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EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN

Türkiye Ormancılar Derneğinin 56. Yönetim Kurulu olarak çalışma programına, Derneğimizin ulusla-
rarası tanınırlığını artırmak amacıyla;  ilki 2019 yılında yapılmak üzere her dört yılda bir Uluslararası 
Ormancılık Kongreleri organize etme amacı konulmuştu. Bu amaç doğrultusunda 2018 yılından itiba-
ren Prof. Dr. Tahsin Akalp başkanlığında Derneğimizin Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyemiz Prof. 
Dr. Sezgin Özden başkanlığında oluşturulan Organizasyon Kurulu eliyle yoğun bir çalışma yürütüldü. 
Derneğimiz Bilim Kurulu üyelerine ek olarak Dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanların katılımıyla aşa-
ğıdaki bilim kurulu oluşturuldu.

Prof. Dr. Tahsin Akalp TOD Bilim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ünal Akkemik TOD Marmara Şube Başkanı
Prof. Dr. Sun Joseph Chnag Louisiana State University-ABD
Prof. Dr. İsmet Daşdemir TOD Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Altay Uğur Gül TOD Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Cantürk Gümüş TOD Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Marc Hanewinkel University of Freiburg-Almanya
Prof. Dr. Fikret Işık North Carolina State University-ABD
Prof. Dr. Kani Işık TOD Üyesi
Dr. Nicklas Jansson Linköping University-İsveç
Prof. Dr. K. Hüseyin Koç TOD Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Nesibe Köse TOD Üyesi
Doç. Dr. Shuaib Lwasa Makerere University-Uganda
Prof. Dr. Cheikh Mbow Michigan State University-ABD
Prof. Dr. Tuncay Neyişçi TOD Batı Akdeniz Şube Başkanı
Prof. Dr. Ikou Ota University of Ryukyus-Japonya
Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner Alfred Wegener Institute-Almanya
Dr. Alberto Santini National Research Council-İtalya
Doç. Dr. Xiaohui Tian Renmin University-Çin Halk C.
Prof. Dr. Doğanay Tolunay TOD Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Murat Türkeş Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Steven Woodward University of Aberdeen-İngiltere

Bilim Kurulu, TOD Yönetim Kurulu ve Organizasyon Kurulunun Aralık 2018’de yaptığı toplantıda kong-
renin temasının “iklim değişikliği ve ormancılık” olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Prof. Dr. Sezgin 



Özden, Dr. Üstüner Birben ve Gizem Şahin’in koordinasyonunda Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Dernek 
üyelerimizden oluşan Organizasyon komitesi çalışmalara başlayarak kongre duyuruları tüm Dünyaya 
gönderildi. Kongreye gönderilen bildiriler online bir değerlendirme sistemi sayesinde; her bir bildiriyi en 
az üç hakem değerlendirecek şekilde bilimsel denetimden geçirildi. Böylece Kongrenin kontenjanı olan 
50 bildiri seçilmiş oldu. İklim değişikliği konusunda dünyaca tanınır olan Prof. Dr. Marc Hanewinkel ve 
Prof. Dr. Steven Woodward yurtdışından, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ve Prof. Dr. Murat Türkeş de yurtiçin-
den davetli konuşmacı olarak kongreye davet edildiler. Ayrıca Derneğimizin uluslararası ormancılık 
kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması amacıyla IUFRO Başkanı Dr. John Parrotta ve Avrupa Orman 
Enstitüsü (EFI) Başkanı Marc Palahí de kongreye davet edildi. IUFRO Başkanı memnuniyetle katılacağı-
nı, EFI Başkanı ise aynı tarihlerde Çin’de başka bir toplantıda olacağını belirtip başkan yardımcısın Dr. 
Robert Mavsar’ın katılabileceğini bildirdi. 

Kongre 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Kemer’deki Rixos Sungate Otelde yapıldı. Otelin kongre 
altyapısının güçlü olması teknik olarak organizasyonun başarılı olmasında rol oynadı. 

Foto 1. Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Kongresinden genel görünüm

13 Kasım günü planlandığı şekilde saat 9.30’da Kongre Başkanı Prof. Dr. Sezgin Özden’in konuşmasıyla 
toplantı başladı. 

Foto 2. Kongre Başkanı Prof. Dr. Sezgin Özden’in açış konuşması



Profesör Özden İngilizce yaptığı ve simultane olarak Türkçeye çevrilen konuşmasında; Kongrenin hazır-
lanış sürecini anlatarak, kongre teması olan “iklim değişikliği ve ormancılık” ilişkileri konusunda bilgi 
verdikten sonra bu konunun neden seçildiğini ve önemini anlatan konuşmasında iklim değişiminin et-
kilerini giderek arttırdığını ve bu etkilerin azaltılması ve iklim değişimine uyum konusunda ormanların 
kritik rolünden bahsetti. 

Daha sonra kürsüye davet edilen TOD Genel Başkanı Hüseyin Çetin’in Türkçe yaptığı konuşma yabancı 
konuklar simultane olarak İngilizceye çevrildi. Genel Başkan da konuşmasında Türkiye’nin en eski si-
vil toplum örgütlerinden olan Derneğimizin tarihinden ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerden 
bahsetti. 

Foto 3. TOD Genel Başkanı Hüseyin Çetin’in konuşması

Kongreye katılmak üzere ABD’den gelen IUFRO’nun yeni seçilmiş başkanı Dr. John Parrotta resmi olarak 
ilk yurtdışı seyahatini kongremize katılarak gerçekleştirdi. Konuşmasına kongreyi düzenleyen TOD’a 
teşekkür edip 95. yaşını kutlayarak başlayan Parrotta, IUFRO’yu tanıttıktan sonra temsil ettiği kurumun 
iklim değişikliğine yönelik çalışmalarından bahsetti. TOD’un bu düzeyde bir toplantı düzenlemesinin 
çok önemli olduğunu belirterek tüm oturumları sonuna kadar izledi. Tartışma oturumunda, üyelerin 
tartışmaya katılımından ve organizasyonun mükemmelliğinden çok etkilendiğini bizzat kongre başka-
nına sözlü ve yazılı olarak iletti. 

Foto 4. IUFRO Başkanı ve Kongre Başkanı



Foto 5. IUFRO Başkanının kongreden sonra gönderdiği e-posta

Foto 6. TOD Genel Başkanı Hüseyin Çetin, IUFRO Başkanı Dr. John Parrotta, 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Sezgin Özden

Avrupa Orman Enstitüsü (EFI) adına kongreye katılan Başkan Yardımcısı Dr. Robert Mavsar da EFI ve 
iklim değişikliği konulu bir sunum yaptı.



Foto 7. EFI Başkan Yardımcısı Dr. Robert Mavsar

Açılış konuşmalarından sonra verilen arayı takiben davetli konuşmacılardan Prof. Dr. Marc Hanewin-
kel katılımcıların çok ilgisini çeken “Climate Smart Forestry to handle the impacts of Climate Change 
on European Forests- İklim Değişikliğinin Avrupa Ormanları Üzerindeki Etkilerini Azaltan Akıllı Or-
mancılık” başlıklı bildirisinde iklim değişikliğine uyumun, aynı zamanda ormanların ilkim değişiminin 
olumsuz etkilerini azaltma potansiyelini iyileştirerek, Avrupa’daki tüm ormancılık sektörü tarafından 
“Climate Smart Forestry” etiketi altında ele alınması gereken karmaşık bir görev olduğundan bahisle, 
Avrupa Birliğinin ormancılık sektörünü bu amaçları gerçekleştirmek üzere çerçeve hedef belirlemesi, 
üye ülkelerin de daha sonra Climate Smart Forestry ve ormancılık sektöründe yerel olarak spesifik ön-
lemleri teşvik etmek için politikalar, ekonomik programlar ve araçlar geliştirmesi gerektiğinden söz etti.

İkinci davetli konuşmacı, aynı zamanda Derneğimiz Batı Akdeniz Şube Başkanı olan Prof. Dr. Tuncay 
Neyişçi de iklim değişikliğe konusuna ekonomik gerekçelerle yaklaşıldığı, esasında ekolojik bir mesele 
olduğu ve sorunun ekolojik boyutunun göz ardı edilmesiyle çözüm bulunamayacağını belirten bir bil-
diri sunmuştur.

Foto 8. Prof. Dr. Tuncay Neyişçi’nin sunumu



Ülkemizin en önemli iklim bilimcilerinden birisi sayılan ve kongremizin davetli konuşmacısı Prof. Dr. 
Murat Türkeş ulaşımda yaşadığı sorunlar nedeniyle Kongreye katılamamıştır.

Son davetli konuşmacı olan İskoçya’dan Prof. Dr. Steven Woodward ise iklim değişikliği ile orman has-
talıkları ve zararlılarının nasıl bir değişim göstereceği, alınması gereken önlemler konusunda bir bildiri 
sunmuştur.

Foto 9. Prof. Dr. Steven Woodward’ın sunumu

Sunumlardan sonra yabancı konuklara ve davetli konuşmacılara katılım sertifikaları törenle verildi. 
IUFRO Başkanına TOD Genel Başkanı Hüseyin Çetin, EFI Başkan Yardımcısına Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Sezgin Özden, Prof. Dr. Marc Hanewinkel’e TOD Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tahsin Akalp, Prof. Dr. 
Steven Woodward’a TOD II. Başkanı Hüsrev Özkara ve Prof. Dr. Tuncay Neyişçi’ye TOD Genel Sekreteri 
Metin Avşaroğlu tarafından sertifikaları takdim edildi. 



Foto 10. Konuklara sertifika takdim töreni

Açılış konuşmalarını takiben verilen yemek arasından sonra bilimsel sunumlara geçildi. Bilimsel su-
numlar iki salonda paralel olarak yapıldı. İki gün süren bilimsel sunumlar kongre bildiriler kitabı olarak 
kongre ve TOD web sitelerinde yayınlandı. 

Kongrenin son günü tartışma ve kongre bildirisinin hazırlanması için tüm katılımcılar büyük salonda 
toplandı. Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın hazırladığı altlık üzerinde Prof. Dr. Hüseyin Koç ve Prof. Dr. Oktay 
Yıldız’ın moderatörlüğünde tüm katılımcıların katkısı ile sonuç deklarasyonu hazırlandı ve ülkemizde 
ve tüm Dünyada yayımlandı, ulusal ve uluslararası düzeyde haberlere konu edildi.

Foto 11. Tartışma ve sonuç bildirgesi oturumundan kareler



Kongreyi baştan sona dikkatle izleyen gazeteci Yusuf Yavuz kongreyi çok iyi analiz eden haberleri ile 
sesimizi tüm ülkeye duyurmamıza aracılık etti. 

Foto 12. Ulusal ve uluslararası platformlarda kongrenin görünümü



Foto 13. Kongrenin sonuç oturumundan sonra tüm katılımcılarla anı fotoğrafı çektirildi.

Kongrenin son akşamı Prof. Dr. Steven Woodward (Akustik Gitar), Prof. Dr. Oktay Özkazanç (Keman) ve 
Prof. Dr. Sezgin Özden (Klasik Gitar) üçlüsünden oluşan uluslararası müzik grubu Türkçe ve İngilizce 
şarkılarla tüm katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattılar. 

Önceki sayımızda yer verdiğimiz Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK tarafından 
hazırlanmış makaleye yanlışlıkla yazar olarak, Fikret ÇUVAÇ ismi 
konulmuştur. Matbaa dizgisinden kaynaklanan bu hata için her iki 

üyemizden özür dileriz.  Orman ve Av Dergisi Editörü
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Başyazı
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ  YÖNETİM KURULU

Türkiye Ormancılar Derneği 56. 
Dönem Danışma Kurulu toplan-
tısı 11-12 Kasım 2019 tarihlerin-
de Antalya- Beldibi Rixos- Sun-
gate otelde gerçekleştirilmiştir. 
Danışma Kuruluna Şube yetki-
lileri, Temsilcilerimiz ve Kurul 
üyeleri katılmıştır. 

Danışma Kurulu; 11 Kasım 2019 
günü saat 09.30 da Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımızın okunma-
sını takiben Derneğimiz Genel 
Başkanı Sayın Hüseyin ÇETİN’ 
in açılış konuşmaları ve Danış-
ma Kurulu Sonuç Bildirisi Hazır-
lama Komisyonunun belirlen-
mesi ile çalışmalara başlamıştır. 

Ardından son dönemde yaşa-
nan orman yangınları, maden 
izinleri, yeniden örgütlenme, en-
düstriyel ağaçlandırmalar, odun 
hammaddesi üretim miktarının 
artırılması vb. güncel sorunlar 
ele alınmış ve TOD Yönetim Ku-
rulu, diğer kurullar, şubeler ve 
temsilcilikler tarafından 56. Dö-
nemde gerçekleştirilen faaliyet-
ler ayrıntılarıyla katılımcılara 
aktarılmıştır. Bu çerçevede ele 
alınan bazı çalışmalar aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir:

• Bu dönemde “Seçimsiz Ola-
ğanüstü Genel Kurul” yapı-
larak dernek tüzüğü günü-
müz koşullarına uygun ola-
rak yeniden düzenlenmiştir. 
Tüzükle bağlantılı olarak 
derneğin alt kurullarıyla 
ilgili yeni düzenleme çalış-
maları sürdürülmektedir.

• Ormancılık sorunlarıyla il-
gili çok sayıda panel, konfe-
rans gibi bilimsel faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir.

• “Türkiye Ormancılığı: 2019” 
başta olmak üzere birçok 
yayın ve tanıtım dokümanı 
oluşturulmuştur.

• Dernek Genel Merkez bi-
nasında yeni düzenlemeler 
yapılmıştır.

• Derneğe bağlı şube ve tem-
silciliklerin özellikle yerel 
ormancılık sorunları ve 
kamuoyunun bilinçlendi-
rilmesi noktasında birçok 
başarılı faaliyeti gerçekleş-
tirdikleri görülmüştür.

Derneğin bu dönemde yürüttü-
ğü faaliyetler Danışma Kurulu-
na katılım gösteren üyeler tara-
fından yapılan yapıcı nitelikteki 
eleştiriler ile birlikte genel bir 
memnuniyetle karşılanmıştır.

Danışma Kurulunda söz alan 
üyeler, kendi bakış açılarıyla, 
derneğimizin faaliyetlerinin 
daha etkin yürütülmesine yöne-
lik görüşlerini, ormancılıkta ya-
şanan birçok sorunu dile getir-
miş ve bu konularda önerilerde 
bulunmuşlardır. Bu çerçevede 
ele alınan önerilerden bazıları 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

1. Çevre ve orman konuların-
da karşılaşılan sorunların 
çözümüne yönelik olarak 

derneğimiz daha etkin roller 
üstlenmelidir.

2. Ormancılık örgütü bünye-
sinde çalışmakta olan yetiş-
miş, bilgi sahibi çalışanların 
emek ve birikimlerine sahip 
çıkılarak kurumsal hafıza-
nın ortadan kaldırılması sü-
reci durdurulmalıdır.

3. Ormancılık yönetim ve ör-
gütlenmesiyle ilgili olarak; 
Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM) mutlaka varlığını 
sürdürmeli, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü mevcut olarak kal-
malı ve tabiat varlıkları da 
bu sisteme dâhil edilmeli, 
Ağaçlandırma Genel Mü-
dürlüğü yeniden kurulmalı 
ve güçlendirilmeli, ORKÖY 
Bütünşehir Yasası ile uyum-
lu bir şekilde yeniden yapı-
landırılmalıdır.

4. OGM’nin 31 Ekim 2019 ta-
rih ve 30934 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yü-
rürlüğe giren “Orman Genel 
Müdürlüğü Personelinin Yer 
Değiştirme Esaslarına İliş-
kin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetme-
lik” antidemokratik olarak 
nitelendirilmiş ve söz konu-
su yönetmeliğin Anayasanın 
eşitlik ilkesine (10. Madde) 
aykırı olduğu dile getirilmiş-
tir. İlgili yönetmelikte çeşitli 
maddelerin meslektaşları-
mız arasında ayrımcılığa ne-
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den olacağı ifade edilmiştir. 
Yönetmeliğin oluşturulacak 
bir çalışma ekibi tarafından 
detaylı olarak incelenerek 
bir rapor hazırlanması ve 
konuyla ilgili yasal süreçle-
rin işletilmesi gerekmekte-
dir.

5. Endüstriyel Plantasyonlar 
ve ağaçlandırmalarla ilgili 
olarak mevcut ve devam et-
mekte olan sahalarda yerin-
de değerlendirme ve izleme 
yapılmalı, sonuçlar kamuo-
yuna açıklanmalıdır.

6. OGM tarafından açıklanan 
odun hammaddesi üretim 
miktarını artırmaya yönelik 
çalışmalardan duyulan en-
dişeler dile getirilmiş ve bu 
konunun dikkatle izlenmesi 
gerektiği değerlendirilmiştir.

7. Orman yangınları sezonu 
başlamadan önce topluma 
ve meslek kamuoyuna her 
ay sonunda orman yangın-
larının güncel durumunu 
açıklayan (çıkan yangınların 
nedenleri, sayısı, yanan alan 
büyüklüğü vb.) bir raporun 
sunulacağına yönelik bir 
açıklama yapılmalı ve yeri-
ne getirilmelidir.

8. Orman yangınlarını yöneti-
mi kapsamında yangın çı-
kan alanlarda ülke genelin-
deki şube ve temsilcilikler 
kanalıyla yerinde değerlen-
dirmeler yapılmalı ve kamu-
oyu bilgilendirilmelidir.

9. TOD Denetleme Kurulu ve 
Onur Kurulunun gerçekleş-
tirdiği faaliyetlere derneği-
mizin web sitesinde yer ve-
rilmelidir.

10. Derneğin karar alma süreç-
lerine şube ve temsilcilikle-
rin katkı sunmasına yönelik 
tutum ve davranışlar takdir 
edilmekle birlikte Denetle-
me Kurulu ve Onur Kurulu-
nun da söz konusu süreçlere 
katılımı sağlanmalıdır.

11. Orman yangınlarıyla mü-
cadele sırasında hayatını 
kaybeden ormancı çalışan-
ların “Şehitlik Kanunu” kap-
samına alınması gündeme 
getirilmeli ve sorunun çözü-
müne yönelik çabalar artı-
rılmalıdır.

12. Derneğimizin amaçlarıyla 
uyumlu bir şekilde Yayın Po-
litikası oluşturulmalı ve tüm 
paydaşlara duyurulmalıdır.

13. TOD bünyesinde faaliyet 
gösteren temsilciliklerin ça-
lışma usul ve esaslarının be-
lirlendiği bir yönerge ya da 
yönetmelik hazırlanmalıdır.

14. Orman ve Av dergisinin et-
kinliğini arttıracak nitelikte 
özel sayıların çıkartılması 
üzerinde durulmalıdır.

15. Ormancılık Meslek Etik İlke-
leri belirlenmeli ve bu alanda 
bir kapasite oluşturulmalıdır.

16. Şube ve temsilciliklerde 
çevre sorunları ve diğer ko-
nularda uzmanlar ile panel, 
konferans ve söyleşiler dü-
zenlenmesi genel merkez 
tarafından desteklenmeli ve 
bu yönde çalışma takvimleri 
oluşturulmalıdır.

17. TOD’a bağlı temsilciliklerin 
bina, lokal ve tesis ihtiyaçla-
rına yönelik olarak öncelik-
leri belirlenmiş bir planlama 
yapılmalıdır.

18. Toplumun farklı kesimin-
de bireylerin doğa gezile-
rine yönelik talebi gittikçe 
artmaktadır. Bu türden et-
kinliklerin Derneğimizin 
tanıtımı ve doğa sevgisinin 
gelişmesinde pozitif etkisi 
bulunmaktadır. Bu nedenle, 
şube ve temsilciliklerin bu 
doğrultuda etkinlikler yap-
ması teşvik edilmelidir.

19. Ülke genelinde yaşanan “Ka-
dına Şiddet” olaylarına dik-
kat çekmek, bu şiddetin ön-
lenmesini desteklemek üze-
re Giresun Temsilciliği tara-
fından oluşturulan “Kadına 
Saygı Ormanı” yaklaşımı 
tüm şube ve temsilcilikler 
tarafından benimsenmeli 
ve benzer içerikli etkinlikler 
gerçekleştirilmelidir.

20. Temsilciliklerin bir kısmın-
da ormancılık ve çevre so-
runları konusunda toplumu 
bilgilendirici ve farkındalık 
yaratıcı etkinliklerin planla-
nabilmesi için dernek genel 
merkezinin yardım etmesi 
ve ilgili temsilciliklerin ye-
relde kolaylaştırıcı rolünü 
üstlenmesi özendirilmelidir.

21. İlk-orta-lise düzeyindeki öğ-
renciler için çevre ve orman 
sevgisini aşılayacak bilgilen-
dirici eğitim materyallerinin 
hazırlanması ve bunun şube 
ile temsilciliklerle paylaşıl-
ması gerekmektedir. 

22. 2018 yılında çıkarılan 7139 
sayılı kanunun Anayasaya 
aykırı olduğunu açıklayan 
toplantı, konferans vb. et-
kinlikler şube ve temsilcilik-
lerde düzenli olarak gerçek-
leştirilmelidir.
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23. Temsilciliklerin etkinlikle-
rinin Dernek Genel Merkez 
sosyal medya hesapların-
dan duyurulabilmesi için 
gerçekleştirilen faaliyetlerin 
Derneğimizin sosyal medya 
grup hesaplarında paylaşıl-
ması, ayrıca görsel ve yazılı 
materyallerin Dernek Genel 
Merkezine iletilmesi gerek-
mektedir.

24. Derneğimizin, International 
Union for Conservation of 
Nature (IUCN) üyelik başvu-
rusunun yapılması sağlan-
malıdır.

25. Derneğimiz Forest Stewar-
dship Council’e (FSC) üye 
olmalı ve orman sertifikas-
yonu çalışmalarına katılım 
göstermelidir.

26. Orman Fakültesinde eği-
tim-öğretim görmekte olan 
öğrencilerin şube ve tem-
silcilik faaliyetlerine ka-
tılımları artırılmalıdır. Bu 
kapsamda; Orman Fakülte-
lerinin eğitim müfredatında 
yer alan “Teknik ve Bilimsel 
Gezi” ile Staj uygulamala-
rına Dernek şube ve tem-
silcilikleri destek vermesi, 
Orman Fakülteli öğrenciler 
için Yaz Okulu ya da Yaz 
Kampları vb. organizasyon-
ların düzenlenmesi, Derne-
ğimiz ile Orman Fakülteli 
öğrencilerin iletişim kurma-
sını sağlamak üzere Fakülte 
temsilcileriyle birlikte çalış-
tay vb. bir etkinlik düzenlen-
mesi genç üye kaydı için bir 
alt yapı oluşturacaktır.

27. Göller Yöresi ile ilgili yaşa-
nan sorunların çözümüne 
yönelik olarak çalışmalar 
başlatılmalıdır.

28. “Türkiye Ormancılığı: 2019” 
ormancılık sektörünün tüm 
paydaşlarını (orman ürün-
leri sanayi, orman idaresi, 
sivil toplum örgütleri, ilgili 
diğer sektörler vb.) içeren bir 
bilimsel çalışmayla güncel-
lenmelidir.

29. Doğal yaşlı ormanlarla ilgili 
izleme, değerlendirme ve ta-
kip sistemi kurulmalıdır.

30. Taş ve maden ocakları, 
HES’ler, RES’ler, orman yan-
gınları vb. ormancılık sorun-
larının çözümüne yönelik 
olarak “Ortak Akıl” daha et-
kin kılınmalı, bu yapı güç-
lendirilmeli ve gerekli çalış-
malar zaman geçirmeden 
hayata geçirilmelidir.

31. Ekoloji Eğitimi, Yaygın Eko-
sistem Eğitimi vb. konularda 
yapılan eğitim çalışmaları 
geliştirilmelidir.

32. Ormancılık ile ilgili tüm 
paydaşların beklentilerini 
karşılayacak bir Ormancı-
lık Müzesi’nin kurulmasına 
derneğimiz öncülük etmeli-
dir.

33. Dernek şube ve temsilcilik-
lerinin yerel yönetimlerle 
ilişkisi güçlendirilmeli, ilgili 
yerel yönetimlerden çevre 
ve orman sevgisine yönelik 
eğitimlerin düzenlenebile-
ceği alanların tahsisi için 
çaba gösterilmelidir.

34. “Ormanlar ve Su” temalı bi-
limsel faaliyetler (çalıştay, 
kongre sempozyum vb.) ger-
çekleştirilmelidir.

35. Kent Ormanları, Tabiat 
Parkları, Milli Park vb. alan-
ların düzenlenmesinde ka-

rar alma süreçleri yeniden 
gözden geçirilmelidir.

36. “11 Milyon Ağaç: Bugün Fi-
dan, Yarın Nefes” programı 
kapsamında gerçekleştirilen 
fidan dikim etkinliklerinin 
güncel durumları hakkında 
şube ve temsilcilikler izle-
me-değerlendirme yaparak 
“Fidan Dikim Raporu” hazır-
lamalıdır.

2020’nin Dünya ve ülkemizde 
savaşın ve terörün olmadığı, 
şehitlerin gelmediği, insanların 
yarınından kaygı duymadığı, 
huzur içinde yaşadığı, ormanla-
rımıza zarar veren faaliyetlerin 
olmadığı, bir yıl olmasını diler,

Hepinize saygılar sunarız.                         
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Türkiye Ormancılar Derneği 95. 
Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında “ORMAN VARLIĞI-
MIZ VE ORMANCILIK ÜRETİM 
FAALİYETLERİ” konulu Panel 26 
Aralık 2019 Perşembe günü An-
kara’da Türk Harb-İş Sendikası 
konferans salonunda gerçekleş-
ti. Genel Başkan Hüseyin ÇETİN, 
Kastamonu KÖYKOOP Başkanı 
Erol AKAR’ın açılış konuşmala-
rını yaptığı paneli Prof.Dr. Kenan 
OK yönetti. 

Panelde;

• Prof.Dr. Erdoğan ATMIŞ; “Or-
man Varlığımızla İlgili De-
ğişimler ve Nedenleri” 

• Orm. Yük. Müh. Mustafa 
KÖMÜRLÜ “Orman Ame-
najman Planları, Uygula-
malar ve Orman Varlığımız”

• Orm.Yük.Müh. Rasim Remzi 
DOĞAN “Dikili Ağaç Satışı 
Uygulamaları ve Sonuçları”

• Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman 
GÜLTEKİN (Düzce Ünv.Orm.
Fak.) “Dikili Ağaç Satışları-
nın İlgi Grupları Üzerinde 
Etkileri”

Konularında sunumlarını ger-
çekleştirdiler. Özellikle orman 
ürünleri üretiminin yoğun ol-
duğu Kastamonu ve Bolu’dan 
orman işçisi köylülerden, çeşitli 
STK yönetici ve üyelerinden olu-
şan 200 civarında katılımcı pa-
neli izleyerek deneyimlerini ve 
sektörün sorunlarını dile getir-
diler. Panelin sonuç bildirgesine 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 
95. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 
 

 
 

“AŞIRI ODUN ÜRETİMİ ORMANLARI VE ORMANCILIĞI BİTİRİR” 
 

Türkiye’de ormanlar diğer pek çok sorunun yanı sıra aşırı odun üretimi baskısı ile de karşı 
karşıya. Orman Genel Müdürlüğü odun üretimini son 15 yıllık dönemde önceki dönemlere 
göre kabul edilemez oranlarda artırmıştı  (Ek-1). Buna rağmen bu oranı daha da fazla 
arttırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. 2003’te tüm ormanlarımızda 13 milyon metreküp 
odun üretilirken, bu rakam günümüzde 22,7 milyon metreküpe çıktı. Tarım Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ise bu miktarı 2020 yılında 31 milyon metreküpe çıkaracaklarını açıkladı.  

Ormancı meslektaşlarımız odun üretimini daha da arttırmaları için büyük bir baskı 
altında. Amenajman planlarına1 göre gelecek yıllarda yapılması gereken üretimin 
zamanından öncesi yapılması isteniyor. Orman amenajman plan etaları2 ve yıllık programlar; 
orman varlığımızla ilgili envanter değerleri yanlış analiz edilerek, ormanlarımızın yapısal 
sorunlarını dikkate almadan çizilen pembe tabloya dayanarak sürekli artırılıyor. Sonraki 
yıllarda yapılması gereken gençleştirme ve bakım çalışmaları öne alınıyor. Gençlik çağındaki 
orman alanları “endüstriyel plantasyon” oluşturma gerekçesiyle tıraşlama kesiliyor. Özellikle 
ahşap esaslı levha sektörünün baskısıyla bu sektöre ucuz hammadde sağlamak için ormana 
yapılan şiddetli müdahalelerle ekolojik ve ekonomik kayıplara yol açarak piyasa ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Oluşturulan bu tablo, öyle görünüyor ki kötü giden ülke 
ekonomisini bir parça da olsa düzeltmek açısından da bir cankurtaran olarak görülüyor. Diğer 
yandan odun üretimi verimliliğini sağlamak ve orman ürünlerinin kalitesini koruyarak 
zayiatları azaltmak için uygulamaya konulan dikili satış uygulamaları yeteri kadar 
denetlenemediği için, konu tamamen ticari alan haline dönüşüp ormanlarımıza zarar verecek 
noktaya gelmiştir. Bu konuda ortaya çıkan yaygın usulsüzlükler meslektaşlarımızı da zor 
duruma sokmaktadır. Bu tür uygulamaların hiçbiri ormancılık biliminin gerektirdiklerine 
uymayan ormanlarımızın devamlılığını tehlikeye atan uygulamalardır. 
 
Türkiye dünya ülkelerinin durumunu gösteren güncel istatistiklerde birim orman alanından en 
çok odun üreten ülkelerden biri (Ek-2).  Dünyada ormanların ekolojik ve sosyal 
yararlarının böylesine ön plana çıktığı bir dönemde bu değerli ekosistemleri yalnızca 
odun deposu olarak gören bu tür anlayışlar, ormancılık biliminin ilkelerine ve ulusal 
ormancılık politikası amaçlarına aykırı ve çağdışı yaklaşımlardır. Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün üst yöneticilerini, ormanlarımızı ve ormancı 
meslektaşlarımızı son derece zor durumda bırakan bu tür uygulamalardan bir an önce 
vazgeçmeye çağırıyoruz. Orman mühendislerinin aldıkları eğitimin temel ilkelerine uygun 
olarak, işlerini orman ekosistemlerinin devamlılığını sağlayacak şekilde yapabilmelerini 
sağlamak ormancılık yönetimin temel önceliği olmalıdır. 
 
 
 
 
                                                           
1 Ormanda ne zaman ve nerede hangi işlemin yapılacağını gösteren orman yönetim planları. 
2 Bir ormanda bilimsel esaslara göre yapılması uygun görülen yıllık ya da periyodik üretim miktarı 
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Panelin ardından Türkiye Ormancılar Derneği Ge-
nel Merkezinde dernek üyeliğinde 50. Yılını doldu-
ran üyelere plaket takdimi, 95. Yıl pastası kesimi 
ve kokteyl ile devam edildi. 
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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 
(TOD) ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA ÇALIŞTAY DÜZENLEYEREK  

BİR İLKİ BAŞARDI

ORMANLARIMIZI KORUMAK 
GÖREV DEĞİL SORUMLULUKTUR

“Ormanlarımızı Korumak Gö-
rev Değil Sorumluluktur” te-
mel prensibinden hareketle 
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile 
Derneğimizin birlikte düzenle-
diği “Orman Yangınları Çalış-
tayı” Atatürk Kültür Merkezi 
Menteşe/MUĞLA adresinde ger-
çekleştirilmiştir.

Çalıştaya Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman GÜ-
RÜN, Muğla Vali Yardımcısı Ay-
han YAZGAN, Menteşe Belediye 
Başkanı Bahattin GÜMÜŞ, Fethi-
ye Belediye Başkanı Alim KARA-
CA, CHP eski milletvekili Barış 
YARKADAŞ, TOD II. Başkanı Ah-
met Hüsrev Özkara, TOD Genel 
Sekreteri Mehmet Metin AVŞA-
ROĞLU, Muğla TOD Temsilcisi 
Ümit PORTAKAL, üyelerimiz 
Ünal MADRAN, Süreyya ÖZEN, 
Recep DEMİREL, Atilla KURMUŞ, 
Şeref ÖZER, İsmail DURAK, Ah-
met GENÇ, Olcay KARATAŞ ve 
Tuna TUNCA ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, siyasi 
partilerin il ve ilçe başkanları, 
muhtarlar ve çok sayıda vatan-
daş katılmıştır.

Orman Yangınları konusunda, 
Belediye ve Sivil Toplum Örgü-
tünün birlikte gerçekleştirdiği, 
Ülkemizdeki ilk çalıştayda, Ül-
kemizde ve Muğla ilimizde or-

man yangınlarının öncesinde 
ve sonrasında yaşanan süreçler 
hakkında, konunun uzmanları 
tarafından kamuoyuna aydınla-
tıcı bilgiler verildi. Başta Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Osman GÜRÜN Beye ve 
değerli çalışma arkadaşlarına, 
katılımcılara ve çalıştaydaki su-
numlarından dolayı değerli ho-
calarımıza ve meslektaşlarımı-
za çok teşekkür ederiz. 

1. Gün (Çalıştay)

• Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ 
“Yerleşim Yerleri/Tarım Alan-
ları Arakesitlerinde Orman 
Yangınları”,

• Orman Mühendisi Vehbi 
TUTMAZ “Ülkemizde Orman 
Yangınları”,

• Muğla Orman Bölge Müdür-
lüğü, Yangınla Mücadele 
Şube Müdürü Mehmet İŞÇİ 
“Muğla Bölgesinde Orman 
Yangınları ile Mücadele”,

• Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI 
“Orman Yangınlarının Ekolo-
jik Açıdan Değerlendirilmesi”,

• Prof. Dr. Ali KAVGACI “Ak-
deniz Tipi Ekosistemlerinde 
Yangın Sonrası Vejetasyon”,

• Prof. Dr. Mustafa AVCI (Muğ-
la kızılçam ormanlarında 
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yangınların fauna ve çambalı 
üretimine etkileri) konuların-
da sunumlar yapmıştır.

1. Gün (Arazi çalışması)

a. 06.09.2018 tarihinde Orman 
Yangını geçiren ve 450 ha. 
üzerinde sahanın yandığı 
Zeytin Köy’e (Orman köyü, 
şimdi bütün şehir yasası ile 
mahalle oldu) gidildi. Köy-
lülerle toplantı yapıldı. Saha 
gezildi. 

b. 11.07.2019 tarihinde orman 
yangını geçiren 1000 ha. 
Üzerinde ormanlık sahanın 
yandığı Göcek bölgesi gezildi 

c. Göcek yangınından 4,5 ay 
sonra arazide yapılan ince-
lemede bazı türlerin (Mazı 
Meşesi-Quercus infectoria, 
Karaçalı-Paliurus aculeatus, 
Pinar - Quercus coccifera, 
Tespih Ağacı-Stirax offici-
nalis, Menegiç-Pistacia tere-
binthus, Adasoğanı Drimia 
maritima,..) sahaya geldiği 
tespit edildi. 
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d. Akbük bölgesindeki turistik 
tesislerde yanıcı yönetimin-
de dikkat edilmesi gereken 
hususlar konusunda katılım-
cılara bilgi verildi. 

Arazi çalışmalarına,     Muğla 
Büyük Şehir Belediyesi çalışan-
ları ve İtfaiye personeli, Türkiye 
Ormancılar Derneği heyeti, Or-
man Bölge Müdürlüğü görevlile-
ri ve yöre halkı katıldı. Yangının 
çıkış sebepleri, yanıcı yönetimi 
ve yangın sonrasında yapılan 
çalışmalar hakkında değerlen-
dirilmelerde bulunuldu.   

TOD II. Başkanı A. Hüsrev ÖZKA-
RA, TOD Genel Sekreteri M. Me-
tin AVŞAROĞLU, Prof. Dr. Tuncay 
NEYİŞÇİ, Prof. Dr. Mustafa AVCI, 
Orman Mühendisi Vehbi TUT-
MAZ, Muğla Temsilcimiz Ümit 
PORTAKAL ve üyelerimiz İsmail 
DURAK ve Ahmet GENÇ Derne-
ğimizi temsilen arazi çalışmala-
rına katılmışlardır.

Çalıştay sonunda sonuç bildir-
gesi hazırlanmış ve Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi ile Derneği-
miz arasında işbirliği protokolü 
imzalanmıştır.

Orman yangınları açısından 
Türkiye’nin en hassas bölgele-
rinin başında gelen Muğla’da, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
ve Türkiye Ormancılar Derne-
ği tarafından ortaklaşa Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirerek;  ‘‘ 
Ormanlarımızı Korumak Görev 
Değil Sorumluluktur ’’ temel 
prensibinden hareketle Orman 
Yangınları, Orman Yangınlarıy-
la Mücadele, Orman Yangınla-
rının Ekolojik Açıdan Değerlen-
dirilmesi, Yerleşim Yerleri ve 
Tarım Alanları Arakesitlerinde 
Orman Yangınları, Akdeniz Tipi 
Ekosistemde Yangın Sonrası 
Vejetasyon, Muğla Kızılçam Or-
manlarında Yangınların Fauna 
ve Çambalı Üretimine Etkileri 
konularının ayrıntılı olarak in-
celendiği ‘‘ Orman Yangınları 
Çalıştayı 29-30 Kasım 2019 ta-
rihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Ormanlarımızı Korumak Görev 
Değil Sorumluluktur çalıştayı, 
kaynaklarımızın etkin ve verim-
li kullanılabilmesi, oluşabilecek 

YANGINDAN 4,5 AY SONRA

yangınlara yerinde ve zamanın-
da müdahale yapılması, kişile-
rin bilinçlendirilmesi ve orman 
yangınlarıyla ilgili katılımcı yö-
netim stratejilerinin belirlen-
mesi açısından, yasalarla bu gö-
revin yerine getirilme sorumlu-
luğunun verildiği ilgili birimlere 
katkı sağlamak ve ilgili halkın 
bilinçlendirilmesini sağlamak 
amacı ile düzenlenmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Ormancılar Derneğinin 
birlikte gerçekleştirdiği çalışta-
yımızda; Ülkemizde ve Muğla 
ilimizde orman yangınlarının 
öncesinde ve sonrasında yaşa-
nan süreçler, orman yangınla-
rının sebepleri, sonuçları, yan-
gınlara erken müdahale, yangın 
sonrası atılması gereken adım-
lar, konunun uzmanları tarafın-
dan detaylı bir şekilde incelen-
miştir. Çalıştayın ikinci gününde 
ise Orman Yangını geçiren ve 
450 ha. üzerinde sahanın yandı-
ğı Zeytin Köyde orman inceleme 

ORMAN YANGINLARI ÇALIŞTAYI

Ormanlarımızı Korumak Görev Değil Sorumluluktur
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ve değerlendirmelerde bulunul-
muştur. 

Ormanlarımız sadece ülkemiz 
için değil tüm dünyanın en 
önemli yaşam destek kaynak-
larından biri olup, gelecek ne-
sillere aktarılması gereken bir 
mirastır.

Muğla’da Ormanların Önemi  

Ormanlar, karalar üzerinde ya-
şayan türlerin yarıdan fazlasına 
yaşanabilir bir ortam sunmanın 
yanı sıra, bitki örtüsünde ve top-
rakta büyük miktarlarda karbon 
depolayarak atmosferdeki kar-
bon dengesini düzenlemekte, 
küresel ısınmanın yavaşlatıl-
masına olanak sağlamaktadır. 
Ormanlar, yerel ve bölgesel ya-
ğışın düzenlenmesine yardımcı 
olarak başta içme suyu olmak 
üzere tarım ve endüstrinin ih-
tiyaç duyduğu suyu sağlar. Ay-
rıca ormanlar, milyonlarca in-
san için, besin, ilaç, içme suyu 
ve sınırsız rekreasyonel, estetik 
yararlar açısından yaşamsal bir 
kaynaktır.

Muğla %68 orman alanına sahip 
bir ildir. Bu orman alanlarının 
içerisinde, sadece Türkiye’de ve 
büyük çoğunluğu Muğla’da gö-
rülen Sığla Ağcı (sığla yağı) ve 
Doğu Akdeniz havzasına özgü 
Kızılçam (Çam Pamuklu Koşnili 
Böceğinin özünü emerek çam 
balının ham maddesini oluştur-
duğu ağaç) gibi ekonomik değeri 
olan ve korunması gereken ağaç 

türleri bulunmaktadır. Orman-
dan ve orman yan ürünlerin-
den elde edilen ürünler kırsal 
kesimde yaşayan vatandaşların 
başlıca gelir kaynaklarındandır. 
İnsanların bilinçlendirilmesi ve 
ormanların korunması ile or-
manlardan sağlanan faydanın 
sürdürülebilir olması paralellik 
gösterecektir.      

Muğla’da Orman Yangınlarının 
Sebepleri

Orman yangınları doğal ve insan 
kaynaklı sebeplerden çıkmaktadır. 
Eğitimsizlik, anız yangınlarının 
sıçraması, atıkların mercek etkisi 
oluşturması, unutulan piknik veya 
çoban ateşinden, meteorolojik 
parametreler gibi nedenlerden 
oluşmakta veya yayılmaktadır. 
Bu doğrultuda ilgili tüm kurum-
ların ortak çalışmalarıyla yan-
gınların nasıl oluştuğu tespit 
edilmeli, bu konuda çözümler 
üretilmeli, rehabilitasyon çalış-
maları yapılmalı ve eğitimler ve-
rilerek yangınların minimuma 
indirilmesi sağlanmalıdır.

Orman Yangınlarının Küresel 
İklim Değişimine Etkisi

Küresel ısınma ve orman yan-
gınları birbiriyle bağlantılı iki 
olgu. Araştırmalar orman yan-
gınlarının sadece küresel ısın-
manın bir sonucu olmadığını 
aynı zamanda küresel ısınma 
üzerinde önemli etkileri olduğu-
nu gösteriyor. Yanan ormanlar 
karbon salınımının artmasına ve 

sera gazı etkisi oluşmasına, biyolo-
jik yönden zengin ve nadir türlerin 
zarar görmesine neden olmakta 
ve insan sağlığını etkilemektedir. 
Küresel ısınmanın etkileri Akde-
niz havzasında yer alan ülkeler 
tarafından daha yoğun hissedi-
leceği ve orman yangınlarının 
giderek artacağı tahmin edil-
mektedir.

Küresel ısınmanın orman yan-
gınlarıyla mücadele çalışmala-
rını giderek artan oranlarda zor-
laştıracağı da dikkate alındığın-
da orman yangınlarının önüne 
geçebilmek için küresel ısınma-
yı oluşturan etkilerin ortadan 
kaldırılması gerekmektedir.

Ormanların Bal Üretiminde 
Etkileri 

Türkiye dünya bal üretiminde 
%6,2’lik payıyla 2. sırada yer 
alan bir ülkedir. Türkiye bal üre-
timinin ise %23’ü Muğla’da ya-
pılmaktadır. Çam balının %92’si 
Türkiye’de, %80’i de Muğla’da 
üretilmektedir. Çam balı üre-
timine sağlayan ve son dere-
ce hassas bir böcek olan Basra 
(Marchalina hellenica) yangın-
dan etkilenmekte ve bu durum 
Muğla’nın çam balı üretimini de 
olumsuz etkilemektedir. 

Ormanlarımız İçin Alınacak 
Tedbirler

İnsanın değil, yangının ne paha-
sına olursa olsun, ormanlardan 
uzak tutulması stratejisi geliş-

Orman yangınları doğal ve insan kaynaklı sebeplerden çıkmaktadır. 
Eğitimsizlik, anız yangınlarının sıçraması, atıkların mercek etkisi 
oluşturması, unutulan piknik veya çoban ateşinden, meteorolojik 
parametreler gibi nedenlerden oluşmakta veya yayılmaktadır. 
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tirilmeli toplum bilinçlendiril-
melidir. Bireyler, topluluklar ve 
kurumlar orman yangınlarına 
hazırlıklı olmalı ve alabileceği 
tedbirleri öğrenecek platform 
oluşturulmalıdır.

Özellikle ve öncelikle ilköğretim 
seviyesinde bulunan çocukla-
rımız olmak üzere vatandaş-
larımızın orman yangınları ve 
alınacak tedbirler konusunda 
çeşitli ortam ve şekillerde eği-
timlerle bilgilendirilmesi sağ-
lanmalıdır.

Türkiye’de yangınların çoğu anız 
yangınlarının ormana sıçraması 
nedeniyle gerçekleşmektedir. 
Tarım alanları ve orman kesitle-
ri arasında önlemler alınmalıdır. 
Anız ve orman arasına en az 5 m 
genişliğinde boşluk bırakılmalı, 
çiftçiler bu konuda bilinçlendi-
rilmelidir. Orman Köyleri Turis-
tik yapılar ve ikinci konutların 
yangına dirençli hale getirilmesi 
hususunda çalışmalar yapılma-
lıdır.

Orman yangınları sürecinde 
meydana gelen bilgi kirliliği, 
orman yangınlarıyla mücadele 
eden personel ve halk üzerinde 
olumsuz etkiler oluşturmakta-
dır. Bu nedenle ilgili yetkili ku-
rumlarca kamuoyunda sağlıklı 
ve doğru bilgilendirme yapılma-
lı ve yangın mücadelesinin doğ-
ru bir şekilde aktarılması sağ-
lanmalıdır.

Ormanların korunması görevi 
yasalarla Orman Genel Müdür-
lüğü’ne verilmiş olsa da yerel 
yönetimler, sivil toplum örgüt-
leri, diğer kamu kurum ve kuru-
luşları ile vicdan sahibi insanlar 
aynı sorumluluğu hissetmek ve 
paylaşmak zorundadır.
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Batı Karadeniz 
kıyıları boyunca 

Kastamonu’dan Sinop’a 
kadar uzanan Küre 
Dağları, fenomenal 

peyzajları, gürül gürül 
akan suları; zengin bitki 
örtüsü ve yaban hayatı 
ile dikkati çeken yaşlı/

doğal ormanları ve 
görece bakir doğasıyla 
uyumlu özgün sosyo-

kültürel yaşamı ile 
doğa koruma açısından 
Türkiye’nin önemli ve 
öncelikli alanlarından 

biridir. 

Bein İZ TV de yayınlanan ve Tür-
kiye Ormancılar Derneğinin des-
tekleyici olduğu “Orman Yolu” 
belgeselinin 19. bölümü olan 
Küre Dağları Milli Parkı belge-
seli çekimlerine katılmak üzere 
26-29 Aralık 2019 tarihlerinde II. 
Başkan A. Hüsrev ÖZKARA, TOD 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat 
ÖZ, A. Ozan ÇEKİÇ, Prof. Dr. Erdo-
ğan ATMIŞ (Bartın Orman Fakül-
tesi), İsmail MENTEŞ (Küre Dağ-
ları Ekoturizm Derneği), Sedat 
KALEM (WWF-Türkiye), Yıldıray 
Lise (Doğa Koruma Merkezi), Ci-
han ERDÖNMEZ (İstanbul Üni-
versitesi-Cerrahpaşa Orman Fa-
kültesi-Orman Yolu Yapımcı ve 
Sunucusu) Milli Parkta buluştu.

İlk gün A. Hüsrev ÖZKARA, Ni-
hat ÖZ, A. Ozan ÇEKİÇ ve Prof. 
Dr. Erdoğan ATMIŞ ile Anka-
ra’dan Kastamonu ili Azdavay 
ilçesine hareket edildi. Pınarbaşı 
Ilıca Şelalesinde Bein İZ Tv çe-
kim ekibi ile buluşuldu. Ilıca Şe-

lalesinden Belgesel için görün-
tüler alındı ve saha incelendi. 
Akşam Sedat KALEM ve İsmail 
MENTEŞ ekibe katıldılar.

Ertesi sabah harita üzerinde ofis 
çalışması yapıldı. Hava koşulları 
dikkate alınarak ilk olarak Loç 
Vadisi’ne gidilerek görüntüler 
alındı ve sırası ile İsmail Men-
teş, Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ, A. 
Hüsrev ÖZKARA, A. Ozan ÇEKİÇ 
ve Sedat KALEM ile Küre Dağla-
rı Milli Parkı Tampon Zonunda 
kalan Loç vadisinde yapılması 
planlanan HES’in milli parka 
olası etkileri üzerinde inceleme-
lerde bulunuldu. Ülkemiz milli 
parkçılığı ve Küre Dağları Milli 
Parkı ilan sürecinin diğer mil-
li parklardan ayıran özellikleri 
ile mili parkın ulusal ve ulusla-
rarası önemi üzerine röportaj-
lar yapıldı.  Yıldıray Lise, Sedat 
Özcan ÖZDEMİR (TOD Kasta-
monu Temsilcisi) ve Ercan ŞEN 
(TOD üyesi) ekibe katıldı.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ 
PARKINDA BELGESEL ÇEKTİK
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Aynı gün Çatak Kanyonu’na gi-
dildi Yıldıray Lise ile Mili Parkın 
Yabanıl yaşamı ve önemi üzeri-
ne röportaj yapıldı. Çalışma eki-
bi ile Kanyonda genel görüntü-
ler alındı ve öğleden sonra görev 
tamamlanarak ekipler ayrılarak 
çalışma bitirildi. 

Küre Dağları Milli Parkı 
Hakkında Genel Değerlendirme

Genel olarak Anadolu’nun kuze-
yinde, Bartın ilinden başlayarak 
Batı Karadeniz kıyıları boyunca 

Kastamonu’dan Sinop’a kadar 
uzanan Küre Dağları, fenome-
nal peyzajları, gürül gürül akan 
suları; zengin bitki örtüsü ve 
yaban hayatı ile dikkati çeken 
yaşlı/doğal ormanları ve görece 
bakir doğasıyla uyumlu özgün 
sosyo-kültürel yaşamı ile doğa 
koruma açısından Türkiye’nin 
önemli ve öncelikli alanlarından 
biridir. 

Bu özellikleriyle alan, ulusla-
rarası doğa koruma kuruluşu 
WWF tarafından 1997 yılında 

belirlenen Avrupa Ormanları-
nın 100 Sıcak Noktası arasına 
girmiştir. Küre Dağları ayrıca, 
sahip olduğu botanik değerler 
ile Türkiye’nin 122 Önemli Bitki 
Alanı ve biyolojik çeşitliliği ile 
Türkiye’nin 309 Önemli Doğa 
Alanı arasında yer almaktadır. 

Küre Dağları’nın Bartın İline bağ-
lı Ulus İlçesi ile Kastamonu’ya 
bağlı Şenpazar ilçesi arasında 
kalan batı kesimi, 07.07.2000 ta-
rihli Bakanlar Kurulu kararına 
göre milli park ilan edilmiştir 
(en yüksek noktası olan Yaralı-
göz Tepesi ve doğusu yasal koru-
ma statüsüne sahip değildir). Bu 
karar 21. yüzyıla giriş öncesin-
de WWF tarafından başlatılan 
Yaşayan Gezegen Kampanyası 
kapsamında Türkiye’nin Dün-
yaya Armağanı olarak dünya 
kamuoyuna duyurulmuştur.

1990’ların sonlarında, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP), BM 
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Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve 
WWF-Türkiye işbirliği ile Küre 
Dağları’nın batı kesiminde yeni 
bir milli parkın kuruluşuna gi-
den süreç, ülkemiz için bazı ye-
nilikçi yaklaşımların ilk kez de-
nenmesi açısından dikkat çekici 
olmuştur. Örneğin,

• Aday alan, “boşluk analizi” 
yöntemi ile nesnel ekolojik 
ölçütlere göre belirlenmiştir. 

• Korunan alanın etrafında ilk 
kez bir tampon bölge oluş-
turulmuştur.

• İlgili kamu kurumları, uz-
manlar, yöre halkı, STK’lar 
dahil paydaş katılımına açık 
bir süreç izlenmiştir.

• Milli parkın sınırları, zonla-
rı ve tampon bölgesi ile bu 
zonlardaki koruma ve kulla-
nım ilkeleri, alanda yapılan 
bilimsel çalışmalar ve pay-
daşlarla yapılan müzakere-
lerle belirlenmiştir.

• Mevcut bürokratik sistemin 
dışına çıkılarak, alanın (Küre 
Dağları) coğrafi ve toplum-
sal gerçeklerine uygun, yeni 
ve güçlü bir yönetim modeli 
tasarlanmıştır.

• Milli parkın doğa koruma 
hedeflerini destekleyici al-
ternatif sosyo-ekonomik 
programlar tasarlanmıştır 
(ekoturizm, organik tarım, 
yenilenebilir enerji gibi).

• Türkiye’de bir korunan alan 
için ilk kez ekolojik ve sos-
yo-ekonomik izleme prog-
ramları tasarlanmıştır. 

O zamandan bu yana geçen 19 
yıl içerisinde, Küre Dağları Milli 
Parkı’nda gerek milli park idare-

sinin kendi imkanları ve gerekse 
paydaş kuruluşların destekle-
riyle önemli çalışmalar yapıl-
mıştır. Bunların, en önemlilerin-
den biri, WWF-Türkiye’nin yıllar 
süren girişimleri sonucu 2009-
2012 yılları arasında kamu-STK 
işbirliğiyle hayata geçirilen GEF 
Orta Ölçekli “Orman Koruma 
Alanları/Küre Dağları” projesi-
dir. Söz konusu proje ile yaratı-
lan ivme ile aşağıdaki gelişmeler 
yaşanmıştır:

• Milli Parkın yönetim planı 
tamamlanmıştır.

• Milli Park için bir Sürdürüle-
bilir Turizm Stratejisi gelişti-
rilmiş ve Ziyaretçi Yönetim 
Planı hazırlanmıştır.

• Çok sayıda öğrenciye çevre 
eğitimi, kadınlara beceri ge-

liştirme ve yetişkinlere sa-
vunu eğitimi verilmiştir.

• Gerekli ölçütler yerine ge-
tirilerek, KDMP’nin Avru-
pa’daki 13. PANPark* olması 
sağlanmış ve PANPark stan-
dartlarına uygun olarak ta-
sarlanan tanıtım tabelaları 
milli parkın çeşitli yerlerine 
yerleştirilmiştir.

Söz konusu proje dışında gerek 
Milli Park Müdürlüğü ve gerekse 
WWF-Türkiye yaratılan imkan-
larla 2000-2019 yılları arasında 
gerçekleştirilen önemli çalışma-
lar ve kaydedilen gelişmelerden 
bazıları şunlardır:

Pınarbaşı’nda yıkılmak üzere 
olan bir ahşap konak (Paşa-
konağı) WWF desteği ile res-
tore edilerek bölgedeki ilk 
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ekoturizm işletmesi örneği 
olarak yerel ortaklığa devre-
dilmiştir (2001).

• Paşakonağı’nda düzenlenen 
yerel doğa kılavuzu eğitimi 
ile çeşitli yaş ve cinsiyete 
mensup 20 kişi eğitilmiştir 
(2001). Bunlardan bir bölü-
mü hala yerel kılavuz olarak 
faaliyet göstermekte ve mil-
li parkın yerel savunucuları 
arasında yer almaktadır.

• Eğitilen bu kişilerden bir 
bölümünün katılımıyla ku-
rulan Küre Dağları Ekotu-
rizm Derneği (KED), bölgede 
bu misyona sahip ilk STK 
olmuştur. Stratejik plan-
lama, deneyim paylaşımı, 
vb yollarla kapasitesi geliş-
tirilen Dernek, UNDP, AB, 
WWF-Türkiye gibi çeşitli 
kuruluşlardan aldığı destek-
lerle çok sayıda doğa temelli 
küçük projeler hayata geçir-
miştir (ör. erkekler için ah-
şap oymacılık, kadınlar için 
doğal mantar, ziyaretçiler 
için Yanık Ali Konağı, gibi)

• Milli Park Müdürlüğü ve ye-
rel yönetimlerce yapılan ya-
tırımlarla milli parkın etra-
fındaki çok sayıda okul ziya-
retçi merkezine dönüştürül-
müş, Ilıca ve Ulukaya şelale-
si, Valla ve Horma kanyonu 
gibi yerlerde ziyaretçiler için 
çeşitli düzenlemeler yapıl-
mıştır. Azdavay’daki ziya-
retçi merkezinde ve Çatak 
Kanyonu’nda engelliler için 
düzenlemeler yapılmakta-
dır.

• Köy kadınlarınca üretilen 
çeşitli yerel ürünler, Küre 
Dağları Ekoturizm Derne-

ği’nin gayretleriyle ziyaret-
çilere sunulmaktadır.

• Bölgeye düzenlenen basın 
gezileri, yerli ve yabancı zi-
yaretçi turları, bölge adına 
katılım sağlanan ulusal ve 
uluslararası turizm fuarları 
ile Küre Dağları bugün 20 yıl 
öncesine göre daha fazla ta-
nınmaktadır.

• Sahip olduğu yaban hayatı 
ile milli parka bir süre önce 
Avrupa Yaban Hayatı Der-
neği tarafından “Yabanıllık 
Belgesi” verilmiştir.

• Ukrayna, Gürcistan, Türki-
ye, Romanya gibi ülkelerde-
ki benzer alanları kapsayan 
Karadeniz Sürdürülebilir 
Kırsal Turizm Programı (Bla-
ck Sea Sustainable Rural 
Tourism Program) ile işbirli-
ği ortaklığı başlatılmıştır.

Bu süreç içerisinde, milli parkın 
kendine has doğal bütünlüğü-
nü tehdit eden bazı gelişmeler 
de yaşanmış, ancak geçen 20 yıl 
içerisinde kazanılan sadakat-
li yerel işbirliği ortaklarının da 
desteğiyle bu tehlikelerin önem-
li bir bölümü şimdilik savuştu-
rulmuştur. Örneğin;

• Arıt ile Kurucaşile arasında, 
milli parkın çekirdek zonun-
dan geçecek şekilde yapı-
mına başlanan yol inşaatı, 
yapılan girişimlerle durdu-
rulmuştur (2001).

• Yöre halkının dirayetli duru-
şu sayesinde, Cide’deki Loç 
Vadisi’nde ve Azdavay’daki 
Çatak Kanyonu’nda yapımı 
planlanan yeni HES projele-
rinin önüne geçilmiştir. 

Yapılan birçok başarılı çalışma-
ya ve gösterilen çabalara karşın 
Küre Dağları Milli Parkı, bugün 
çeşitli tehditlerin baskısı altın-
dadır. 

• Bölgenin tanınırlığı ve mil-
li parkın çeşitli noktalarına 
ziyaretçi sayısı arttıkça, yeni 
bir sorun ortaya çıkmıştır. 
Özellikle yabancı ve duyar-
lı yerli ziyaretçilerin çöp/
plastik atık sorunuyla ilgili 
şikayetleri alanın ekoturizm 
potansiyelini olumsuz etki-
lemektedir.

• Son zamanlarda bölgeyi 
kanser gibi saran çok sayıda 
taş ocağı (özellikle mermer 
ocakları) Küre Dağları’nın en 
önemli özelliği olan ekosis-
tem bütünlüğünü bozmak-
ta, yaban hayatı için elverişli 
ortamı ortadan kaldırmakta 
ve ekoturizm potansiyeline 
darbe vurmaktadır.

• Akarsular üzerinde yapımı 
planlanan HES’ler her türlü 
mahkeme kararına rağmen 
çeşitli yollarla tekrar tekrar 
gündeme getirilmektedir.

Bu tür faaliyetler/projeler/ça-
lışmalarda genellikle milli park 
sınırının dışında olduğu savı-
na sığınılmaktadır.  Bunda bir 
doğruluk payı olsa da tampon 
alanıyla birlikte milli park bir 
bütündür. Etrafında bir tam-
pon alanın oluşturulması milli 
parkın doğa koruma amaçları/
hedefleriyle uyumlu geleneksel 
uygulamaların (ör bahçe tarı-
mı, su kullanımı, ev tamiratı, vs) 
köylü menfaatine devamını sağ-
lamaktır; aksine doğa koruma 
amaçlarını/ hedeflerini tehdit 
edecek yeni tahripkar faaliyetler 
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dahil her şeyin serbestçe yapıl-
masına izin verilen değildir.

Sonuç olarak, milli park idaresiy-
le, yerel yönetimleriyle, STK’ları 
ve duyarlı bireyleriyle, yukarıda 
özetlenen çalışmalar takdire şa-
yandır. Bununla birlikte, artan 
ilgiyle birlikte yapılabilecek bazı 
hatalı ya da eksik uygulamalar, 
kirlilik, çarpık gelişim gibi milli 
park öncesi dönemde gündem-
de bile olmayan yeni sorunların 
filizlenmesine de yol açabilir. 
Aşağıdaki konularda yapılacak 
iyileştirmeler, Küre Dağları Milli 
Parkı’nın kuruluşunda konulan 
iddialı hedeflerin gerçekleştiri-
lebilmesine ve alanın geleceğe 
daha iyi taşınmasına yardımcı 
olabilir:

• Bugüne kadar yurt içinde ve 
dışında ciddi tanıtım yapıl-
mış olmasına (daha da ya-
pılabilir) karşın gerek milli 
parkın ziyaretçi merkezleri 
ve gerekse etraftaki konakla-
ma yerleri, gelen (ve gelecek 
olan) yabancı/yerli ziyaret-
çilerin bekledikleri hizmeti 
(ör. rehberlik, konaklama), 
arzu edilen standartta su-
nabilecek yeterlilikte değil. 
Bunun için yerel kapasitenin 
geliştirilmesi gerekiyor.

• Alanın büyüklüğüne göre, 
milli parkın bugünkü ida-
ri altyapısı (personel sayı-
sı, niteliği, ilçelerdeki yerel 
birimler, vs) milli park ilan 
edilirken hedeflenen iddialı 
koruma, izleme, rekreasyon, 
kırsal kalkınma, vb hizmet-
lerini etkin bir şekilde yerine 
getirmek için yeterli değil. 

• Fiziken birçok ziyaretçi mer-
kezi var ama atıl durumda; 

canlandırılması gerekiyor. 
Küre Dağları Projesi ile 10 
yıl önce hazırlanan PANPark 
rehber haritası iyi bir baş-
langıçtı, ancak bunların yeni 
adımlarla tamamlanması/
güncellenmesi gerekiyor. 
Örneğin, alan çok büyük ol-
duğu için ziyaretçilerin lokal 
yürüyüş rotalarını ve kamp 
alanlarını daha kolay takip 
edebilecekleri daha küçük 
ölçekli versiyonlarına ihti-
yaç var.

• Gerek doğa koruma ve ge-
rekse ekoturizm faaliyetle-
ri ve yenilikçi yaklaşımlar 
açısından dış dünyayla en-
tegrasyon ve işbirliği potan-
siyeli yüksek; ancak vasıflı 
insan kaynağı ve yabancı dil 
eksikliği önemli bir engel. 
Yerel üniversitelerin artık il-
çelere kadar uzanan bölüm-
leri (MYO) var: doğa koruma, 
gastronomi, turizm, çevre 
yönetimi, sürdürülebilir ula-
şım/enerji vb konularda iş-
birliği potansiyeli değerlen-
dirilebilir. 

• Yerel yönetimler ve KED gibi 
yerel STK’lar tarafından ya-
pılan çalışmalar milli park 
yönetimiyle çok iyi bir ko-
ordinasyon ve hassas bir 
bakış/uzmanlık gerektiriyor.  
Örneğin, Çatak Kanyonunda 
Belediye tarafından yaptı-
rılan ve işletilen cam teras 
ile araç yolunun tasarımı ve 
doğal peyzaj içinde kullanı-
lan kentsel malzeme (parke 
taşları, cam, metal) ile kafe-
teryadaki kimi uygulamalar 
(atık konusu, vs) bilinçli zi-
yaretçiler tarafından sorgu-
lanıyor.  

• Aynı şekilde derneklerin ve 
bireylerin konaklama ve 
rehberlik hizmetleriyle ilgi-
li çabaları kayda değer an-
cak yetersiz. Zaman zaman 
ziyaretçiler tarafından da 
talep edildiği gibi örneğin, 
yenilenebilir enerji, ulaşım, 
temizlik, atık yönetimi, per-
makültür, bireysel davranış-
lar gibi doğa/çevre dostu uy-
gulama örnekleriyle güçlen-
dirilmesi gerekiyor. Halen, 
belli bir standardın üzerine 
çıkamamış olan hizmet kali-
tesinin daha iyi bir seviyeye 
ulaştırılması konusunda ye-
rel STK’lar ve yöre halkının 
desteklenmesi gerekiyor. 

• Kuşkusuz, milli park yöne-
timi uzun erimli ve dinamik 
bir süreç; alan büyük ve ih-
tiyaçlar sonsuz. Milli park 
yönetiminde yalnız idareci-
lere değil, ara seviyede halk-
la ilişkiler, doğa koruma, vb 
konularda görev üstlenecek 
vasıflı elemanlara ve gönül-
lü desteğine de ihtiyaç var.  

• Milli park yönetimi ile et-
rafındaki tampon alan ve 
buradaki aktörler (resmi 
kurum ve kuruluşlar, köy-
lüler, STK’lar, sektörler) ara-
sında iyi bir entegrasyona 
ihtiyaç var. Zira milli park 
ile tampon bölge bir bütün. 
Milli park sınırları içinde 
olmasa da yanı başında, ya 
da tampon alanda, mermer 
ocaklarının açılması, doğal 
yaşlı ormanların kesilmesi, 
avcılık yapılması, milli park 
ile çevresi arasındaki geçişi 
sekteye uğrattığı gibi, ziya-
retçilerin motivasyonunu 
düşürücü bir etki yapıyor.
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• Milli park idaresinin azami 
ölçüde güçlendirilmesinin 
yanı sıra, tampon bölgedeki 
bazı faaliyetlerde yerel yöne-
timler, STK’lar ve gönüllüler 
daha etkili rol üstlenmeye 
teşvik edilebilir. Çoğunluğu 
emeklilerden oluşan ve bu-
güne kadar handikap olarak 
görülen “görece yaşlı” yöre 
sakinleri ile artık ilçelere ka-
dar uzanan yüksek okullarla 
birlikte sayıları artan genç-
lerin potansiyeli iyi ince-
lenmeli. Zira ülkemiz de bir 
sosyolojik değişim geçiriyor. 
Geleneksel kırsal yaşlı nü-
fustan farklı olarak, hayatı-
nı kazanmak için çalışmak/
kesim yapmak zorunda ol-
mayan buna karşılık büyük 
şehirlerden doğa özlemiyle 
dönen görece üretken/du-
yarlı emeklilerin ve öğrenci-
lerin gönüllülük potansiyeli 
araştırılır ve değerlendirile-

bilirse, daha önce dezavan-
taj olan sosyolojik gerçek 
milli parkı destekleyici bir 
gönüllü potansiyeline (avan-
taja) dönüştürülebilir. 

• Milli parka özgü bir marka-
nın yaratılması, milli park 
ve etrafındaki bölgede, ürün 
ve hizmetlerde kaliteyi ve 
standartlaşmayı sağlamak 
ve bir kimlik oluşturmak 
adına çok faydalı olur. 

Bugün dünyada büyük bir iklim 
krizi ve yeni bir kitlesel yok oluş 
süreci yaşanırken (2018 WWF 
Yaşayan Gezegen Raporu’na 
göre 1970’den bu yana geçen 50 
yıllık süre içerisinde omurgalı 
populasyonları %60 azaldı; 2019 
IPBES raporuna göre dünyada 1 
milyon tür yok olma tehlikesiy-
le karşı karşıya) Küre Dağları 
gibi görece bütünselliğinden ve 
sahip olduğu değerlerden he-
nüz çok şey kaybetmemiş doğal 

alanlar son derece kıymetli. Bu 
tür alanları sorumsuzca tüket-
mekten/bozmaktan vazgeçip 
geleceğin sigortası olarak sak-
lamamız şart. Uzmanlara göre, 
gezegenimizde yaşamın sağlıklı 
bir şekilde sürdürülebilmesi için 
bütün ekosistemlerin en az yüz-
de 30’unu koruma altına alarak 
doğal işleyişine bırakmamız ge-
rekiyor. 

Küre Dağları Milli Parkı, etrafın-
daki tampon bölgeyle birlikte, 
sahip olduğu doğal ve kültürel 
niteliklerin yanı sıra, 20 yıldan 
bu yana yaşadığı katılımcılık de-
neyimi ile rotasından şaşmak-
sızın, yukarıdaki noktalarda 
gerekli ilerlemeleri gerçekleşti-
rebildiği takdirde, Türkiye’nin 
ikinci UNESCO Biyosfer Rezervi 
için de en güçlü adaydır.
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TOD ve OPÇOVAK Yönetimi 10.12.2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesinde Mutlu GÜRLER - 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı, Ertuğrul CANDAŞ - İmar ve Şehircilik Dai-
resi Başkanı, Yüksel IŞIK - Sosyal Medya Dairesi Başkanı ve Hüseyin ÇANKAYA - Özel Projeler ve Kentsel 
Dönüşüm Dairesi Başkanı’nı ziyaret ettiler.

Kamuoyunda ODTÜ ormanından geçirilen yolda usulsüz kesilen ağaçlar nedeniyle ODTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa VERŞAN ve Üniversite yetkilileri için Ankara Cumhuriyet Savcılığına yaptığımız 

suç duyurusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının soruşturma izni vermemesi kararına karşı An-
kara 7. İdare Mahkemesinde açtığımız iptal davası sonuçlanmış ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Verşan KÖK ve Üniversite yetkilileri hakkında Orman Kanununa muhalefetten Ceza davası açılması 
yolu açılmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararının temyizi yürütmesini durdurmayacağı ancak 
Temyiz Mahkemesi olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapacakları itiraz sonucu Ankara Bölge İda-
re Mahkemesince Yürütmeyi Durdurma Kararı verilebilecektir. Aksi durumda ceza yargılaması yolu 
devam edecektir.

Basının ve kamuoyunun gündeminde olan Karabük ili, Yenice ilçesi, Tır Köyü Şimşir Deresi üzerinde 
yapımı planlanan ve çok önemli çevre zararları içeren Hidroelektrik Santrali Projesi ile ilgili olarak 

Yenice İlçesi Tır Köyü Muhtarlığı ve Yazı Köyü Muhtarlığı adına Kastamonu İdare Mahkemesi 2018/1317 
Esasında açılmış olan davaya henüz başlangıcında Derneğimiz müdahil olmuştu. 

Davacıların keşif ve bilirkişi incelemesi için yatırması gereken 15.000-TL, yatırılamadığı için red ile so-
nuçlanacak davada ek süre alarak Derneğimiz tarafından bu giderler karşılanarak tamamı öğretim üye-
lilerinden oluşan 11 kişilik bilirkişi kurulu ve Mahkemenin Başkan ve Üyeleri ile topluca yapılan ve yöre 
halkından 2000 kişiye yakın katılımla yapılan keşif sonucu önce Yürütmeyi Durdurma karan verilmiş 
ve faaliyet durdurulmuştu. Şimdi ise Kastamonu

İdare Mahkemesi 2018/1103 E 2019/1502 K. Sayısı ile projenin iptali kararını verilmiştir.

Bu davaların başından itibaren takip eden Avukatımız Sayın Kemal AYBEK’e Yönetim Kurulu olarak 
teşekkürlerimizi sunarız.

TOD’dan ABB’ye Ziyaret

Derneğimizden Hukuk Zaferleri
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MARMARA ŞUBESİ 
ETKİNLİKLERİ

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi olarak 2019 yılı ikin-

ci yarısında yaptığımız faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. Şubemiz 

çalışmalarını, dernek tüzüğü ve stratejik planı çerçevesinde yürüt-

müştür. 

1- Dünyanın günümüzdeki en önemli sorunlarından biri olan İklim 

Krizi ile ilgili olarak 6 Eylül 2019 günü bir panel düzenlenmiş ve “Ge-

lecek İçin İklim ve Orman” konusu işlenmiştir.  

2- Her 3 yılda bir, farklı kıtalar-
da yapılan Dünya Temiz Hava 
Kongresi 23-27 Eylül 2019’da 
İstanbul’da yapılmış, 40’ı aşkın 
ülkeden gelen uzmanların katı-
lımıyla gerçekleştirilen etkinliğe 
şubemiz katılmıştır.
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3- İstanbul Belgrad Ormanındaki Gelişme Planlarına Halkın Taleple-
rini Dahil Eden Katılımcı Bir Süreç Oluşturulması Projesi kapsamın-
da gerçekleştirilen etkinliklerde şubemiz yer almıştır.

5- Üyemiz İsmet YÜCEL’in 39 yıl-
lık meslek hayatı boyunca görev 
yaptığı yörelerden toplayarak 
adeta hayata geri döndürdüğü 
ve sanatseverlerle paylaştığı, 
İstanbul’da farklı merkezlerde 
açılan sergilerde yer alan ahşap 
heykeller İÜC Orman Fakülte-
sinde sergilenmiş ve bir söyleşi 
gerçekleştirilmiştir. 

4- İ.Ü.C.Orman Fakültesi Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Birliği 
ile ortaklaşa iklim çarşambaları adlı bir etkinlik başlatılmıştır. Bu 
etkinliklerin ilki 11. Aralık 2019’da gerçekleştirilmiştir. Bahar 2020 
ders döneminde bu etkinliklere devam edilecektir. 
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6-İBB Muhtarlıklar ve Yerel Yönetimler Daire Başkanlığı ziyaret edilerek başarı dilekleri iletilmiş ve iş-
birliği olanakları konuşulmuştur.

7-Derneğimizin kuruluşu-
nun 95. yıldönümünün kut-
lanması kapsamında Şube-
miz lokalinde bir panel ve 
ardından TOD kurucu üyesi 
Mehmet Abdulkadir Sıtkı 
SORKUN anısına plaket tö-
reni gerçekleştirilmiştir. Ay-
rıca derneğimizde 50. yılını 
dolduran üyelerimize onur 
plaketleri verilmiştir. 

Panelde, AB tarafından fi-
nanse edilen, 93 kurum ve 
insiyatifin “Zehirsiz Sofralar 
Sivil Toplum Ağı” adı altın-
da bir araya gelerek pesti-
sit kullanımını azaltmak ve 
doğa dostu tarım yöntemle-
rini geliştirmek için başlattı-
ğı, Şubemiz adına yürütme 
kurulunda Doç. Dr. Taner 
OKAN’IN yer aldığı proje ile 
ilgili Berkan ÖZYER bir su-
num yapmıştır. Ardından 
Ziraat Mühendisleri oda-
sı İstanbul Şubesi Başkanı 
Murat KAPIKIRAN, Türkiye 
tarımı ve zehirsiz tarım ko-
nusunda bilgi vermiştir.  
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Kurucu üyemiz Abdulkadir SORKUN hakkında çocukları Mehveş SORKUN ve Tahsin Sorkun bir sunum 
gerçekleştirmiş, sonrasında 95. yıldönümü kutlamaları anısına kendilerine plaket verilmiştir.

Şubemiz üyelerinden Ali UÇAR, Erhan GENÇ, Rıdvan GÖKAYAZ, Mehmet BAYRAMOĞU, Perihan URALLI 
ve Cesur ÖZER’e 50. yıl onur plaketleri verilmiştir.
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8-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ders planında yer alan Mühendislik Tasarımı dersi 
kapsamında, Şubemiz görüşleri de dikkate alınarak yürürlüğe giren tasarım değerlendirme esasları 
uyarınca Orman Mühendisliği ile Orman Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretim üyele-
rinden oluşan çok disiplinli 11 tasarım grubunun Mühendislik Tasarım çalışmalarından dereceye giren 
ilk 3 çalışmaya Derneğimiz tarafından ödül verilmiştir.

9. İ.Ü.C Orman Fakültesi Ulus-
lararası Ormancılık Öğrencileri 
Birliği tarafından düzenlenen 
“Belgrad Nefes Alıyor” adlı etkin-
liğe Türkiye Ormancılar Derneği 
Marmara Şubesi olarak destek 
vererek, duyarlılığın artmasına 
katkı sağlanmıştır. 
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KENT KÜLTÜRÜ 
VE YAZMAK 

ÜZERİNE
Kent kültürü, kentin altyapı ve üstya-
pı kurumları ekseninde oluşur, sosyal 
ve ekonomik tabanı üzerine oturur. 
Bilim ve sanat, özgür ve verimli top-
raklarda yeşerebilir. Rönesans, birer 
ticaret merkezi olan Cenova, Milano, 
Padova, Floransa gibi kentlerde baş-
ladı. Buralarda yaratılan “artı değer” 
bilim ve sanatı destekledi. Batılı dü-
şünce tarzını oluşturan tüm değerler 
ve sosyal dengeler, sonraki yıllarda bu 
süreçler ışığında gelişti. Ülkemizde 
son yıllarda yaşanan kırsaldan yoğun 
göç alımı, sanayileşme ve bunların 
mekâna yansıması olan çarpık ve be-
toncu kentleşme, kentin tüm insani 
öğelerini etkiledi. Sonuçta, varoşlar-
da tutunmaya çalışan ve getirdiği köy 
kültürünü kente uyarlamaya çabala-
yan kitleler ortaya çıktı. 

Bu çelişkiler bağlamında, kültür adı-
na “neler yapılabilirden önce, neler 
yapılamaza” yanıt aranmalıdır. Ülke-
nin genel gidişi ve kentlerimizin bu 

Tarık Barbaros Pilevne 
pilevnetarik@hotmail.com 

günkü toplum yapılanmasına bağlı olarak; özgürlük-
çü, katılımcı ve hoşgörülü bir kültür - sanat hareketi 
başlatılamaz. Kentin karar ve yönetim mekanizmala-
rı, yani sistemin temsilcileri, böylesine bir uyanış ve 
aydınlanmadan rahatsız olur. Bu çevreler tutucudur, 
eylemi ve düşünceyi sakıncalı bulur, öncülerini siga-
ya çeker. Kültürel gelişim programı olmayan otorite, 
kolay ve sorunsuz yöneteceği kalabalıkları arzular. Bu 
sürecin devamını sağlamak için halkın dinsel ve gele-
neksel değerlerini kullanır; tercihlerini bu yönde ya-
par, toplumu yönlendirir. Oysa bilim, kültür ve sanat 
yenilikçidir. Aykırı, farklı düşünce ve davranışlar, yara-
tıcılığı körükler. 

Tanımlamalarda dahi ortak bir anlayışa ulaşamayan, 
kavramların içini boşaltan, onları göreceli yorumla-
yan, riyakâr ilişkilerle kişiliksizleşen ve aşınan, kopya-
cı insanların oluşturduğu bir toplum; kent kültürüne, 
bilime ve sanata evrensel boyutlarda katkı sağlaya-
maz. Robot insanlar, bağımlı yurttaşlar yetiştirmeyi 
hedefleyen eğitim sistemimizin ise, yakın dönemde 
değişeceğine dair bir beklenti yoktur. 

Kentlerde var olan üniversiteler, kente tanık olmayan 
ve yaşamı solumayan öğrenciler yetiştirmektedir. Bu 
aktif ve potansiyel kitlenin kültür sanat hareketlerine 
katılımı, öğrencilerin siyasileşeceği kaygısıyla engel-
lenmektedir. Sonuç olarak bu alanlar, bugün için bu 
tür toplumsal gelişmelere kapalıdır… 

Aziz Nesin’di sanırım; “Sözcükler havada uçuşur ve 
ben onları yakalar, kâğıdın üzerine dizerim”  diyen. 
Marc Twain ise; “Yazmak çok kolay, gereksiz sözcük-
leri çıkartın, yeter” diyor. Bu keyfe varmak için 60 yıl 
geçti, şimdilerde daha bir yazma heveslisiyim. Beyni-
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nizi kalbinizle buluşturup, içine 
biraz gözlem ve anı katıyorsu-
nuz, hepsi bu! Özgürsünüz, size 
kimse karışamaz! Noktalamak 
da noktalamamak da size ait, 
hiçbir maliyeti de yok. Sözcükle-
ri alır, baştakini sona, sondakini 
başa koyar, istediğinizi çıkarır, 
bazılarını değiştirirsiniz. 

“Bütün bir geceyi bir mısraın 
mahremiyetinde geçirmeyi” ben 
icat etmedim. Fakat ben çok 
uğraşırım o garibim sözcükler-
le. Günler geceler, bazen yıllar 
boyu benimle birlikte olur; ezilir, 
pişer, yoğrulur, sonunda bir Bod-
rum mandalinası reçeli kıvamı-
na ulaşır, toprak ve deniz kokar-
lar. Bazen de gönlünüzden “tık” 
çıkmaz, hayal hanenizin kapısı 
bir türlü açılmaz, o acuze ilham 
perisi, gönül pencerenizden 
şöyle bir yoklar görünür; sonra 
sizi aşılmaz yalnızlıklarınızda, 
uğursuz kısırlıklarınızda bırakıp 
çeker gider. Zorlamayın, bir şeye 
benzemez, siz de beğenmezsiniz 
zaten ortaya çıkanı. O sizin de-
ğildir, size yakışmaz! Ama yine 
de bir köşeye atmaya kıyamazsı-
nız; anıdır, saklarsınız aklınızın 
bodrumunda, fikrinizin tavan 
arasında, lastiği patlak selesiz 
çocukluk bisikleti gibi… 

Yazmak bahsinde doğal olma-
lı insan; taklitsiz, yapmacıksız, 
neyse o! Yaşarken olduğu gibi 
yazarken de, kendisi olmalı; bu 
çok önemli! Sokaktaki simitçi-
den bile etkileniyoruz, o başka! 
Diğeri gibi olmaya çalışmamalı; 
sırıtır hemen, çarpık durur. Be-
nim bildiğim özünü anlatanlar 
ölümsüzleşiyor. Çağının, dağı-
nın ilk elden tanığı; birinci elden 
acılar, özlemler, sevinçler; eğ-
risiyle doğrusuyla, ne varsa, ne 
kadarsa! Bu ne kadar güzeldir! 

Ben araç kullanırken, yürürken, 
asmaları bağlarken yazarım. Bu 
konuda yazmaya da, bugünler-
de zeytin budarken karar ver-
dim mesela. Tasarlarım soluk 
alırken, hayal gücümü zorlarım 
yalnızken, üzerinde yoğunlaştı-
ğım konuyu ölçer biçer, çekişti-
ririm…

Yanlış yerlere mi gidiyoruz yok-
sa! “Yazmak çok basit ve kolay” 
mı dedim? Asla öyle değil! Böy-
le düşünmek, sanata ve emeğe 
saygısızlık olur. Aksine, planla-
rınız tasarımlarınız kurgularınız 
mantıklı ve hayatın doğal akı-
şına uygun olmalıdır. Yaşamak, 
en büyük öğretici, yol gösterici-
dir bizler için. Hem hayal etmek 
başka üfürmek başkadır. Sanat, 
üfürmenin ve kolaycılığın he-
men ayırtına varır, tembelliği 
bağışlamaz, sizi kulvarının dı-
şına itiverir. Belli bir yeri, belirli 
bir zamanda tasvir ediyorsanız 
-ki buna betimleme diyorlar- 
abartmadan hakkını vermelisi-
niz. Gerekirse araştırmalar yap-
malı, görselliklere tanıklıklara 
başvurmalısınız, kolay değil! 

Bir yazım bittiğinde paylaştığım 
kişiler vardır; ablam Sevda’ya, 
sevgili Abdullah Arslan’a, Sez-
gin Özden Hocama gönderirim. 
Onlar benim hayranlarım ve baş 
teşvikçilerimdir! Son öykümü, 
olayın bir kısmının geçtiği yöre-
de yaşayan bir dostuma gönder-
dim. Çok önemsediğim bir geri-
ye dönüş aldım, müteşekkirim. 
Taşra yalnızlığındaki bir yazar 
olarak; teknik bir yanılgım, ta-
rihe ve yöresel özelliklere aykırı 
bir durum, gözden kaçırdığım 
önemli bir nokta olup olmadı-
ğını anlamak için, konuyla ilgili 
olduğunu düşündüğüm başka-

larına da gönderdiğim olur ya-
zılarımı… Çoğunlukla yanıt ala-
mam; olsun! İnternette okumak 
kolay değil, onlar yine de benim 
dostlarımdır...

En ham halini ise eşimle payla-
şırım öykülerimin. Ona okurken 
tepkilerini, yüz ifadelerini, ruh 
halini gözlemlerim daha çok. 
Bazen ilgili ve katkılı, bazen de 
sabırla dinlemede kalmaktadır. 
İşte oralarda daha çok düşün-
mem ve çalışmam gerektiğini 
hemen anlarım. Kendi sesimle 
okuduğumda kulağımı tırma-
layan, uyumsuz seslere yöne-
lir, mükerrer sözcükleri yeniler 
veya çıkarırım. Yazı dediğin ko-
lay okunmalı, bir şiir gibi teren-
nüm edilmeli, göze de kulağa da 
hoş gelmelidir bence. Okuyucu-
ya kıyamam; gereksiz ve yinele-
nen sözcüklerden, tümcelerden, 
tekrarlardan kurtarmaya çaba-
larım onu. Duygularımı, hayal-
lerimi, yaşadıklarımı veya yaşa-
yamadıklarımı, en yalın haliyle 
ve karşımdakini yormadan pay-
laşmalıyım. Sabahları daha bir 
yaratıcı olurum, yoğunlaşmış ve 
üretken. Geceleri duygusalımdır 
ve dağınık. Fakat en başta sağ-
lıklı ve huzurlu kalmalıyım, bi-
raz da hırslı ve bencil. … 

Kitap fuarları, kültürün yaygın-
laşması yönünden yararlı ger-
çekten; insanlar kitapla, yazarla 
yayınevi ile buluşuyor, tanışıyor. 
Gerçi çoğunluk daha çok eğlen-
celi bir yer havasında rağbet 
ediyor ama sonuçta birkaç kitap 
veya materyal alıyor. Kitap Fu-
arları, ticari ve sektörel bir olgu; 
olsun! 

Birey - Toplum ilişkilerinin yeni-
den değerlendirilmesi gereken 
bir süreci yaşıyoruz. İnternet ile 
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evlerimize, iş yerlerimize giren 
dış dünyayı, bizlere sunulduğu 
boyutlarda ve çerçevede izliyo-
ruz. Mekanik, duygulardan arın-
mış bir yaşam tarzını denemeye 
başladık. Sansür edilemeyen kı-
sıtlanamayan bu muhteşem ile-
tişim ağı, “küreselleşme” denilen 
kavrama geniş ufuklar açıyor. 
Bilgi, kültür, düşünce, ideoloji 
akışı ve her türlü saydamlaşma-
ya olanak sağlıyor, bilgi çağının 
kapılarını zorluyor. Karşılığında 
ise birçok insancıl duyguyu alı-
yor, yaşamın gerçek boyutlarını 
örtüyor, romantizmi yok edip, 
sunduğu teknolojinin bedelini 
acımasızca ödetiyor yeni kuşak-
lara.  Yerel bir gazetede köşe ya-
zıyor, kitap yayımlıyorum yirmi 
yıldır. Gazete, dergi ve kitap oku-
manın hazzını tartışmak müm-
kün değil. Fakat sosyal medya-
nın iletişim gücü insanı hayrete 
düşürüyor; bir ünlünün mil-
yonlarca takipçisi olduğunu, bir 
şöhret fotoğrafının milyonlarca 
görüntülendiğini ve beğenildi-
ğini görüyoruz. İnsanların artık 
acelesi var, kendilerine daha çok 
zaman ayırmak istiyor; komp-

rime, tablet ve kolay özümse-
necek verileri kabul ediyorlar. 
Çağın ve koşulların gereği ney-
se o olacak elbet; Zeitgest gibi, 
“Zamanın Ruhu” gibi, her şeyin 
olması gerektiği yer ve zamanda 
gerçekleştiğini bilmek gibi. Batı 
ölçülerinde bir okuma alışkan-
lığını edinmek için zamana ihti-
yacımız var demek ki!  

Aklın çetin ve karmaşık yolları-
nı aşan bilim ışığı; barışı, dost-
luğu, insanlığı aydınlatacak, 
ortak geleceğimizi kuracak, ina-
nıyorum! Evreni bilinmezlere, 
bu toprakları uzak mevsimlere 
taşısa da zaman; kanayan ren-
giyle kırlarda gelincikler, çocuk-
luk kıyılarında kum zambakları 
açmayı sürdürecek elbet. Her 
sabah güneşi çağıracak dalların 
arasından üzerlikler; sevgiyi sa-
racak, besleyecek böğürtlenler. 
Dolunaylar ışıyacak, Samanyolu 
akışacak göklerde, dağlar şarabi 
akşamlara kavuşacak. Zamanın 
ruhu ülkemi güzel günlere ta-
şıyacak! Bizler; yaşadıklarımızı, 
duyduklarımızı, gördüklerimizi, 
vazgeçilmezlerimizi sunacağız 
çevremize; bizden sonrakilere. 

Ölümün elinden bir şeyler kur-
taracağız. Her rengi ve boyutuy-
la yaşamın ve kısacık öyküsüyle 
küçük insanın macerasını; tari-
hini, coğrafyasını, duygu ve dü-
şünceye dönüştüreceğiz. Çünkü 
“söz uçar, yazı kalır” ve yazmak 
çaresizliğe, unutulmuşluğa is-
yandır! Yazacağım; yokluğa ve 
hiçliğe meydan okuyacağım, 
benden sonra da var olacağım, 
ne güzel! Bendeki ben, benimle 
birlikte ölmeyecek; duygularım-
la, düşüncelerimle olsun eser-
lerimde yaşayacağım! Gençler 
çok okusunlar, cesaretle yazsın-
lar ve paylaşsınlar; yazdıklarını 
saklasınlar…

Orman Teknikerlerinin hikâye-
sini anlattığımız yayına hazır 
son ortak eserimiz yanında, iki 
çalışmam daha var: “Gelincik 
Günceleri” ve “Haziran Sonrala-
rı” Birincisi, öykü ve anı, diğeri 
köşe yazılarımdan derlediğim ve 
güncellediğim makale, inceleme 
ve kültürel deneme tarzında.  
Umarım önümüzdeki günlerde 
hepsi okuyucuyla buluşacaklar. 

İyi okumalar ve yazmalar…
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BURSA TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
KAZDAĞI DAYANIŞMASI

TOD Bursa temsilciliği olarak 
Kazdağlarında yaşanan Doğa 
tahribatına elbette duyarsız ka-
lamazdık. Bu nedenle Bursa’dan 
15 TOD üyesi arkadaşlarımızla 
Çanakkale Kirazlı köyü Balaban 
tepesine gitmek için 28 Eylül 
Cumartesi sabahı 06.30 da Bur-
sa’dan hareket ettik.

TMMOB’nin Çanakkale Beledi-
yesi tesislerinde yaptığı Danış-
ma kurulu toplantısına davetli 
olarak katıldık. TMMOB yetki-
lileri ve Çanakkale Belediyesi 
yetkililerinin toplantıda; altın 
madeni elde etmede doğaya 
vereceği telafisi ancak yüzyıl-
lar sonra mümkün olabileceği, 
fakat insan sağlığına vereceği 
zararın ise telafisinin mümkün 
olamayacağı belirtilirken, insa-
nın isyan etme duygularına kar-
şı durmanın mümkün olamaya-
cağını hissettik.

Bizim bu duyduklarımızı ve sa-
hada gördüklerimizi, niçin bazı 
kulaklar duymuyor, bazı gözler 
görmüyordu. İsyanımız buna idi. 
TOD Bursa üyeleri arkadaşlar ile 
altın madeninin bulunduğu Ba-
laban tepesine hareket ettik.

Çanakkale’den 20 km. sonra Ça-
nakkale’nin içme suyunu temin 
eden Atıkhisar barajını gördük. 
50 milyon m3 kapasiteli barajın 
altın madeni işleyecek işletme-
nin kullanacağı suyun yarısını 
karşılayabileceğini öğrendik.

Suyun kirletileceği kaçınılmaz 
olan Atıkhisar barajı o güzelim 
maviliği ile adeta bize sakin ama 
hüzünlü bir hoş geldiniz diyor-
du. 6 km. daha gittikten sonra 

Kirazlı köyü altın madeni sahası ve Balaban tepesini gördük.

O sahayı anlatmak çok zor. Orman ve bitki örtüsü tamamen kaldı-
rılmış çorak bir arazi görünümü almış ve yanı başındaki ormanlık 
alanda aynı akıbete uğramak üzere zamanını bekler durumda gör-
dük. 1000 ha. civarında bu alanın tamamının siyanürle yıkanacağı-
nı geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde alanın terkedileceği 
ve civarındaki su kaynaklarının kirleneceğini doğa ve canlıların yok 
olacağını tahmin etmek insanda derin bir üzüntü yaratıyor. Doğa-
sına ve canlılarına önem veren gelişmiş ülkeler altın madenlerini 
kapalı işletmelerde çıkarma metodunu kullanırken biz neden açık 
işletmeye izin verebiliyoruz, anlamak mümkün değil. Çıkarılacak 
altın ve gümüşün ancak %2 karşılığında doğanın bu kadar tahribine 
razı olmanın gerekçesini bulamadık.

Daha sonra “Su ve Vicdan” nöbeti tutulan çadırların bulunduğu yere 
gittik. Su ve Vicdan nöbeti koordinasyon kurulu üyeleri bizim Bur-
sa’dan gelen TOD üyeleri Ormancılar olduğumuzu öğrenince olağan 
üstü ilgi ve sevgi ile karşıladılar. Kurul yetkilileri bize açıklamalarda 
bulundular. TOD üyeleri olarak kendilerine verdiğimiz destekle bir-
likte yaptıkları işin ne kadar kutsal olduğunu belirttik. Ancak or-
mancıların yeterli destek vermediklerini  belirtip sitem ettiler.

TMMOB danışma kurulu üyeleri ile birlikte ikinci kez tekrar sahaya 
gittik ve oradaki toplantıya katıldık. TMMOB “su ve vicdan nöbeti”n-
de bir çadır kurarak destek verecekleri sözünü verdiler.

TOD Bursa üyelerinin bu gezisine TOD Çanakkale temsilcisi Erhan 
Çakır katılarak bize rehberlik etti. Erhan Çakır’ın konuya hakimiyeti 
ve bölgeyi çok iyi bilmesi gezimizin daha verimli olmasına vesile 
oldu. Bursa temsilciliğimiz olarak kendisine teşekkür ediyoruz.

Cemal TÜREYEN - TOD Bursa Temsilcisi
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Derneğimizin kuruluşunun 95. yılı Ordu Temsilciliğimizce düzenlenen program çerçevesinde Ordu TESK 
Otelde dernek üyelerimiz ile sivil toplum önderi dostlarımızla birlikte kutlanmıştır. Kutlama programı-
mızda Giresun temsilcisi Vural AKTAŞ tarafından yapılan sunumda Derneğimizin tanıtımı yapılmıştır. 
Ayrıca Derneğimizin ve temsilciliğimizin gerçekleştirdiği faaliyetler görsel sunumlarla katılımcılara su-
nulmuştur. Yine programımız gereğince Prof. Dr. Bilal DİNDAR tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden 
derlenmiş fotoğraflar görsel olarak gösterilerek, ormancılık konusunda çeşitli bilgiler verilmiştir. Daha 
sonra canlı müzik eşliğinde kutlama yemeğiyle program sonlandırılmıştır.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ 
ORDU’DA KUTLANDI
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Ege Orman Vakfı olarak “Kendini doğanın sahibi değil de bir parçası olarak gören nesiller” yetiştirmek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz Doğa Temelli Ekoloji Eğitimlerimiz devam ediyor. Genel Müdür Yardım-
cımız Yasemen Bilgili ile Eğitim ve Gönüllü Sorumlumuz Ülkü Karataş Ongun, Bayındır Atatürk İlko-
kulu öğrencilerine ekoloji eğitimi verdi. Türkiye Ormancılar Derneği iş birliği ile Torbalı-Yoğurtçular 
‘da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait merkezde gerçekleşen eğitime, Türkiye Ormancılar Derneği 
Temsilcisi Orman Mühendisi Sabahattin Bilge, Atatürk İlkokulu Müdürü Yurdagül Tekin, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. Eğitmenlerimiz Ekoloji eğitimini; doğal süreçlerin öğrenilmesi, ekosistem ve ekolojiy-
le tanışmanın yanı sıra bitki zekâsı, doğa-insan etkileşiminin güçlendirilmesi konularında öğrencilerin 
farkındalıklarını arttırmak için drama, atölye, interaktif sunum ve orman içinde öğrenme metotları ile 
gerçekleştirdi. 

Ormanlar Yaşasın Diye!
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Merhaba Orman ve Av dergisi 

okuyucuları. 

Bir zihin sporu olan briç, eski-

den ülkemizin her köşesindeki 

orman bölge ve orman işletme 

müdürlüklerimizin sosyal te-

sislerinde oynandığı halde ma-

alesef günümüzde unutulmaya 

başlanmıştır. Özellikle alzhei-

mer ve parkinson hastalıklarına 

iyi bir çare olmasının yanında 

birçok yararı olan briç sporu-

nun, ormancılığımızda yeniden 

canlanması ve ilgi duyulur bir 

hobi haline gelmesi amacıyla bu 

dergide böyle bir köşe ayrılması 

kararını veren Yayın Kurulu üye-

lerine teşekkür ediyor ve kendi-

lerini kutluyorum.   

Bu köşede her sayıda bir briç 

problemi vereceğim. Problemin 

çözümünü ise bir sonraki sayı-

da yayımlayacağım. Eğer talep 

olursa bu problemlerin sayısı ar-

tırılabilir veya briçle ilgili çeşitli 

bilgileri de paylaşabilirim. 

BRİÇ KÖŞESİ

Trabzon Briç Turunuvası

Osman İKİNCİ

İlk briç problemimiz şöyledir.

Kuzey ve Güney’in elleri yanda olduğu gibidir. 
Masadaki deklarasyon da aşağıda olduğu gibi-
dir. Yani siz Güney’siniz ve 1♥ açtınız, solunuz 
olan Batı 2♦ dedi, ortağınız olan Kuzey 4♥, sa-
ğınız olan Doğu pas, siz 4♠ diyerek şlem isteği-
nizi bildirdiniz ve ortağınız olan Kuzey de bu 
isteğinizi kabul ederek 6♥ ilan etti. Herkes pas 
dediğinden 6♥ oynayacaksınız.

G (Siz) B K D
1♥ 2♦ 4♥ Pas
4♠ Pas 6♥ H. Pas

B
K

G
D

♠ R62
♥ AV94
♦ A43
♣ D74

♠ A873 
♥ RD107632
♦ -
♣ R5

Batı ♦R’yi atak etti. Oyun planınız nasıl olmalıdır?  
Gelecek sayıda problemin çözümü ile tekrar görüşmek dileğiyle 
hoşça kalın…

BRİÇİN TANIMI

Briç, 52 kartlık iskambil kâğıtla-
rıyla oynanan, her oyuncuya 13 
kart dağıtılan, her masada karşı-
lıklı ikişer ortaktan oluşan 4 kişi 
ile hem kozlu ve hem de kozsuz 
oynanabilen bir kart oyunudur.

Bir briç eli masada deklarasyon 
ve kart oyunu olmak üzere iki 
aşamadan oluşur. Oyuncular, 
ihaleyi kazanmak için briç bil-
gilerini kullanarak ellerindeki 

gücü en iyi tarif edecek şekil-
de anlatmaya çalışırlar. Dekla-
rasyonun tamamlanmasından 
sonra bir oyuncu deklaran olur, 
deklaranın solundaki oyuncu ilk 
kartını oynar, deklaranın ortağı 
olan oyuncu kartlarını yere açar 
ve deklaran o eli oynamaya baş-
lar. Bu aşamadan itibaren dekla-
ran çeşitli yer oyunu teknikleri-
ni kullanarak en fazla eli kazan-
maya çalışırken rakip oyuncular 
da çeşitli defans tekniklerini ve 
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sinyallerini kullanarak en fazla 
eli kazanmaya çalışırlar.

BRİÇİN TARİHİ

Briç, İngilizlerin whist isimli 
oyunundan evrimleşerek bu-
günkü halini almıştır. Şans fak-
törünün önüne geçmek için ra-
kipler tarafından da aynı ellerin 
oynanmasını sağlayan duplicate 
oyun şeklinde ilk defa 1880’li yıl-
larda Amerika’da whist turnu-
vası olarak oynanmaya başlan-
dı. Bu sayede şans faktörünün 
bertaraf edilmesi ölçüsünde iyi 
oyuncuların kolayca kazandığı 
görülmeye başlandı.

1901 yılında İngiltere’de Slam’de 
yayımlanan “Modern Briçe Gi-
riş” yazısında briçin başlangıcı 
hakkında çıkan yazıda “briçin 
önce Britch adıyla İstanbul’da 
ve daha sonra Güneydoğu Avru-
pa’da oynandığı” belirtilmekte-
dir. 1900’lü yıllarda İstanbul’da 
özellikle diplomatik görev ya-
pan kişiler tarafından Haliç’in 
üzerindeki Galata Köprüsü’nün 
her iki tarafında oynanmış ol-
ması ve el-yer ilişkisinin de bir 
köprüye benzetilmesi nedenle-
riyle “britch” adı, oynayanlar ta-
rafından Galata Köprüsü’nden 
esinlenilerek “bridge” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metin Demirsar adlı bir İstan-
bullu, Osmanlı Tarihi ve Mima-
risi dersinin bir parçası olarak, 
briç oyununu Kırım savaşında 
görev alan İngiliz askerlerinin 
bulduğunu öğrendiğini belirt-
miştir. Hatta briç oyununun adı-
nı, askerlerin şehrin eski ve yeni 
kısımlarını Haliç üzerinden bir-
birine bağlayan ve bir kahveye 
oyun oynamaya gitmek için her 
gün üzerinden geçtikleri Galata 

Köprüsünden (bridge=köprü) al-
mıştır.

Briçte ilk dünya şampiyonası 
1935 yılında oynandı ve 1950 
yılından sonra düzenli olarak 
devam etti. Dünya Briç Fede-
rasyonu 1958 yılında kuruldu. 
Takımlardan oluşan briç olimpi-
yatları da ilk olarak 1960 yılında 
gerçekleştirildi. Günümüzde ise 
sürekli olarak belirlenen takvim 
dâhilinde gerek ulusal gerekse 
uluslararası olmak üzere birçok 
briç organizasyonları yapılmak-
ta ve briçseverler de bu orga-
nizasyonlara yoğun ilgi göster-
mektedir. 

Oyun sırasında eşit yarışma 
koşullarının oluşması ve şans 
faktörünün en aza indirilmesi 
amacıyla zaman içinde skor-
lama yönteminde değişiklikler 
yapılarak, nihayet günümüzde 
uygulanan yöntem geliştiril-
miştir. Briç, bu sayede olimpiyat 
kategorisinde zihin sporu olarak 
adlandırılmayı hak etmiştir. 

BRİÇİN YARARLARI

Briçin temel yararlarını şöyle sı-
ralayabiliriz.

• Diğer spor dallarının aksine 
cinsiyet, ırk, milliyet, yaş ve 
dil gibi sınırlamalar yoktur. 

• Zihni canlı tutarak, birçok 
zihinsel sorunların ortaya 
çıkmasını önler. Özellikle Al-
zheimer ve Parkinson hasta-
lıklarına çare olduğu iddia 
edilmektedir.

• Analitik düşünme becerisini 
geliştirir. 

• Sorumluluk alma ve karar 
verme becerisini geliştirir.

• Zihin jimnastiği sayesinde 
zihin tembelliğini önler.

• Zararlı alışkanlıklar yerine 
çok güzel bir hobi ile zaman 
değerlendirilmiş olur.

• Konsantre olmayı, çok yönlü 
düşünmeyi ve planlı hareket 
etmeyi öğretir.

• Briç oynayanların özel in-
sanlar olmaları nedeniyle 
yüksek sosyal çevre edinilir.

• Zihinsel başarı sayesinde 
yüksek tatmin sağlanır.

• Başka spor dallarında ol-
madığı halde briçte ulusal 
turnuvalarda Türkiye şam-
piyonlarıyla veya ulusla-
rarası turnuvalarda Dünya 
şampiyonlarıyla karılaşmak 
mümkündür. Bunun hazzı 
yaşanır.

TÜRKİYE’DE VE 
ORMANCILIĞIMIZ 
CAMİASINDA BRİÇ

Türkiye’de 100’ü aşkın briç ku-
lübü bulunmaktadır. Bu kulüp-
ler, briçin de bir spor dalı olması 
nedeniyle aynı zamanda Genç-
lik ve Spor Bakanlığına bağlı 
spor kulübü statüsündedir. Bu 
kulüplerde briç dersleri veril-
mekte ve briç turnuvaları orga-
nize edilmektedir.

Gençlik ve Spor bakanlığına bağ-
lı Türkiye Briç Federasyonumuz 
mevcuttur. Ulusal ve uluslara-
rası briç organizasyonları dü-
zenlemekte, briç sporcularının 
vize ve benzeri tüm işlemlerini 
yönetmektedir.

2000’li yılların başına kadar 
orman bölge ve orman işlet-
me müdürlüklerimizin sosyal 
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tesislerinde briç oynanırdı. Bu 
yıllarda orman fakültelerinden 
briç öğrenmeden mezun olan 
orman mühendislerinin önemli 
bir kısmı da göreve başladıktan 
sonra iş arkadaşlarından briç 
öğrenmekte ve oynamaya başla-
maktaydı. Orman mühendisleri 
bu dönemde teknik ve donanım 
eksiklikleri nedeniyle turnuva 
veya takım maçı oynamamış 
olsa da briç bilgileriyle uygun 
ortamlarda turnuva veya takım 
maçlarına katılabiliyorlardı. 
Günümüzde ise sosyal tesisle-
rimizde hemen hemen hiç briç 
oynanmamaktadır ve briç sporu 
hobisi olan orman mühendisle-
rinin sayısı çok azalmıştır.

BRİÇ KİTAPLARI

Türkiye’de eskiden daha çok 
Türkçeye çevrilmiş briç kitapla-
rı vardı. Günümüzde ise briçin 
her konusuyla ilgili hem yaban-
cı dilde hem de Türkçe yazılmış 
çok sayıda briç kitabı mevcuttur. 
Briç öğrenmek veya briç bilgi ve 
becerisini geliştirmek isteyen 
kişiler bu kitapları edinebilir ve 
gelişimlerine devam edebilirler.

Bu alanda aynı zamanda der-
neğimizin de üyesi olan Orman 
Mühendisi Osman İKİNCİ, ya-
yımlanan dört briç kitabı ile en 
fazla briç kitabı yayımlanan iki 
Türk briç yazarından birisi olma 
unvanına sahiptir. “Profesyo-
nel Briç” ve “Etkili sistem: 2/1” 
olmak üzere iki sistem kitabı, 
“Etkili Defans” isimli bir defans 
kitabı ve “Etkili Yer Oyunu” isim-
li bir yer oyunu kitabı yayımlan-
mıştır. 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ BRİÇ TURNUVASI

Türkiye Ormancılar Derneği Briç Turnuvası 14-15 Aralık 2019 ta-
rihlerinde Rize ili İkizdere İlçesinde bulunan Ridos Termal Hotelde 
gerçekleştirildi. Turnuvaya Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve 
Artvin illerinden toplam 58 briç sporcusu katıldı. Briç sporcularının 
çoğu eşleri ve çocukları ile birlikte olduklarından bu etkinliğe yakla-
şık 100 kişi eşlik etmiştir.

Turnuvanın başlangıcında Trabzon Briç Kulübü Başkanı Prof. Dr. Orhan 
Özgür, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Ormancılar Derneği yöne-
timine teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi. Türkiye Orman-
cılar Derneği Trabzon Temsilcisi Yüksel KILINÇ’da açılış konuşmasında 
katkılarından dolayı Genel Merkeze, Trabzon Briç Kulübüne ve emeği 
geçenlere teşekkür ederek katılımcılara başarılar diledi. 

2 gün devam eden turnuvada 1. Gün akşamında katılımcılarla bir-
likte bir eğlence düzenlendi.  

Gerçekleştirilen turnuva sonunda da Türkiye Ormancılar Derneğine 
teşekkür ederek ödül törenine geçildi. Birinciliği yarışmaya Ordu’dan 
Katılan Salim DOĞAN-Yalçın KİLTAN çifti, İkinciliği Trabzon’dan ka-
tılan Yalçın KAYA-Gürsel YULUĞ çifti ve üçüncülüğü de Ahmet Se-
lim ÖZTÜRK-Hasan AKGÜN kazandı.  Türkiye Ormancılar Derneği 
Trabzon İl Temsilcisi Yüksel KILINÇ ve Dernek üyesi Osman İKİNCİ 
ile Trabzon Briç Kulübü Başkanı Orhan ÖZGÜR tarafından dereceye 
girenlere kupaları verildi. 
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Fransa’nın Provence Bölgesi 
Dernekleri; Yerel Toplulukların 
Bilgilendirme ve Yönlendirilme-
leri konularında kitapçık hazır-
lamıştır. Bu çalışma sonuçlarını 
açıklamaktadır. Bu doküman 
bugünkü şartlarda ormanlar-
daki birçok kaynağın enteg-
re-kombine değerlendirilme so-
nuçlarını bize gösterme fırsatını 
vermektedir. Provensal bölgesi 
ülkemiz Ege-Akdeniz bölgeleri-
ne benzemektedir.

Devam eden kuraklık ve orman 
yangınlarıyla Akdeniz iklimi; 
çok değişik orman çevresi ve 
eko-sistemi çok çeşitli bitki tür-
lerinin değişik yoğunluklarına 
(biyoçeşitlilik) dayalı olarak or-
taya çıkarmaktadır. Bu değişik 
ekosistemlerin değişik çevreler-
de çok eski çağlardan beri odun 
ve odun dışı ürünleri ürettikleri 
bilinmektedir. Atalarımızın or-
man çevrelerindeki bazı üretim 
teknikleri tarımsal tiptedir.

Bu kitapçık, önemli olan altı çe-
şit Agro-forestry pratiklerinden; 
Sylvo-Pastoralism, Ormanda 
Arıcılık, Genetik Tarım, Yabani 
Meyve Ağaçlarının Aşılanması, 
Mantar Silvikültürü ve Kesta-
ne üretim Kültürü alanlarında 
belirli sınırlar içerisinde Kırsal 
kalkınma – Kırsal ekonominin 
merkezindedir. Bunlardan man-

tar silvikültürü ve yabani meyve 
aşılanması teknikleri çok bilin-
mekte olup bu teknikler orman 
kaynaklarının değerlendirilme-
sinde çok önemlidir. 

Tarihsel açıdan bakınca Orman 
ve Tarım arasındaki ayrılık 19 
yy da ortaya çıktı. Orman alan-
larında tarım orman ekosiste-
mi üzerindeki ortak bir nokta 
gibidir. Her iki sektör arasında-
ki sınır açıklanmıştır. Burada 
Agro-forestry geniş manada 
açıklanmıştır. Bu çerçevede bu 
kitapçık tarım ve ormancılık 
sektörleri arasında yakınlaş-
mayı önemsemektedir. Akdeniz 
bölgesinde düzensiz iklim deği-
şiklikleri gelecekte kuraklık ve 
orman yangınlarının daha sık 
ve yoğun görüleceğini göster-
mektedir. 

19. yüzyıldaki kırsal göçün baş-
lamasından sonra yerel hal-
kın ormanların yönetiminden 
uzaklaşılması sonucu meydana 
gelmiştir. Kırsal göç sonucu or-
man çevresindeki halkın uzak-
laşması sonucu kırsal alanların 
doğal vejetasyonla işgali orman 
yangınlarını artırmış olup ayrıca 
günümüz Fransa’sında kırsalda 
iş arzı yetersizliği ile sosyal ya-
pıda kopma sorunları vardır. Ül-
kede Agroforestrie uygulamaları 
bu sorunların çözümünde temel 

imkandır. Bu nedenle bu kitap-
çık kurumların, politikacıların 
ve teknisyenlerin bu teknikleri 
öğrenmeleri ve değerlendiril-
mesi amacıyla; Pratik Agro-fo-
restrie Teknikleri, Fransa’nın 
Provencal Bölgesi ve diğer alan-
lardaki değişik tipteki ormanlık 
alanların değerlendirilmesi için 
hazırlanmıştır.

Bu kitapçık ülkemiz ormancılı-
ğı – Orman köylerinin kalkındı-
rılması- Kırsal kalkınma ve Su 
havzaları ıslah ve korunması 
ile ormanların planlanması, ko-
runması ve yönetiminde yararlı 
olacaktır. 

Kitapçığın temin adresi aşağıda 
verilmiştir.

ADRES:

Foret Model de Provence 
Pavillon de chasse du Roy Rene 
– Valabre 
CR-13120 GARDANNE

TEL: 00330642583154

http://www.foretmodele-pro-
vence.fr

Tercüme Eden: Turgut ÇELİKKOL - Or.Yük.Müh – Kırsal Kalkınma Uzmanı

TARIM VE ORMAN KAZAN - KAZAN İLİŞKİSİ



Seni anlatmadan gitmek olmaz şef
tam teşekküllü yaşamışlığın bendedir
kimse toparlayamaz parça efsaneliklerini
sensiz kalmak bu dünyaya kederdir

En yazar bile kurgulayamazdı seni
olmaz ya hayal işte derlerdi tasarlasa bile
yaz da içimizde ferahlık dursun
bu yağmalamaya karşı güçlü tutsun bizi

Ama gördüler işte olduğun yerlerde
olmazlıklarını olduruyordun işlerinde
allak bullak oluyordu koşullanmışlıkları
yoksa bu evliya mı diyorlardı

Saniyen geçmezdi düşüncesiz
çalışarak düşünen adamıydın Rodin’in
işini işlevini doğa yasalarına dayardın
sömürünün tuzağına kanmazdın

Bunun için şaşılırdı Donkişot’luklarına
helal olsun derlerdi okumuş öğrenmiş azlıklar
bu adamı asmalı ardından oturup ağlamalı derlerdi
böyle bir deli Hızır daha görülmezi eklerdi çokluklar

Hiç bırakmazdı peşini oyuncak muktedirler
sürgünlerinde kıskanarak alaylarlardı güya
yetmiyor kendi ülkesi dünyayı düşünüyor bir de
Tanrı’nın koruma elçisi sanıyor kendini salak
diyerek küfürlerlerdi

Yürü de boyunu görelim
sana ne dünyanın ormanından romanından
batarsa batsın ulan avanak
yetkin varken
doldursana hem küpünü hem lüpünü
Bir de kitabını yazmış
manyak oğlu manyağa bak
hep bela arıyor başına
Homurtularını ekleyerek
katlini vaciplerlerdi

Biliyordun fırsatçıların hasetlikten çatladıklarını
her sürüldüğün yerde uyguladın doğrularını
ve doğrularınla mıhlanıp kaldın oralarda
nakışlandın fidanlara ağaçlara ormanlara dağlara
ve aktarıldın nesilden nesile vefalı kafalara
söylemişlerdi çünkü yüzüne karşı bazıları
adını vereceklerini çocuklarına ve torunlarına
da
sen içine ağlamıştın bir hoş olarak mahcupça

II
Yemin ederim tek kurgusunun bulunmadığına 
sana ait bu yazdıklarımın
ana hatları bunlar senin kırk yılda yaşadıklarının
Haksızlık edilmiş olunmaz mıydı yazmamış olsaydım

Son sürgünün veda yemeğinde ayrılırken
on yedi yıllık muhafaza memurun Güler Osman’ın
ayrılık sarılmasında söylediklerini kulağına ağlayarak
Sevgili Şefim Efendim
Nerede Seni Görsem Doğruyu Gördüm
Nerede Doğruyu Görsem Seni Gördüm

Ve eklemişti
Ve Ben Bu Yüzden Kötü Olamadım Bir Türlü
Daha da Olamam Bundan Sonra İstesem de 

Çok duygulanmıştın anımsıyor musun
gerçekti bu itiraf çünkü
riya olsa söz alarak kalabalığa duyururdu
ve hem sen veda ediyordun artık mesleğe
niye yağ çeksindi ki tam intikam alınacak anda

En şiddetlisi inmişti yıldırımlarının
kahır dolusunu sürdürmüştü sıcak damlalar
karakışın işgalinden kurtulmuştu deli baharın
Aha ulan bu işte demiştin kendine ben buyum
Bitişiğinde oturan şef mühendis Mehmet’e bakmıştın
Sen de Elimi Öpmüştün Acemi İken demiştin içinden
Nasıl Unuttun Mehmet Efendi Vefayı
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on yedi yıllık muhafaza memurun Güler Osman’ın
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Daha da Olamam Bundan Sonra İstesem de 

Çok duygulanmıştın anımsıyor musun
gerçekti bu itiraf çünkü
riya olsa söz alarak kalabalığa duyururdu
ve hem sen veda ediyordun artık mesleğe
niye yağ çeksindi ki tam intikam alınacak anda

En şiddetlisi inmişti yıldırımlarının
kahır dolusunu sürdürmüştü sıcak damlalar
karakışın işgalinden kurtulmuştu deli baharın
Aha ulan bu işte demiştin kendine ben buyum
Bitişiğinde oturan şef mühendis Mehmet’e bakmıştın
Sen de Elimi Öpmüştün Acemi İken demiştin içinden
Nasıl Unuttun Mehmet Efendi Vefayı

Ağabi ben senin gibi bir insanı demişti sana
ne fakültede hocalarımda
ne yedek subayken komutanlarımda
yani
hayatın hiçbir alanında görmedim
diyerek
taaa karşı koltuktan fırlayıp
zorla elini alarak niye öpmüştü ki
Hem de
bundan sonraki tutum ve davranışlarını
ve vücut dilini bile sana benzetmeye çabalayacağını
bunu fark edersen beni bağışla diyerek
taklit etmeye çabalayacağını söyleyerek üstelik
Evet
o da riya değildi
çünkü yalnız ikiniz sohbetteydiniz
Ne oldu peki şimdi diyordun gene içinden
görüyorum şimdi yalandan yanar gibi olduğunu
öteki şefler de eski dostumuz müdür de
yalan talan tantana hiyerarşisinin hıyarları siziii

Deyip durmuştun uçsuz bucaksız şef
tırnak söker gibi baba evinden ayırırlarken seni
ölür gibi acını bastırmak için
Ne baba evi
can evindi senin dünya can evin orman teşkilatı
ekmeğini yiyerek okumuştun dört yıl yatılı 
ve varoluşunun devamlılığını üstlenmiştin sekiz yıl
ve evin bilmiştin girerken içine

yetim öksüz gibi adamıştın varlığını varlığına
Ve Pir Sultan gibi
kırk buçuk yıl çalışmış çabalamıştın yirmi dört saat
uyurken de rüyalarında
Ve artık a(s)tılıyordun hınzır paşalarca
ormansızlık ölüsü Dünya’nın çoraklığına

III
Bu kadar anlatılırsın artık değil mi Şef
teferruatı roman olur okunmaz
kimsenin kapış kapıştan zamanı yok
Salt kırk küsur yıllık meslekten değil seninkiliğin
ekmeğini doğrardın daha çocukken karıncalara 
meraktan ibaretliğini düşünüp okuyarak doldururdun
sen doğuştan olgudan oluştan böyleydin
hep yalnızdın karşı dururken tüm olumsuzluklara

Bırakıyorum seni böylece burada gereklisin diye
haydi artık deyip benimle gidemezsin
göre öğrene sana benzeyecekler
çarpacak sonunda kör kafalar kötülük duvarına
geç de olsa senin dediklerine dönecekler

Söylediğin gibi
emek-egemen düzendir Dünyayı kurtaracak olan
ve tüm güzellikleri ebediyen koruyan
Hoşça kal Şef
Gözlerinden öperim
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Saha Bekçisi Yüksel BERK Görev Başında Şehit Edildi
Hasan BULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
Samsun 11. Bölge Müdürlüğü personeli “Saha Bekçisi Yüksel BERK”, görev yeri 
olan Terme Gölardı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 05.12.2019 tarihinde 
saat 19.00 sularında saha kontrolü yaparken, yaklaşmakta olan üç kişilik avcı 
kıyafetli gruba ‘Dur, Ormancı!’ diye seslenmiştir. Bu şahıslardan birisinin av 
tüfeği ile yakın mesafeden ateş açması sonucunda görevli personelimiz olay 
yerinde şehit olmuştur. 

Terme Amazon Avcılar Derneği Başkanı Süleyman Varol’dan alınan bilgiye 
göre; kaçak av yapan bu şahıslar,  avcı derneklerine üye değildirler ve dolayısı 
ile avcı sıfatına da sahip değildirler. Meslek mensubumuzun şehit edilmesi, 
Samsun Avcı ve Atıcılar derneklerinin tümünce kınanmış, meslek camiamızı 
da derin üzüntüye boğmuştur. 

25.10.1963 tarihinde Samsun ili Terme İlçesinde dünyaya gelen, evli ve üç 
çocuk babası olan Yüksel BERK, kurumun 32 yıllık çalışanı olup, Tarım ve 
Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şefliğinde görev yapmaktaydı.

Terme Kaymakamı Murat ZADELEROĞLU ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İbrahim GÜVEN olay yerine bizzat ge-
lerek Cumhuriyet Savcısının çalışmalarına katkı sağlamışlardır. Araçlarını olay yerinde bırakarak kaçan şahıslar gece 
geç saatlerde Jandarma ekiplerince yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan Mahmut Aydoğan tutuklanmış, diğer iki kişi 
tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 

Şehidimiz; 06.12.2019 tarihinde Samsun Valisi Osman KAYMAK, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer URHAL, İl Jandar-
ma Alay Komutanı Jandarma Albay İbrahim GÜVEN, Terme İlçe Kaymakamı Murat ZEDELEROĞLU, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İSMETOĞLU, Av Yönetimi Daire Başkanı Selim KARACA, Bölge Müdürü-
müz Hasan TERZİOĞLU, ilimiz kurum amirleri, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli 
ile çok sayıda vatandaşımızın katıldığı hazin bir cenaze töreniyle Terme ilçesinde defnedilmiştir.

Vefat Eden Üyelerimiz

Mehmet Emin UZUNSOY
Devrek – 1965
İ.Ü Orman Fak. – 1988
Karabük - 11.11.2019

Mutlu BOZ
Emirdağ – 1935
İ.Ü. Orman Fak. – 1961
Ankara – 08.12.2019

Mehmet NALBANTOĞLU
Avanos – 1929
İ.Ü. Orman Fak. – 1951
Avanos – 20.12.2019

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