistik tesislerin deniz yönünde bulunan ve 
onanlý planlarda turizm+II.konut alanlarý deniz 
yönünde yer alan iskele, güneþlenme teraslarý, 
platformlar ve sahil düzenlemelerine iliþkin dolgular ve 
yat limanlarý kamu kullanýmýna açýk olmak kaydý ile bu 
kapsamda deðerlendirilmektedir [6].

1.3.4. Ulaþým Amaçlý Kullaným

Kýyýlar, deniz ile kara arasýnda baðlayýcý özelliðe 
sahip olduðundan, ulaþým amaçlý kullanýmlara önemli 
bir doðal alt yapý oluþturmaktadýrlar. Ancak, ulaþýmýn 
kýyý boyunca geliþmesi, yollar boyunca mevcut kentleri 
geliþtirerek yeni yerleþimlerin kurulmasýný getirmekle 
birlikte, kýyýnýn silüeti, genel görünümü ve doðal 
karakteristikleri bozulmakta, ekolojik yapý olumsuz 
etkilenmektedir (Streers, 1971) [1].

Kýyýlarýn ulaþým amaçlý kullanýmýnda bir baþka 
olumsuzluk kýyý bandýnda konumlanan taþýt yollarýnýn, 
kent ile deniz arasýnda bir engel oluþturarak, insanlarýn 
su ile iliþkisini kopartmasýdýr.  Bu da, doðal kýyýnýn 
zedelenmesine neden olmaktadýr.  Taþýt yolu ile 
birlikte, kýyýda yer alan yapý dokusunda deðiþmeler 
meydana gelmektedir.  Yol çekim noktasý haline 
gelerek, bölgede rant artýþýna sebep olmaktadýr.  
Bunun sonucu olarak, kýyýda yer alan iþlev türlerinde ve 
yapý yoðunluklarýnda deðiþimler meydana gelmektedir 
[11].

Kýyý mekanýnda yer alan kara ulaþýmýnýn yaratacaðý 
olumsuzluklarý önlemek için; yollar, kýyýya paralel 
geçirilmemelidir.  Ara yollar kýyýya dik ve doðal su 
akýþýný kolaylýkla saðlayacak þekilde alt yapý koþullarý 
saðlanmalýdýr [16] 

Karayollarý kýyýlara çok yakýn geçirildiði takdirde, 
rekreasyon tesisleri denizden ana karayolu ile 
koparýlmýþ olur.  Bu durum trafik yönünden bir takým 
sakýncalar yaratmasýnýn yaný sýra hava kirliliði ve 
gürültü gibi sorunlarýn da ortaya çýkmasýna neden olur 
[3].

Karayollarý, olanaklar ölçüsünde, kýyýlara 40-50 

km. uzaklýklardan geçirilerek kýyýlara baðlantýlarý 
uygun yerlerde kýlçýk yollarla saðlanmalýdýr.  Bu 
durumda, kýyýlardaki mevcut karayollarý, “manzara 
yollarý” ya da “manzara koridorlarý” olarak yeniden 
planlanmalýdýr [8].

Öte yandan kýyý alanýnda yer alan havaalaný 
kullanýmý, kýyý ekolojisine büyük zarar vermektedir.  
Yoðun beton yüzeyler nedeniyle, kýyýlardaki doðal su 
drenajý engellenmekte ve kýyý ekolojisi zarar 
görmektedir.  Bu olumsuz sonuca karþýn alýnacak 
ön l em le r ;  havaa lan la r ý  k ý y ý  mekan ýnda  
konumlandýrýlmamalý ve havaalanlarý ile kýyý arasýnda 
yeþil dokudan bir yalýtým saðlanmalýdýr [16]

Özellikle artan ulaþým ihtiyaçlarý doðrultusunda 
yapýlan kýyý dolgu alanlarý üzerinden geçirilen kýyý 
karayollarý kýyý doðal dengesi ve canlýlarýn yaþama 
ortamlarýný olumsuz etkilemektedir.  Kýyý dengesi hem 
doðal hayatýn hem de morfolojisinin etkilenmesi 
sonucunda bozulmaktadýr.

1.3.5. Rekreasyonel Kullaným

Bilindiði gibi rekreasyon ”Bireylerin beðenisi 
bakýmýndan doyurucu, ruhsal ve bedensel yenilenme 
amacý taþýyan, ayný zamanda bireyin sosyal, kültürel, 
ekonomik ve fizyolojik olanaklarý ile baðýmlý boþ 
zaman kullanýmlarýný içeren eylem ya da eylemlerdir” 
[2].

Rekreasyon faaliyetlerini arttýrýcý etkenler 
incelendiðinde endüstrileþme ve kentleþme olaylarý ile 
sýký iliþki içinde olduðu göze çarpmaktadýr. Bu nedenle, 
özellikle metropol yerleþmelerinde rekreasyon ihtiyacý, 
önemli boyutlardadýr. Açýklýk hissini en iyi veren 
mekanlarýn baþýnda kýyý mekaný gelir.  Ýnsanlar boþ 
zamanlarýný deðerlendirmek, birbirini görmek, kültürel 
faaliyetlerde bulunmak ve açýk bir mekanda bulunmak 
ihtiyacý ile kýyýyý tercih etmektedirler [13].

Yaþam biçiminde oluþan deðiþimler, teknolojinin 
beraberinde getirdiði yoðunluk, gürültü, çevre kirliliði, 
kent yaþamýnýn oluþturduðu sorunlar, insan-doða-
çevre arasýndaki iliþkilerin kopukluðu insanlarý kýyý 
mekanlarýndaki ortak kullaným alanlarýna yöneltmiþtir 
[15].

Yapýlan çeþitli araþtýrmalar sonucunda su kýyýlarýnýn 
diðer peyzaj elemanlarýna oranla rekreasyon için çok 
daha fazla ilgi çekici olduklarý ortaya çýkmýþtýr [10].
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Kýyý þeridi önemli bir doðal ve rekreasyonel 
kaynaktýr.  Bu nedenle bu alanlarýn herkese açýk 
tutulmasý ve amacýna uygun düzenlenmesi 
gerekmektedir.

Kýyýlarýn rekreasyonel amaçlý kullanýmlarda tercih 
edilmesinin nedenlerine bakacak olursak;

-Deniz; estetik ve algýsal yönden insanlarýn 
dinlenmeleri, eðlenmeleri, yeniden zindelik ve canlýlýk 
kazanmalarý, kýsacasý suya dayalý rekreasyonel 
etkinliklerde bulunmalarýna olanak saðlar.

-Kýyýsal alanlar, ayrýca göze sunuþ açýsýndan 
pitoresk ve romantik bir görünüme sahiptir.

- Deniz iklimleri; sert karasal iklimlere göre 
genelde çok daha yumuþaktýr, yer yer oluþturduðu 
mikroklimalar ile insan saðlýðýný olumlu yönde 
etkilerler [3].

Bir özet deðerlendirme yapýlacak olursa 
rekreasyonel kullanýmlarda tercih edilen kýyýlarda 
belirginleþen açýklýk duygusunun birinci boyutu, 
fiziksel ve görsel boyuttur. Kýyýlar bu anlamý ile 
kentlerin yüksek yoðunluklu, gürültülü, belirli 
ekonomik amaçlara yönelik biçimde yapýlaþmýþ ve 
kapalý karakterdeki çevresine karþýt bir iþlev görerek 
özgürlük duygusu, rahatlama, dinlenme olanaðý 
vermektedir. Açýklýðýn ikinci boyutu, kýyýlardaki 
dinlenme aktivitelerinin sosyal engelleri kýrmada bir 
olanak yaratmasýdýr [20].

1.3.6. Yerleþim Amaçlý Kullaným

Eski uygarlýklarýn büyük bir bölümü akarsu ve deniz 
kýyýlarýnda kurulmuþlardýr. Su kýyýlarý yaþam 
koþullarýnýn güç olduðu dönemlerde, sulu tarýma 
elveriþli olmasý, tarým ve hayvancýlýk gibi geçim kollarý 
için bereketliliði, savunma olanaklarý dolayýsýyla 
yerleþme için olumlu ve tercih edilen mekanlar 
olmuþlardýr [7].

Günümüzde ise, kent alaný içinde kýyý alanlarýnýn 
yüksek rant özelliði kýyý alanlarýný etkilemiþ, kýyýlarda 
mal sahibi olmak sosyal bir statü haline gelmiþtir. Bu 
kentsel yerleþmeler nedeniyle kýyý çizgisinin doðal 
özelliði çoðu yerde kaybolmuþtur.

Kýyý mekanlarýnýn en büyük arazi kullaným 
tiplerinden birisi olan ikinci konutlar, çoðunlukla kent 
yerleþimi yakýnýnda, rekreasyonel kullaným yönünden 
uygun, deniz kýyýlarý boyunca çizgisel biçimde geliþen 
ve kýyýlarýn elveriþsiz olduðu yerlerde noktalanan, kent 
geliþimi ve deniz kirlenmesiyle özelliðini kaybeden, 
yýlýn büyük bölümünü boþ geçiren, dinlenme amaçlý 
daimi konutlardýr. Bu yerleþmeler zamanla 1. konut 
yerleþimleri iþlevini üstlenmiþlerdir.

Kýyý yerleþmelerinde rastlanabilen baþka bir olay, 
kýyýda çok katlý binalarýn yer almasýdýr.  Kýyýlarýn 
betonlaþtýrýlmasý biyolojik yaþamý, doðal alýþveriþi 
etkilemekte, doðal dengeyi bozmaktadýr.  Bu 
“duvarlarýn” denizden gelen rüzgarlarý kesmesi 
sonucu yerleþme içinde hava akýmý engellenmekte ve 
rüzgarýn yaz aylarýnda serinletici etkisi büyük ölçüde 
azalmaktadýr [11].

Kýyýlarýn konut amaçlý kullanýmlarý, kýyý mekanýnýn 
yoðun ve plansýz geliþmesine, toplumsal kullaným 
mekaný özelliðinin yitirilmesine yol açmaktadýr. Bu da, 
kýyý mekan kimliðinin kaybolmasýna ve kýyýlarýn 
tanýmsýz alanlara dönüþmesine neden olmuþtur [1].

Kýyýlardaki doðal dengenin sürekliliði için, konut 
yerleþimleri kýyýlardan uzakta yer almalýdýr.  Kýyýlarýn 
geliþme biçimleri önceden planlanmalý, yoðunluk aza 
indirgenmelidir.  Kýyýlardaki doðal su akýþýnýn 
saðlanabilmesi için gerekli önlemler alýnmalýdýr [19].

Kýyýnýn kara tarafýndan (kentin iç kýsýmlarýndan) 
görünebilirliði çok önemlidir ve yerleþim yapýlarý açýk 
görüþ olanaðý sunan koridorlar biçiminde 
tasarlanmalýdýr. Yapýlar ve diðer elemanlar kýyýyý bir 
duvar gibi kapatmamalýdýr.  Buna bir çözüm olarak 
yapýlarýn açýk alanlarla ayrýlmasý düþünülebilir [5].

Kýyýlarýn iþlevsel boyutlarýnýn burada belirtilen 
kullaným tiplerinin yaný sýra baþta ulusal savunma gibi 
baþka önemli iþlevleri de bulunmaktadýr. Konu ile 
sýnýrlý kalýndýðýndan bunlar ayrýntýlarýyla ele 
alýnmamýþlardýr. Tüm kýyý kullaným tiplerinin boyut ve 
potansiyelinin ulusal yasal düzenlemelerle baðýmlý 
olduðu göz önünde bulundurulmalýdýr.
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Ýlki 26-28 Mayýs 2006 tarihinde Ilgaz/Çankýrý'da 
yapýlan ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMÝK 
SORUNLAR KONGRESÝ'nin ikincisi Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi 
Anabilim Dalý tarafýndan, 19-21 Þubat 2009 tarihleri 
arasýnda, SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçý Kültür 
Merkezi'nde gerçekleþtirildi. 

Ormancýlýk Ýktisadi ve Sosyal Çalýþma Grubu 
(ORMÝS) üyelerini ve ormancýlýðýn iktisadi, sosyal, 
hukuksal ve kültürel alanlarýnda çalýþmalar yapan 
bilim insanlarýný 
b i l i m s e l  b i r  
toplantýda bir araya 
g e t i r m e k ,  
o r m a n c ý l ý ð ý n  
iktisadi, sosyal, 
hukuksal ve kültürel 
s o r u n l a r ý n ý  v e  
çözüm önerilerini 
t a r t ý þ m a k ,  b u  
a l a n l a r d a k i  
a r a þ t ý r m a l a r d a  
ö n c e l i k l e r i  
b e l i r l e m e k  v e  
O R M Ý S ' i  
e t k i n l e þ t i r m e  
s t r a t e j i l e r i n i  
g ö r ü þ m e k  v e  
deðer lend i rmek 
amacýyla toplanan 

kongrede, 30'u sözlü ve 16'sý poster olmak üzere 
toplam 46 adet bildiri sunuldu. Kongrede sunulan 
bildirilerin tam metinlerine ve sonuç bildirgesine 
k o n g r e  w e b  a d r e s i n d e n  
(http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/orman/ormis) 
ulaþýlabilmektedir. 

Kongrede I I I .  ORMANCILIKTA SOSYO-
EKONOMÝK SORUNLAR KONGRESÝ'nin 2012'de 
Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapýlmasý 
kararý alýndý. 
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Orman köyü, orman içinde ve kenarýnda yaþayan 
köylere denilmektedir. Orman köylerinin yýllara göre 
nüfusu 1970 yýlýnda 8,3 milyon, 1975 yýlýnda 9,3 
milyon, 1980 yýlýnda ise 9,9 milyon olmasýna raðmen 
orman köyü nüfusu 1990 sayýmlarýnda 8,8 milyona 
düþmüþtür. Bu da bize köylerden þehirlere göç olayýnýn 
gerçeðini göstermektedir. Orman köylerinin sayýsý 
1985 yýlýnda 17564, 1990 yýlýnda 17900, 1997 
yýlýnda 19018 olmuþtur. Orman köylüsünün milli 
gelirden aldýðý pay yýllýk ortalama 250 dolardýr. 
Orman köylüsünün gerek milli gelirden aldýðý payýn 
azlýðý ve gerekse tarým 
arazilerinin verimsizliði, 
azlýðý orman köylülerinin 
göç olayý ile  karþý karþýya 
ge t i rm i þ t i r.  Orman  
köylerini ekonomik ve 
s o s y a l  y ö n d e n  
kalkýndýrabilmek için 
1970 yýlýnda ORKÖY 
(Orman ve Köy iliþkileri 
Gene l  Müdü r l üðü )  
O r m a n  B a k a n l ý ð ý  
bünyesinde kurulmuþtur. 
1970 yýlýndan itibaren 
O R K Ö Y  o r m a n  
k ö y l ü s ü n e  y ö n e l i k  
ekonomik ve sosyal 
a m a ç l ý  p r o j e l e r  
uygulamýþ olup, proje 
uygulamalarýnda büyük 
oranda baþarý elde 
edilmiþtir. ORKÖY orman köylerini sosyo-ekonomi ve 
alt yapý tesisleri açýsýndan bütün yönleri ile ele alan, 
ekonomik geliþme tedbirlerini içeren çok yönlü 'ÝLÇE 
KALKINMA PLANLARI' tanzim ederek 532 adet planý 
uygulamaya konmuþtur. 1974-1992 yýllarý arasýnda 
236000 orman köylüsüne bireysel kredi ile  
kooperatiflere 1992 yýlý endekslerine göre  2.7 trilyon 
TL kredi verilmiþtir. Uygulanan projelerde baþarý elde 
edilmesine ve kredilerin geri dönüþüm oranýnýn % 
90'ýn üzerinde olmasýna raðmen kaynak ve yönetim 
yetersizliðinden çalýþmalar amacýna ulaþamamýþtýr.

Orman köylerini ekonomik ve sosyal yönden 
kalkýndýrabilmek için verilen krediler;

1-Süt inekçiliði
2-Arýcýlýk
3-Halýcýlýk
4-Zeytin, konserve
5-Peynir, yoðurt mandýralarý ve soðuk hava 

depolarý
6-Kekik fabrikalarý kurulmasýnda kullandýrýlmýþtýr.

7-Güneþ enerjisi             
 Orman köylerine parasal kaynak olarak;

1973 yýlýnda 1774 sayýlý kanun ile GENEL 
BÜTÇEDEN her yýl fona binde bir pay aktarýlmasý 
kanun hükmü olmasýna raðmen hiçbir sene pay 
aktarýlmamýþtýr.

6831 sayýlý orman kanunun 31 ve 32 madde 
kapsamýnda olan orman köylerine tarife bedeli 
üzerinden ev ,ahýr, samanlýk için ucuz kereste 
verilmektedir.

6831 sayýlý orman kanunun 40 maddesi, 1906 ve 

3373 sayýlý yasalarla deðiþtirilen 34 maddesi 
doðrultusunda orman kooperatiflerinin ürettikleri 
orman emvalini son depoya taþýmalarý þartý ile 
ürettikleri kerestelik tomruklarýn %25 oranýnda olmak 
üzere maliyet bedeli yapacak emval verilmesi, Orman 
köyü kooperatiflerine 1982-1991 yýllarý arasýnda 

31375130 m  yapacak, 19.557.597 ster yakacak odun 
maliyet bedeli üzerinden verilmiþtir. Ayrýca bu dönem 
içinde 10,1 milyar TL bedel farký ödenmiþtir.

Orman mühendisleri ve ORKÖY elemanlarý özveri 
ile görevlerini yapmalarýna raðmen, ORKÖY Genel 
M ü d ü r l ü ð ü n e  b a k a n l ý k l a r ý n  y e n i d e n  
yapýlandýrýlmalarýnda gerekli deðer verilmediðinden 
ilk yýllardaki gibi ORKÖY'ün çalýþma hýzý kalmamýþtýr.

Orman köylerinin sorunlarýnýn kökten halledilmesi 
için 1744 sayýlý orman kanuna göre her yýl Genel 
Bütçeden % 01 oranýnda pay ayrýlmasý gerekir.

ORKÖY'de emeði geçen bütün meslektaþlarýma 
teþekkür eder en derin sevgi ve saygýlarýmý sunarým. 
24/02/2009

TÜRKÝYE'DE ORMAN KÖYLERÝNÝN 

SOSYAL ve EKONOMÝK DURUMU

Reyhan Acartürk Orman Mühendisi
e.mail: acarturkr@hotmail.com
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Yaklaþýk üç yýldýr özlemini duyduðumuz TUNA CADDESÝ NO: 5 KIZILAY/ANKARA adresimize 
yeniden kavuþtuk.
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Derneðimiz; nice yýllar sonra yenilenen bu yerinde hizmetini ulusal ve uluslar arasý düzeyde 
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