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Genel Kuruldan sonra sizlere sunduðumuz 
Program çerçevesinde çalýþmalara baþlamýþ 
bulunuyoruz. Bu kapsamda ilk olarak internet sitemizi 
ve site adresini (www.ormancilardernegi.org)  
yeniledik.  Genel olarak bakýldýðýnda sitemizde içerik 
olarak baþlýklar belirlenmiþ durumdadýr. Ancak bu 
konuda üyelerden sitenin içeriði ve düzenlenmesine 
iliþkin eleþtiri ve önerileri bekliyoruz. Yönetim 
kurulumuz, günümüzün iletiþim araçlarýný etkin olarak 
kullanarak, üyelerimiz ve kamuoyu ile daha hýzlý, daha 
katýlýmcý iletiþim kurmayý amaçlamaktadýr. Bu 
kapsamda yönetim kurulu üyelerimize doðrudan 
ulaþýlabilmesi ve iletiþim kurulabilmesi için  sitemizin 
iletiþim sayfasýnda yönetim kurulu üyelerinin e-posta 
adresler i  eklenmiþt i r. Ayr ýca; her konuda 
bilgi@ormancilardernegi.org  adresine de e-posta 
atýlabilecektir. Böylece hem yönetim kurulu üyelerine 
hem de derneðe istenildiði zaman öneri ve isteklerinizi 
iletebileceksiniz. Bu uygulamadan beklentimiz, üyelerin 
derneðe sahip çýkmalarý ve yönetim kuruluna 
çalýþmalarýnda yol gösterici olabilmeleridir. 

Dergimizin elinize geçtiði günlerde, orman 
yangýnlarý ile ilgili oldukça riskli ve zor bir dönemde 
olacaðýz. Orman yangýnlarý özellikle büyük 
yangýnlardan sonra ülke gündemine giren, o dönem 
geçtikten sonra ise pek konuþulmayan, üzerinde analiz 
yapýlmayan ve irdelenmeyen bir konu olmaktadýr. Öyle 
olduðu için de ayný konular tekrar tekrar 
konuþulmaktadýr. Oysa orman yangýnlarý ile önemli 
mücadeleler yapýlmakta, tüm görevliler büyük riskler 
alarak bu çalýþmalarý yapmakta, hatta yaþamlarýný bu 
uðurda kaybetmektedirler. Buna karþýn ilgililer 
“geçmiþte þu kadar orman yanmýþtý, biz daha az 
yanmasýný saðladýk” gibi karþýlaþtýrmalarla sorunun 
özüne inmek yerine, günü kurtarma alýþkanlýðýný 
sürdürmektedirler. Oysa orman yangýnlarýnýn çýkýþ 
nedenleri, söndürme çalýþmalarý, yangýn sonrasý 
yapýlacaklar konusunda ciddi bir þekilde analizler 
yapýlmalý ve soruna doðru yaklaþýmlar getirilmelidir. 

OGM'nin internet sitesinden aldýðýmýz, bir 
istatistiði temel alarak bir yaklaþým getirelim isterseniz. 
Bu istatistikte; orman yangýnlarýnýn %59'unun ihmal-
dikkatsizlik-kaza, %20'sinin nedeni bilimeyen, 
%12'sinin kasýt ve %9'u yýldýrým nedeniyle çýktýðý 

BAÞYAZI
G e ç e n  y ý l  b u  
zamanlar büyük 

Serik yangýný gündemdeydi. 
Bu sene henüz büyük bir yangýnla 

karþýlaþmadýk. Malum ülkemizin birçok yerinde, 
yaðýþlar Temmuz ayýnýn sonuna yaklaþmamýza raðmen 
devam ediyor. Bu durum orman yangýnlarý açýsýndan 
olumlu bir atmosfer yaratsa da Aðustos ayýnda çok 
dikkatli olmamýz gerekiyor. Çünkü ortalamanýn 
üzerindeki yaðýþlar nedeniyle her yer diz boyunu aþan 
otlarla doldu. Bugünlerde bu otlar kurumaya baþladý 
ve barut gibi bir Aðustos ayý bizi bekliyor. Bu nedenle bu 
sayýmýzýn büyük bölümünü orman yangýnlarýna iliþkin 
yazýlara ayýrdýk. Prof. Dr. Tuncay Neyiþçi'nin yýllar önce 
ortaya attýðý ve farklý tepkilere neden olan “orman 
yangýnlarýnýn ekosistemin bir parçasý olduðu” teorisi 
çerçevesinde hazýrladýðý “ezber bozan” makalesi bu 
sayýnýn ilk yazýsý. Ayrýca Sayýn Halil Sarýbaþak ve 
arkadaþlarý tarafýndan kaleme alýnan “denetimli 
yakma” konusundaki makalenin de ilgi çekeceðini 
düþünüyoruz. Sayýn Kenan Alpacar'ýn “Gözlerindeki 
Alev” baþlýklý yazýsý orman yangýnlarýna farklý açýdan 
yaklaþan çok ilginç bir yazý.

Orman ve Av'ýn bu sayýsýnýn ikinci temasý 
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik 
olarak belirlendi. Bu konuda Sayýn Ferruh Atbaþoðlu ve 
Doç. Dr. Aynur Aydýn Çoþkun tarafýndan hazýrlanan iki 
makale dergimizde yer alýyor. Ormanlarý sürdürülebilir 
bir doðal kaynak olmaktan öte sadece ekonomik bir 
varlýk olarak gören zihniyetin son ürünü olan 
Yönetmelik deðiþikliði bu sayýda enine boyuna masaya 
yatýrýldý. 

Mesleðimizin yaþayan çýnarlarýndan Mecit 
Orhan Tüter ile arkadaþlarýmýz Dr. Murat Alan ve Filiz 
Sönmez'in yaptýðý röportaj yakýn ormancýlýk tarihimize 
ýþýk tutacak nitelikte. Yazýlarýný ilgiyle okuduðumuz 
Ýsmet Tezcan aðabeyimiz de bu sayýda da ilginç bir 
yazýyla dergimize konuk oluyor. Orman ve Av'ýn “Av” 
kýsmýna büyük katký yapan Dr. Kaan Özkazanç bu 
sayýda “Sessiz Kuðu”yu bizlerle tanýþtýrýyor.

Tüm meslek camiamýza yangýnsýz bir sezon 
diliyoruz...

EDÝTÖRDEN



Orman ve AvMayýs - Haziran 2009

2

belirtilmektedir. Bu durumda yýldýrýmdan kaynaklanan 
%9 için yapacak bir þey bulunmamaktadýr. Orman 
yang ýn la r ý n ý n  1/5 ' i n i n  n i ç i n  ç ý k t ý ð ý  i s e  
bilinememektedir. Orman yangýnlarýnýn %71 
oranýnda önemli bir kýsmý kasýt, ihmal, dikkatsizlik ve 
kazadan kaynaklanmaktadýr. Bu durumda orman 
yangýnlarýnýn çýkmasýna yol açan temel nedenleri 
ortadan kaldýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmamýþ ve 
çözümler üretilmemiþ olmaktadýr. Sorunlarýn kaynaðý 
çözülmeden, basýn-yayýn organlarýnda her orman 
yangýný sonrasý baþarýlý olduðunuzu savunan demeçler 
verilmesi, bu konuda gerekli tüm araç ve gereçlere 
sahip olduðumuzun söylenmesi sorunun kaynaðýný 
ortadan kaldýrmamaktadýr. Orman yangýnlarý 
konusunda soruna bütüncül bakmak yerine günü 
kurtarma düþüncesi ile yaklaþýlmasý yanlýþlýklarýn  
sürmesine yol açmaktadýr. 

Poltikasýzlýðýn bir baþka örneði OGM internet 
sitesinden aldýðýmýz bir sunumdur.  Çevre ve Orman 
Bakaný Sayýn Veysel EROÐLU'nun orman yangýnlarý 
konusunda yaptýðý bu sunumda çeþitli sorunlar 
sayýlmaktadýr. Bu sorunlardan birisi “Yaþ ortalamasý 
55 olan yangýn iþçilerimizden her yýl yaklaþýk  850 kiþi 
emekliliði hak etmektedir. Bu nedenle emekli olan 
iþçilerin yerine genç ve dinamik iþçi alýnmasýna ihtiyaç 
bulunmaktadýr.” þeklindeki yaklaþýmdýr. Oysa bu sorun 
yeni ortaya çýkmýþ deðildir, yani iþciler birden bire 55 
yaþýna gelmemiþlerdir. Bir plan dahilinde bu yaþ 
ortalamasýnýn aþaðý çekilmesi saðlanabilirdi. Yine 
sayýn Bakanýn ayný sunumunda çýkan orman 
yangýnlarýnýn ülke orman alanýna oraný verilmekte ve 
Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri içinde yanan orman alaný 
oraný açýsýndan en  baþarýlý ülke olduðu 
belirtilmektedir. Oysa OGM internet sitesinde 2008 
yýlýnda çýkan Antalya-Taþaðýl-Serik yangýnýn 15795 ha 
olduðu belirtilmektedir. OGM dýþýnda hemen her 
kesimce, gerçek rakamýn OGM tarafýndan söylenenin 
oldukça üzerinde olduðu belirtilmektedir. Bu durumda 
Türkiye'nin orman yangýnlarý konusunda en baþarýlý 
ülke olmasý da OGM istatistiðinin doðruluðu kadar 
inandýrýcý olacaktýr. 

Türkiye ormanlarýnýn %60'ý, I ve II. derecede 
yangýna hassas özellik taþýmaktadýr. Bu durumda 
orman yangýnlarýnýn önlenmesi, söndürülmesi ve 

yangýn sonrasýnýn planlanmasý açýsýndan kapsamlý 
çalýþmalar gerekmektedir. Bu bakýmdan orman 

yangýnlarýnýn yangýn sezonu dýþýnda, serinkanlý bir 
biçimde uzmanlar, araþtýrmacýlarla tartýþýlýp, 

ormancýlýk ve ülke kamuoyunun benimseyeceði 

politikalar üretilmelidir.  Aksi takdirde bu konu daha 
çok konuþulacaktýr. Ýþin kötüsü de hep ayný sorunlar 

çerçevesinde… Dolayýsýyla; günü kurtarma 
yaklaþýmlarýnýn sürdürülmesi, orman yangýnlarýnda 

uzman olan, yangýnlarýn önlenmesinde caný 
pahasýna görev yapan tüm görevlilerin, çabalarýnýn 

ve çalýþmalarýnýn etkisizleþmesine yol açacaktýr. 
*******

Bilindiði üzere 30.04.2009 tarihli ve 27215 
sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan “Aðaçlandýrma 
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 
Yönetmelik” yürürlüðe girmiþtir. Bu konuyu Türkiye 
Ormancýlar Derneði olarak meslektaþlarýmýza ve 
hukukculara incelettik.  Bunun sonucunda; öncelikle 
yürütmenin durdurulmasý ve Yönetmelik deðiþikliðinin 
iptali için Danýþtaya dava açtýk. Bu konuda ayrýntýlarý 
ve dava dilekçemizi dergimizden ve internet sitemizden 
okuyabilirsiniz. Dava dilekçesi ve diðer yazýlardan 
anlayacaðýnýz gibi Yönetmelik hem ormancýlýða bakýþ 
hem de hukuk açýsýndan yanlýþlar içermektedir. 

Bugüne kadar pek çok iktidar gibi AKP iktidarý da 
ormaný ticari bir varlýk olarak deðerlendirmekte ve 
yaptýðý uygulamalarda da bu bakýþ açýsýnýn izleri 
bulunmaktadýr. Ormaný bir ticari varlýk, orman 
arazilerine de tatil köyü, sanayi sitesi kurulacak alanlar 
olarak bakarsanýz, geleceðiniz yer kaçýnýlmaz olarak 
aðaçlandýrma yönetmeliði hazýrlayan anlayýþa benzer 
bir anlayýþ olacaktýr. Oysa; ormana iliþkin alacaðýnýz 
bir karar en kýsa idare süreli (ekonomik ömür, biyolojik 
deðil) kýzýlçam türü için bile 60 yýlý etkileyecektir. Bu 
sadece aðaç türü olarak baktýðýnýzda böyledir. 
Ekosistem, su kaynaklarý, ormanda yaþayan diðer canlý 
ve cansýz varlýklar açýsýndan baktýðýnýzda ise alacaðýnýz 
kararlar hiç kimsenin kolay kolay altýndan 
kalkamayacaðý sonuçlara yol açabilecektir. Alacaðýnýz 
kararlarýn yaratacaðý durumu kavrar ve anlarsanýz, 
ormanlarý kendi kendini yenileyen enerji kaynaðý, temiz 
su kaynaðý olarak görürseniz, ticari bir varlýk olarak 
düþünmeyi aklýnýzdan bile geçirmezseniz. Bu 
çerçevede bu yönetmeliklere, daha da önemlisi böyle 
anlayýþlara katký koyan veya bu tür eylemlerin içinde 
olanlara tekrar anýmsatmak gerekiyor: “ormanlar 
kamu malýdýr ve kamuya hizmet etmelidir!”

Yukarýda iki konuda ortaya çýkan sonuç þudur: 
orman ve ormancýlýk konusunda iktidarlara göre 
deðiþmeyen politikalar üretilmemektedir. Oysa 
ormanlar stratejik doðal varlýklardýr. Sadece kendini 
sürekli yenileyebilen bir enerji kaynaðý olmasý ve temiz 
su kaynaklarýnýn güvencesi olmasý bile bu önemin 
görülmesi açýsýndan yeterlidir.   
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ekosistemlerin iþlevlerini anlayabilmek ve 
anlaþýlamayan ekosistemleri insan merkezli 
deðerler için yönetebilmek mümkün deðildir. 
Sadece orman yangýnlarý yönetiminde deðil, 
her tür ve her ölçekte ekosistem yönetiminde 
yaþadýðýmýz ve yaþayacaðýmýz tüm sorunlarýn 
kökeninde bu gerçek yatmaktadýr. Orman 
yangýnlarý ile orman ekosistemleri arasýndaki 
iliþkileri ön yargýsýz anlamadan orman 
ekosistemlerini yönetmeye kalkýþmak yönetim 
amaçlarýnýn tam tersi sonuçlar üretebilir. Bu 
anlaþýlmasý zor kavramý bir örnekle 
somutlaþtýrmaya çalýþalým.

1960'lý yýllarda Antalya / Düzlerçamý'nda 
sayýlarý ciddi biçimde azalan alageyikleri 
koruma altýna alýp sayýlarýný artýrmak 

amacýyla bir üretme çiftliði kuruldu. Belirli bir 
alan tel örgüyle çevrildi. 1990'lý yýllarýn 
sonlarýna doðru koruma alanýndaki 
alageyiklerin sindirim sisteminde bazý 
anormallikler gözle görünür hale gelmeye 
baþladý. Düþük yapma oranýnda da olaðan 
dýþý yükselmeler gözlendi. Çalýþmalar; 
nedenler arasýna, alanýn yangýnlarýndan uzak 
tutulmuþ olmasýný da dahil etti.  “Felaket” 
olarak kabul ettiðimiz yangýný tümüyle sistem 
dýþýnda tutma koruma alanýndaki alt tabaka 
bitkilerinin yaþlanmasýna ve dolayýsýyla 
odunlaþmasýna yol açmýþ alageyiklerin doðal 
besin kaynaklarý olan taze ve besleyici 
sürgünlere ulaþabilme þanslarý tümüyle 
ortadan kalkmýþtý. Beslenme alýþkanlýðýnýn 

Ezber bozmak hoþ karþýlanan bir iþ deðil. 
Bunu yaþayarak ve bedelini ödeyerek 
öðrendim. Bu alandaki örneklere geçmeden 
önce bir temel ezber bozmanýn altýný çizmekte 
yarar var.

Doða l  b i r  deðer  o lan  o rman 
ekosistemlerini ön yargýsýz ve derinlemesine 
anlamadan, anlamaya çalýþmadan onlarý 
yönetmenin imkâný yoktur. Hangi biçim ve 
büyüklükte olurlarsa olsunlar Ekosistemleri 
anlamak sanýldýðý kadar kolay bir iþ deðildir. 
Bunu baþarabilmek için katýksýz bir 
“ekosentrik”, bir baþka ifade ile “doða 
merkezli” yaklaþýma gerek vardýr. Bu, doðayý 
anlayabilmek için, insanýn insana ait, insanýn 
bizatihi kendisinin tanýmladýðý, güzel-çirkin, 

faydalý-zararlý, siyah-kýrmýzý, iyi-kötü, vb. tüm 
deðerlerden, sýfatlardan soyutlanmasý 
anlamýna gelir. “Orman yangýný zararlýdýr”, 
“yaprak yeþildir”, “bozuk orman” gibi insan 
merkezli deðerlendirmelerle doðal sistemleri 
anlayabilmek olasý deðildir. Çünkü 
kýzýlçamýn, sandalýn, toprak pH'sýnýn, vb, 
yangýn konusundaki deðerleri bizimkilerden 
çok farklý olabilir. Bizim yeþil olarak 
gördüðümüz yapraðý bir baykuþ bir baþka 
renkte, kýrmýzý (bizim kýrmýzý dediðimiz) olarak 
a lg ý layab i l i r.  B i z im bozuk  o la rak  
tanýmladýðýmýz orman baþka canlýlar için 
mükemmel olabilir. Bozulmasý en zor 
ezberlerden biri budur. Ýnsan merkezli 
deðerlerden     tümüyle      izole      olmadan

Büyük yangýndan bir yýl sonra Manavgat-Taþaðýl yangýn sahasý 2009 ilkbaharý (Foto: Aykut Ýnce)

EZBER BOZMAK YA DA YANGIN AFORÝZMALARI
Prof. Dr. Tuncay Neyiþçi - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
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Yangýný yönetim amaçlarýmýz için uygun 
bulmadýðýmýz durumda onun yerine getirdiði 
iþlevi bir baþka araçla da, örneðin kesme ve 
ilaçlama, saðlayabiliriz. Yangýn ya da yakma 
þart deðil. Özet olarak ve bir ezber bozma 
anlamýnda þu söylenebilir. Ormancýlýk 
silvikültür merkezli deðil, ekoloji merkezli bir 
meslektir. Burada ekoloji sistemi anlamanýn 
silvikültür yönetmenin aracýdýr. 

Þimdi ezber bozma örneklerine 
geçebiliriz. Ýþte önsöz yerine geçecek örnek;

2009 yýlý için orman 
y a n g ý n l a r ý n ý n  
yoðunlaþacaðý bir döneme 
giriyoruz. Ormanlarýmýzýn 
yönetiminden sorumlu 
olan kurum ve yetkililerinin 
yapmalarý gereken ilk iþ bu 
yýl, istesek de istemesek de, 
yaklaþýk 10 bin hektar 
büyüklüðünde orman 
a l a n ý n ý n  o r m a n  
y a n g ý n l a r ý n d a n  
e t k i l e n m e s i n i n  
bek l end ið i n i ,  bunun  
altýndaki büyüklüklerin 
k a z a n ç  s a y ý l m a s ý  
gerektiðini kamuoyuna 
duyu rmak  o lma l ý d ý r.  
Yangýnsýz bir yýlýn mümkün 
olamayacaðý, alýnan tüm 
tedbirlerin bu ortalama 
rakamýn 9 bin, 7 bin, 3 bin 
hek t a ra  çek i lme s i ne  
yönelik olduðu, yangýnlarýn 

%95'inin insan kaynaklý olduðu ülkemizde bu 
hedefe ulaþabilmenin orman bakanlýðýndan 
çok bu ülkede yaþayan insanlarýn elinde 
o lduðu  aç ý k  ve  ne t  b i r  b i ç imde  
vurgulanmalýdýr. Týpký depremlerle olduðu 
gibi, orman yangýnlarýyla yaþamak zorunda 
olduðumuzu kabul etmeli ve ettirmeliyiz. Bu 
mühendis olmanýn olmazsa olmaz koþuludur.

Ezber bozmada ilk deneyimi seksenli 
yýllarýn sonlarýna doðru doktora tezimi 
tamamladýðýmda yaþadým. Çalýþmalarým 
orman yangýnlarýnýn, ezberin aksine, orman 

deðiþmesi alageyiklerde ciddi beslenme ve 
üreme sorunlarýna neden olmuþtu. 

Yapýlan araþtýrma çalýþmalarý bölge 
ormanlarýnýn ortalama olarak 9-25 yýlda bir 
yangýna maruz kaldýðýný ortaya koyuyor. Bu 
yangýn aralýðýnýn uzamýþ olmasý alt tabaka 
b i t k i l e r i n i n  y a þ l a n m a s ý n ý n  t e m e l  
nedenlerinden biridir. 9-25 yýlda bir 
tekrarlanan yangýnlar bu bitkileri etkileyerek 
taze ve besleyici sürgünler vermelerini 
saðlarlar, alageyikler de bunlarý iþtahla yerler. 
Yani, bizim deðerlerimize göre “kötü” olan 
yangýn alageyiðe göre “iyi” olabiliyor. Bu 
s i s t e m i  y ö n e t m e y e  
kalktýðýmýzda, alageyikleri 
korumak amacýyla kötüyü 
dýþarýda býrakýyoruz, sonuç 
hem bizim için hem de 
alageyikler için kötü. 
A lagey i k l e r  aç l ý k t an  
ölüyor!

Y i n e l e n e n  b u  
yangýnlar sadece bitkilerin 
taze sürgünler vermesini 
saðlamakla kalmýyor  
sistem içindeki mantar, 
bakteri, kene, vb. canlýlarýn 
popü lâ s yon la r ý n ý  da  
denetim altýnda tutar. Bu 
d e n e t i m i n  o r t a d a n  
k a l k m a s ý  b u n l a r ý n  
alageyikler için ciddi saðlýk 
s o r u n l a r ý  y a r a t a c a k  
p o p ü l â s y o n l a r a  
ulaþmasýna da yol açabilir. 
D ü z l e r ç a m ý  k o r u m a  
alanýndaki alageyiklerin yaþadýðý saðlýk 
sorunlarýnda bunun da payý olmalý.

Kendi deðerlerimizi merkez alarak 
Alageyikleri korumak amacýyla bir dizi 
önlemler aldýk ancak sonuçta amacýmýzýn 
çok uzaðýnda bir noktaya geldik. Oysa 
sistemi kendi deðer yargýlarýmýzdan 
soyutlanarak anlamaya çalýþýp yönetim 
kararlarýmýzý bu temel üzerine oturtsaydýk 
sonuçtan hem alageyiklerin ve hem de bizim 
mutlu olma þansýmýz daha yüksek olabilirdi. 
Burada kritik nokta sistemi anlayabilmektedir. 
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görüldü. Gereði de yapýldý. Bu ülkede orman 
yangýnlarý konusunda bilimsel çalýþma 
yapanlarýn sayýsý bugün bile iki elin 
parmaklarýný dolduramadýðý gibi, yaþanan 
yangýnlardan edinilmiþ yararlanýlabilir 
deneyim ve çýkarýlmýþ dersler de hemen 
hemen yok gibidir. 

Yangýný salt bir felaket olarak gören 
“Yangýnla mücadele” anlayýþýndan, yangýný 
bir araç olarak da deðerlendiren “yangýn 
yönetimi” anlayýþýna geçmek, yanýcý yönetimi 
uygulamalarýný yaygýnlaþtýrmadan, çýkan 
yangýnlarý, ne pahasýna olursa olsun, en kýsa 
sürede söndürmeyi temel hedef alan yangýnla 
mücadele stratejisinin, kaçýnýlmaz olarak, 
büyük yangýnlarýn sayýsýný artýracaðý gibi 
söylemler de bir ezber bozmaydý ve beklendiði 
gibi, meslek kamuoyundan hak ettiði (!) 
yanýtlarý aldý. Ülkemizin yaþadýðý en büyük 
orman yangýný olan Manavgat-Taþaðýl 
yangýný her þeyden çok bu strateji ezberinin 
bozulamamasýnýn bir dýþa vurumudur.

Bir baþka sevimsiz ezber bozma, yangýn 
sayýsý, yanan alan büyüklüðü, yangýn baþýna 
düþen yanan alan miktarý gibi istatistikleri 
temel alan karþýlamalara dayanarak, orman 
yangýnlarýyla mücadelede Amerika Birleþik 
Devletleri ve Avrupa ülkelerini geride 
býraktýðýmýz, onlardan çok daha baþarýlý 
olduðumuz iddiasýnýn anlamsýzlýðýnýn ileri 
sürülmesiyle ilgilidir. Bu durumda ayný 
is tat is t ik ler in Muðla Orman Bölge 
Müdürlüðünün Antalya Orman Bölge 
Müdürlüðünden daha geride kaldýðýný ve 
ondan baþarýlý olma þansýnýn bulunmadýðýný 
da belgelediði kolaylýkla gözden kaçabiliyor. 
Oysa bilimsel veri, yayýnlanmýþ araþtýrma 
sonucu, yangýn raporu, konu üzerinde çalýþan 
kurum ve bilim insaný sayýsý gibi, daha nesnel 
konularda karþýlaþtýrmalara giriþmek çok 
daha anlamlý ve gerçekçi sonuçlar verebilir. 
Bu alan boþ duruyor.

Bozulacak daha çok ezberimiz var. 
Yangýnlarýn ekosistem dengesini alt-üst ettiði, 
biyolojik çeþitliliði yok ettiði söylemi de öyle. 
Eðer ormanlar yangýnýn sürekli var olduðu bir 
ortamda evrimleþmiþ ise, yangýnýn tümüyle 

ekosistemlerinin yapý ve iþlevlerini belirleyip 
biçimlendiren önemli ve bütünleyici bir 
ekolojik bileþeni olduðunu gösteriyordu. Yani 
“ekolojik denge”yi altüst eden bir felaket 
olarak görmeye koþullandýðýmýz orman 
yangýnlarýnýn sistemin saðlýðý ve devamýný 
saðlayan bazý olumlu yönleri de vardý. 
Orman yangýný ne tahrip ediyor ve ne de 
geliþtiriyordu. O sadece deðiþtiriyordu. Bu 
ciddi bir ezber bozumuydu ve ciddi tepkilere 
yol açtý. Aradan geçen onca yýla karþýn bu 
konuda hala kuþkularýn olmasý anlamlý.

Bitkilerin bir ekolojik girdi (sorun) olan 
kuraklýkla baþ edebilmek için derine giden 
kazýk kök, derine gömülmüþ stoma, kutikula 
ile sarýlýp sarmalanmýþ yaprak gibi 
adaptasyon özellikleri geliþtirmelerini 
anlayabilmemize karþýn, ayný bitkilerin 
benzeri bir ekolojik girdi olan yangýnla baþ 
edebilmek için de adaptasyon özellikleri 
geliþtirmiþ olabileceklerini anlamamada 
ýsrarcý olmak ezber bozmanýn bir baþka 
örneðini oluþturmaktadýr. Maki ve kýzýlçam 
ormanlarýnýn, en azýndan belirli dönemlerde, 
yangýný davet eden bir yapý oluþturmalarý, 
yanmayý kolaylaþtýrýcý özellikler geliþtirmeleri 
ve yangýn sonrasý koþullarýnda daha kolay ve 
daha baþarýlý bir biçimde kendilerini 
yineleyebilmeleri bu ezberi bozan tipik 
özelliklerdir. Binlerce hektarlýk kýzýlçam doðal 
gençleþtirme alanýnýn, orman mühendisleri 
eliyle yabanlaþmaya terk edilmesi yangýn ile 
orman arasýndaki yaþamsal iliþkinin ezbere 
uymuyor diye görmemezlikten gelinmesiyle 
ilgilidir.

Ýkinci deneyimi 1994 Gelibolu 
Yarýmadasý yangýnýndan sonra “ülkemizde 
yangýn uzmaný yok!” söylemimle yaþadým ve 
neredeyse meslekten aforoz edildim. Býrakýn 
denetimimiz dýþý parametre bolluðu 
nedeniyle orman yangýnlarý alanýnda 
uzmanlaþabilmenin küresel ve bilimsel 
güçlüklerini, gerçekleþtirilmiþ ve yayýnlanmýþ, 
araþtýrma, bilgi ve eðitim eksikliðimizi bile 
dikkate almadan, yangýn söndürme 
çalýþmalarýna katýlým sayýsý üzerinden yapýlan 
yerel ve duygusal uzmanlýk tanýmýna karþý 
çýkýlmasý bile affedilebilecek bir cüret olarak 
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Hepsi bu deðil. Daha birçok ezber var 
tartýþmaya açýlmasý gereken. Ancak bu kadar 
kafa karýþýklýðý yeter. 

Son söz.

Türkiye'nin Cumhuriyet ile yaþýt ilk sivil 
toplum derneðini ormancýlar kurdu. 1955 
doðumlu ilk çevre derneðinin, “Türkiye 
Tabiatýný Koruma Derneði”, kurucularý da 
ormancýlar. Bu meslekten Cumhurbaþkanlýðý 
mertebesine çýkanlar oldu. Yani hem resmi ve 
hem de sivil yaþamýn önündeydi ormancýlar. 
Bu gün herhangi bir ilin herhangi bir 
caddesinde önünüze çýkacak ilk 10 kiþiye “bu 
ülke ve bu çevre için yapacaðýnýz en iyi þey 
nedir ?”diye sorsanýz en azýndan sekizi “bir 
fidan dikmek” yanýtýný verir. Yani, duygusal 
anlamda da olsa, hala iyi bir noktadayýz. Bu 
meslek toplumun önderi olma potansiyelini 
hiç kaybetmedi. Eðer bu potansiyelden 
yararlanamýyorsak suç bizde olmalý. 

Ezber okuyarak önder olunamaz!

yýkýcý bir etken olmasý beklenemez. Aksine 
sistem ile yangýn arasýndaki iliþkinin 
koparýlmasý yangýnýn kendinden daha büyük 
ekolojik sorunlara neden olur. “yangýnla 
mücadele” anlayýþýndan “yangýn yönetimi” 
anlayýþýna geçiþ önerisi bu ekolojik 
saptamanýn bir uzantýsýdýr. Bunun kamuoyu 
tarafýndan nasýl anlaþýlacaðý ayrý bir tartýþma 
konusudur ve kamuoyuna anlatýlabilme 
yollarýnýn mutlaka bulunmasý yönündeki 
çalýþmalarý zorunlu kýlar. Kamuoyu yanlýþ 
anlar düþüncesiyle atýl kalmak ya da 
gerçeklere bilime aykýrý beyanlarda bulunmak 
kýrýlmasý gereken ezberlerden biridir. 
Oluþumunda %95 pay sahibi olan bir kitlenin 
doðru ve anlaþýlabilir bilgilerle donatýlmasý 
temel yaklaþým olmalýdýr.

Ülkemizde çýkmýþ büyük yangýnlarýn 
hemen hepsini gezmiþ ve incelemiþ bir bilim 
adamý olarak, yanan alanlarda yangýn 
etkisiyle yaþamýný yitirmiþ hemen hiçbir 
hayvan izine rastlamadý. Her noktasýnda ayak 
izim olan 1994 Gelibolu Yarýmadasý yangýn 
alanýnda bir tek yanmýþ kaplumbaða gördüm. 
O da meþhur oldu, dergilere kapak yapýldý. 
Daha küllerin yeni soðuduðu günlerde 
karýncalarýn toprak altýndan toprak üstüne 
taþýnmaya baþladýklarýný gözledim. Ýki ya da 
üç hafta sonra bunu simsiyah kül tabakasýný 
yýrtarak güne ve yeniden yaþama merhaba 
diyen sürgünler izledi. Yangýn sonrasý ilk 
ilkbaharda alan farklý kuþ cývýltýlarý ve uçuþan 
kelebekler eþliðinde rengârenk bir Anadolu 
halýsýna dönüþmüþtü. Týpký 1988 de dünyanýn 
ilk milli parký Yellowstone'da yaþanmýþ olduðu 
gibi. Yangýn aslýnda sadece biyolojik çeþitlilik 
bakýmýndan son derecede fakir sayýlabilecek 
yaþlý ve saf kýzýlçam ormanýný engelleri 
ortadan kaldýrarak biyolojik çeþitlilik 
bakýmýndan çok daha zengin bir orman 
baþlangýcýna deðiþtirmiþti. Ezberimiz aksini 
söylese de, yangýn sonrasý düþen ilk tohumun 
çimlenmesi ve ilk sürgünün boy vermesiyle 
yeni bir orman oluþur. Sonrasý ormanýn 
kendine özgü deðiþimi ile ilgili süreçtir. 
Baþarýlýlar devam ederken baþarýsýzlar birkaç 
yýl içinde alaný terk etmek zorunda kalýr. 
Hikâye bu ve hikâyeye sansür koymanýn bir 
gereði var mý?
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2001 yýlýnda Amerika Birleþik 
Devletleri Newyork eyaletine yaptýðýmýz 
gezide eþimle birlikte ormancýlýk 
teþkilatýný ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz 
esnasýnda yukarda yazý baþlýðýnda 
belirttiðim “Fire in Their Eyes”isimli 
kitabý Md. Yardýmcýsý Jim Beil hediye etti. 
Kitabýn yazarý; Jim Beil'in eþi Karen 
Magnusan Beil. Kendisi yazar, gazeteci, 
fotoðrafçý, öðretmen ve anne. Kitap 12-
17 yaþlarýndaki gençler için yazýlmýþ. 
Ancak kitabý okuduðumda Orman 
yangýnlarý ile savaþan insanlarýn 
nitelikleri, orman yangýnlarý ile 
savaþmada kullandýklarý aletler, 
becerileri ve yangýn ile savaþmada 
karþýlaþtýklarý güçlükleri anlatan teknik 
bir kitap olarak deðerlendirdim. Bunu 
kitabýn yazarýna söylediðimde o da 
birçok okuyucunun bunu belirttiklerini 
ifade etti. “Juvenile literature “ yani gençlik için yazýlmýþ 
bir kitap olarak anýlýyor. Kitap, yetenek beceri ve teknik 
bilgilere sahip mevsimlik ya da daimi iþçiler ile yapýlan 
orman yangýný savaþýný anlatýyor. Karen M.Beil kitabý 
yazabilmek için iki yangýn mevsiminde Amerika'nýn en 
büyük orman yangýnlarýnda yangýn savaþçýlarý ile 
birlikte olmuþ ve bir çok röportaj gerçekleþtirmiþ. Bu 
kitap mevsimlik yangýn iþçilerinin seçiminden eðitimine 
kadar ne kadar önemli olduðu, bu iþin mevsimlik para 
kazanmanýn ötesinde içinde doða sevgisi olan insanlar 
ile baþarýlabileceðini göstermiþtir. Bu kitabýn kýsa bir 
özetini vererek bu iþle uðraþanlara bir nebze olsun 
yararý olabileceðini umuyorum.

Sevgili dostum “Yücel Çaðlarýn defalarca 
belirttiði ”Ormanlarýmýz “Dün” Yandý, “Bugün” de 
Yanýyor, “Yarýn” da Yanacak !> çünkü yangýnlar 
sürerken yapýlan son derece yüzeysel ve bir o denli de 
yanýltýcý açýklamalar ve tartýþmalar bitsin, sorun 
olabildiðince serinkanlý biçimde tartýþýlsýn istemiþti. 
Söylemeye çalýþtýklarým ve yazdýklarým hiçbir iþe 
yaramadý; orman yangýnlarýnýn temel nedenleri ve 
söndürme çalýþmalarýnýn etkinlik düzeyleri hemen 
hemen hiç sorgulanmadý ve tartýþýlmadý. Ormanlarýmýz 
2007 yýlýnda da yandý.”

“Yangýn mevsimi dýþýnda orman yangýnlarýndan 
bahsedilmez. Çaðlar'ýn yangýn mevsimi dýþýnda bu iþin 
konuþulmasý ile orman yangýnlarýný serinkanlý 
düþünebilecek birileri belki çýkabilir, umudunu dile 
getirdi”

GÖZLERÝNDEKÝ ALEV* Kenan ALPACAR
Orman Yük. Müh.

yollarý ile ilgili deðerlendirdiðimiz bir süreç 
geçirdiðimizi sanmýyorum. Dileðimiz mevsimlik orman 
yangýný ilgisi yerine uzun vadeli orman yangýnlarý 
mücadele programlarýnýn yapýlmasý.

Gelelim kitaba**;

Orman yangýný karþýsýnda bir saniye içinde insan 
derisinde kabarcýklar meydana gelir, ayný anda göz 
kirpikleri yanar, saçlar kýrýlgan hale dönerek siyah küle 
dönüþür. Dört saniye sonra derideki kabarcýklar 
kömüre döner ve elbiseler alev almaya baþlar ve sonra 
yangýn ulaþýr. 1427 derece sýcaklýða yükselen alevin 
yalazý önündeki her þeyi mahveder. Bu sýcaklýk demiri 
çeliðe döndüren fýrýn sýcaklýðýndan fazladýr.

Bir insan orman yangýnýnda sað kalabilir mi? 
Rüzgâr çok yönlü esmiþ olsa bile yangýn içinden 
kurtulma imkâný var mýdýr? Evet, yangýn içinde çok iyi 
eðitilmiþ bir takým, teçhizatý ile yangýn içinde sað 
kalabilir.”Yaklaþýk dört yýl önce Antalya 'Gündoðmuþ'ta 
7 yangýn iþçisi yangýn içinde kalarak þehit olmuþtu. Bu 
kiþilerin yeterli eðitimli ve teçhizatlý olup olmadýðý 
hakkýnda sorumlu kiþilere hesap sorulup sorulmadýðýný 
bilmiyoruz.”

Yangýnýn üç þeye ihtiyacý vardýr. Ateþleyecek 
kývýlcým, oksijen ve yanacak materyel. Yanacak Bir þey 
olmazsa ateþ söner. Bu yüzden plan yangýn hattýný 

Yangýnsýz bir mevsimi yangýn sorunlarý ve çözüm 
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zordur. Bunlar; 45 kez oturup kalkma, 25 kez itip 
kaldýrma, 7 kez barfiks çekme, 15 m. boyunda çam 
aðacýna teçhizatý ile çýkmayý öðrenirler. Ýki kiþi çapraz 
diþli testere ile aðaç devirirler. GPS aletini kullanarak 
yerlerini tespit ederler. Acemiler paraþüt kullanmayý ve 
paraþütle atlamayý eðitimlerinde öðrenirler. 12 m. 
uzunluðunda ipe týrmanýrlar. Baþlarýný koruyarak 
yüksekten atlamayý öðrenirler. “Türkiye'de Orman 
yangýn iþçileri orman yangýnýn da nasýl savaþýrlar, 
kullandýklarý aletler nedir? Nasýl eðitilirler veya iþçi 
seçimi nasýl yapýlýr, yangýnýn özellikleri ve korunma 
metotlarý nedir? Bu konularýn yazýlýp, konuþulduklarýna 
pek rastlamayýz. Aradabir meslek dergilerinde yazýlsa 
da pek dikkate alýnmaz. Yangýnlar bizde daha çok 
sonuçlarý ile anýlýr. Kaç hektar ormanýn yandýðý ilgi 
konusudur.”

Kitapta bahsedilen diðer bir ilginç konuda 
“kontrollü orman yangýnlarý” ya da reçeteli orman 
yangýnlarý. Kitaptan kontrollü orman yangýnlarýnýn ne 
kadar önemli ve gerekli olduðunu öðreniyoruz. Doðal 
o rman larda baz ý  i þga lc i  tü r le r in  o rman 
ekosistemlerinde biyolojik zenginliði nasýl yok ettiðini 
ve bazý türlerin yok olmasýna neden olduðunu bu 
nedenle kontrollü yangýnlar ile biyolojik zenginliðin 
korunduðunu öðreniyoruz. Yangýnlarla kaybolan bazý 
türlerin tekrar doðaya kazandýrýlabildiðini öðreniyoruz. 
Bazý türlerin tohumlarýnda çimlenme engeli olmasý 
nedeni ile 400-600 yýl toprakta uykuda kalabildiði, bu 
tohumlarýn yangýnlardaki yüksek ýsý nedeni ile 
çimlenme engelinin giderildiði ve böylece 
kaybolduðunu ya da yok olduðunu düþündüðümüz 
bazý türlerin yeniden doðaya kazandýrýldýklarýný Beil 
kitabýnda anlatýyor.

“Gençler için yazýlmýþ bu kitabý tüm ormancýlarýn 
okumasýnýn yangýn ile mücadelede nerede 
olduðumuzu ve kontrollü yangýnlarýn gerekliliði 
konusundaki bilgilerimizin hatýrlanmasý ve yangýnlarý 
aslýnda ne kadar ciddiye aldýðýmýzý yeniden 
deðerlendirme açýsýndan meslektaþlarýma yararlý 
olacaðý kanýsýndayým.

Yangýn içinde yaþamýþ ormancý olmayan bir 
kiþinin gözlemlerini, yangýný yaþayanlarýn psikolojisini 
titiz çalýþmasý ile ve çok güzel fotoðraflarla süslenmiþ 
bu kitabýn okunmasýný öneririm.Kitabý temin etmek 
isteyenler internetin www.amozon.com adresinden 
temin edebilirler. Bilinçli orman yangýnlarý tekniklerinin 
geliþtirilmesi ve reçeteli orman yangýnlarýnýn orman 
ekosistemlerindeki öneminin kavranmasýný dilerim”.

*Orman Mühendisliði dergisi Haziran 2001 
sayýsýnda Kenan Alpacar tarafýndan yazýlan yazýnýn 
yeniden düzenlenmiþ ve geniþletilmiþ þekli
 

**Fire in their eyes. Wildfires and the people who 
fight them, Karen Magnuson Beil 

yangýn yakýtýndan temizlemek baþka bir deyiþle 
yangýnýn bir malzemesini çalmaktýr. Bu nedenle 
yangýna giden ekip önce kendilerine temizlenmiþ bir 
zon hazýrlarlar. Rüzgârýn yön deðiþtirmesi ile bu 
temizlenmiþ zonda sýrtlarýndaki ilk yardým çantasýný 
çýkarýrlar ve içindeki kuru bandaj ile aðýzlarýný 
kapatýrlar ve torbadaki yangýn koruyucu alüminyum 
tenteyi çýkarýrlar, ince alüminyum tenteyi üzerlerine 
örterek bir timsah gibi sürünerek içine girerler. Tentenin 
altýndaki sýcaklýk 71 dereceye kadar çýkabilir. Orman 
yangýncýlarýnýn giydikleri koruyucu elbise þehir 
itfaiyecilerinden farklýdýr. Çünkü orman yangýncýlarý bir 
kaç gün yangýnda kaldýklarýndan elbiselerinin hafif 
olmasý gerekir. Ýnsan derisi alev önünde bir saniyede 
etkilenir. Hafif yangýn elbisesi yangýna dayanýklýlýðý 5-
30 saniyedir. Bu zaman yangýncýya tentesini açýp içine 
girebileceði zamaný verir. Yangýn koruyucu tente ýsýyý 
ayna gibi geri verir. Çok az bir kýsmýný absorbe eder. 
Alüminyum tente 649 derecede okside olmaya baþlar. 
Parlak “alüminyum koruyucu” ýsýnýn %95 ini geri 
yansýtýr. Ýçindeki sýcaklýk 60-93 derece arasýndadýr. 
Tente birkaç saniye alevin direk temasýna dayanýr. 
Fakat alev tente içindeki insana gerçek tehlike deðildir. 
Gerçek tehlike sýcak ve toksik hava teneffüs etmektir. 
Çok ýsýnmýþ zehirli gazdan sadece bir nefes almakla 
ciðerler kavrulur. Yangýncýlarýn çoðu böyle havayý 
soluyarak ölürler. Bu ciðerleri korumak açýsýndan çok 
önemlidir. Yangýncýlar bu durumda yüzükoyun yere 
yatar burun ve aðzýný içine alacak kadar bir çukur 
kazar.15 cm.lik bir tabakada taze ve daha serin hava 
bulunur. Yangýncý solumayý aðzýna takýlý kuru 
bandajdan yapar. Nemli bandaj rutubeti arttýrýr ve 
nefes almayý zorlaþtýrýr. Ciðerlere daha çabuk zarar 
verir.

Yangýncýlar hayatlarýný ortaya koyan böyle bir 
görevi neye seçer? Bazýlarý heyecan ve macera için 
bazýlarý da doðayý keþfetmek için bir þans olarak görür. 
Birçoklarý da bu mevsimlik iþe iyi para ödendiði için 
seçer Bu cesur gözü pek insanlar kimdir ve kendilerini 
tahmin edilemez doða güçlerine nasýl hazýrlarlar. Yeni 
yangýncýlar ülkenin dört bir yanýndan gelir. Bazýlarý 
kayak öðretmeni, mühendis, doktor, öðretmen, 
sinama yönetmenleri gibi çeþitli mesleklerden 
üniversite mezunu kiþiler.

Amerika'daki mevsimlik yangýn söndürme 
ekiplerinin gerek yapýsal gerekse teknik bilgi, fiziksel 
güç, beceri, kullanýlan aletler bakýmýndan bizden ne 
kadar farklý olduðunu kitaptan öðreniyoruz. 
Amerika'da yangýn söndürme ekibi iþçileri bizdeki gibi 
geçici mevsimlik iþçiler. Ancak bu kiþiler sýradan 
insanlar olmayýp fiziksel becerileri ve belirli kültür 
düzeyleri olan insanlar. Ýþe alýnýrken teste tabi 
tutuluyorlar. Örneklersek 11 dakikada 1,5 mil (2,414 
km.) koþmalarý gerekiyor. Ayrýca dayanýklýlýk testleri 
yapýlýyor. Bu testler okulda gördüklerinden çok daha 
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ANTALYA ORMANLARINDA 
YANGIN TEHLÝKESÝNÝN 
AZALTILMASI AMAÇLI

DENETÝMLÝ 
YAKMA UYGULAMALARI*

ÖZET

Ülkemizde, çeþitli nedenlerle çýkan, yýlda 2000 
civarýndaki orman yangýnýnda ortalama 22 bin hektar 
orman alaný  etkilenmektedir. Bu yangýn sayýsýnýn fazla 
olmasý ve yanan alan büyüklüðü, Akdeniz bitki örtüsü 
tiplerinin, aralarýnda farklýlýklara karþýn, kolay 
yanabilirliðine de iþaret etmektedir. Bu nedenle bölge 
bitki örtüsü tipi “yangýn tipi” olarak tanýmlanmaktadýr. 

Ekonomik, sosyal, estetik, vb. pek çok 
gereksinimimizi karþýlayan ormanlarýn, yangýnlarla 
kýsa bir sürede yanýp kül olmasý yangýnlarýn, ne 
pahasýna olursa olsun önlenerek orman dýþýnda 
tutulmasý gereken bir olgu olarak algýlanmasýna neden 
olmaktadýr. Ormanlarý yangýnlardan uzak tutma odaklý 
yaklaþým, yangýnlarýn saðlayabildiði ekolojik iþlevleri 
engellemenin yanýnda, orman tabanýnda biriken ve 
yangýn tehlikesini yükselten ince yanýcýlarýn artarak, 
olasý yangýnlarýn büyümesine yol açmaktadýr. Gerek 
orman ekosistemleri ile yangýnlar arasýndaki ekolojik 
iliþkinin sürdürülebilmesi ve gerekse insan etkisiyle 
sýklýklarý artan orman yangýnlarýnýn olumsuz etkilerinin 
en aza indirilebilmesi, yangýný bir araç olarak 
kullanabilen, “yangýn yönetimi” uygulamasýna geçiþi 
zorunlu kýlmýþtýr. Bu da önceden belirlenen amaçlara 
ulaþabilmek için, belirli koþullar altýnda, belirli bir 
alandaki yanýcý maddelerin bilinçli þekilde yakýlmasý 
olarak tanýmlanan “Denetimli Yakma” (DY) tekniðinin 
kullanýmýný ormancýlýk uygulamalarýnýn gündemine 
sokmuþtur. Bu amaçla da Antalya Orman Bölge 
Müdürlüðünde 2002 yýlýnda orman yangýn tehlikesinin 
azaltýlmasý amacýyla belirlenen 15 farklý özellikteki 
orman alanýnda denetimli yakma uygulamasý yapýlmýþ 
olup uygulama sonucunda % 78'lik bir yanýcý madde 
tüketimi saðlanmýþtýr.

1- GÝRÝÞ

Denetimli yakma uygulamalarý 1980'li yýllarda 
büyük yangýnlar yaþayan ABD'den baþlayarak, doðal 
kaynak yöneticisi olmak durumundaki orman 
mühendisleri tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan bir 
tekniðe dönüþmüþtür. Günümüzde ormancýlýk 
bakýmýndan ileri düzeyde olan Kanada, Yeni Zelanda, 
Avustralya ve Avrupa ülkelerinde istenilen amaçlarý 
gerçekleþ t i rmede kul laný lan DY, k imyasal  
uygulamalardan 10, mekanik alternatiflerden ise 20 
kat daha ekonomik olabilmektedir (Wade & Lunsford, 

1988). Bazý doðal kaynak yönetim amaçlarýný 
gerçekleþtirmek için tek, bazýlarý içinse kýsa süre içinde 
birbirini izleyen birkaç DY iþlemine gerek duyulabilir. 
Bunlarýn dýþýnda ancak idare süresi içinde sürekli 
yinelenen  (periyodik) yakmalarla ulaþýlacak amaçlar 
da vardýr. Bu nedenle DY yineleme sýklýðý bir yýl ile idare 
süresi arasýnda deðiþebilmektedir.

Denetimli Yakma Nedenleri

•Yangýn tehlikesini azaltma
•Alanlarý fidan dikimi ve tohum ekimi için 

hazýrlama
•Üretim artýklarýnýn yok edilmesi
•Yaban hayatý yaþama ortamýnýn geliþtirilmesi
•Su ve besin maddesi için yarýþan bitki örtüsünün 

yönetimi
•Zararlý böcek ve hastalýklarýn denetimi
•Hayvanlar için taze ot ve sürgün geliþiminin 

saðlanmasý
•Görüþ alanýnýn derinleþtirilmesi
•Ulaþýmýn kolaylaþtýrýlmasý
•Yangýnlara baðýmlý türlerin varlýklarýnýn 

devamýnýn saðlanmasý

Yangýn Tehlikesinin Azaltýlmasý

Akdeniz ikliminin etkisi altýnda olan ve yangýn 
kuþaðý olarak nitelendirebileceðimiz ülkemizde 
özellikle kýzýlçam orman ekosistemlerinde 1-saat 
kuruma süreli bir yanýcýlarýn yýllýk döküm miktarýnýn 2.3 
ton/ha/yýl'a ulaþabildiði ortaya konulmuþtur (Çepel 
vd., 1988). Yýllýk ibre dökümünün en yüksek noktasýna 
çýktýðý dönem, yangýn çýkma olasýlýðýnýn en yüksek 
olduðu dönemle ötüþmektedir. Neyiþçi vd. (1999) 
“Yangýna Dirençli Orman Kurma Ýlkeleri” adlý 
çalýþmada, farklý yanýcý tiplerinin yanma özelliklerini 
ayrýntýlý olarak incelemiþlerdir. Bu bilgiler ýþýðýnda,     
8-10 yaþ ve 3-4 m boya ulaþmýþ gençleþtirilmiþ alan 
yanýcý tipinde, bu amaçla DY tekniðinin uygulanmaya 
baþlanmasý önerilebilir. 

Daha önceden DY tekniði uygulanarak yanýcý 
miktarý azaltýlmýþ alanlarýn, denetim dýþý orman 
yangýnlarýna (DDOY) maruz kalmasý durumunda, 
söndürme çalýþmalarýnýn kolaylaþmasý yanýnda, 
yangýn zararlarý önemli oranda azalmaktadýr. Etkin bir 
yanýcý azaltma programý, uygun aralýklarla 
 * Batý Akdeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü'nün 
  50. yýl etkinliklerinde sunulmuþtur.

Bu makale 
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yinelenecek DY'leri gerekli kýlar. Uygun aralýklarýn 
belirlenmesi yanýcý birikimi hýzý, en son DDOY'nin 
tarihi, yanma riski ve tehdit altýndaki deðerler gibi 
etkenlere baðlýdýr. Her yýl DY uygulamasýný gerektiren 
alanlarýn bulunmasýna karþýn, genel olarak 3-4 yýlda 
bir DY uygulamasý yeterli görülmektedir. Ýkinci ve daha 
sonraki DY'lerin tüm alanda etkili olmalarý gerekmez. 
Burada yakmadan beklenen, yanýcý devamlýlýðýnýn 
kesintiye uðratýlmasýdýr. Genel olarak, yanýcý 
miktarýnýn %75-80 azalmasý kabul edilebilir bir 
sonuçtur.

Özellikle ilk DY uygulamalarýnda rüzgâr hýzý ve 
yönü, nispi nem ve sýcaklýk konularýnda son derece titiz 
davranmak zorunluluðu vardýr. Rüzgâr hýzýnýn yüksek 
ve sýcaklýk derecesinin düþük olmasý aðaçlarýn 
kavrulma riskini azaltýr. Kavrulma oranýnýn artmasý, 
kavrulan yaprak ve ince dallarýn kýsa sürede dökülerek 
ya da asýlý kalarak DY'nin tükettiðinden daha fazla 
yanýcý üretmesine yol açabilir. Bu durumda yangýn 
tehlikesi azaltýlacaðýna artýrýlmýþ olur.

2- MATERYAL VE YÖNTEM

Çalýþma, Antalya Orman Bölge Müdürlüðünün 
sýnýrlarý içinde orman yangýnlarýna en çok maruz kalan 
Antalya, Serik ve Manavgat Orman Ýþletme 
Müdürlüklerinde seçilen 15 deneme alanýnda 
gerçekleþtirilmiþtir. Bu deneme alanlarýndan 9 tanesi 
Antalya, 4 tanesi Serik ve 2 tanesi de Manavgat Orman 
Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý içinde kalmaktadýr.

2.1 Hava ve Yanýcý Koþullarý
Baþar ý l ý  ve  amac ýna  uygun  b i r  DY 

gerçekleþtirebilmek, her þeyden önce, yanýcý ve hava 
koþullarý konusunda bilgili ve deneyimli olmayý gerekli 
kýlar. Yanýcý nemi üzerinde doðrudan etkili 
olduklarýndan rüzgâr, nispi nem, sýcaklýk ve yaðýþ 
dikkate alýnmasý gereken parametrelerin en 
önemlilerini oluþturmaktadýr. Çalýþmada bu 
parametreler taþýnabilir dijital el termohidrografý ve el 
anemometresi kullanýlarak alanda nispi rutubet, % , 

0sýcaklýk, C ve rüzgâr hýzý, m/s olarak ölçülmüþtür. 
Yaðýþa iliþkin durum, DY iþleminin uygulandýðý tarihten 
önceki son yaðmurlu gün dikkate alýnarak 
deðerlendirilmiþtir. Her yakma iþleminden önce yakma 
gününe iliþkin hava tahminleri Antalya, Serik ve 
Manavgat Meteoroloji Müdürlüklerinden temin 
edilmiþtir.

DY uygulamalarýnda rüzgâr yönü ve esiþ 
süresinin uzunluðu da önemli bir etkendir. Sabit yönlü 
rüzgârlar, yangýn denetim güvenliðini riske 
sokmadýklarýndan, her koþulda tercih edilmektedir. 

DY uygulamalarý için tercih edilen nispi nem 
oranlarý %30 - % 55 arasýndadýr, ancak %20-%60 
nispi nemde baþarýlý ve amaca uygun DY uygulamalarý 
gerçekleþtirilebilmektedir. Nispi nemin %25-30'un 

altýna düþtüðü durumlarda, kývýlcým atma olasýlýðý 
artacaðýndan, denetim güçleþecek ve özel güvenlik 
tedbirlerinin alýnmasý gerekebilecektir (Countryman, 
1971). 

Uygulama alanlarýnda, deneme alanlarýnýn diri 
örtü durumu incelenmiþ ve baskýn türler, örtme oranlarý 
ve ortalama boylarý gibi bilgiler kaydedilmiþtir.

2.2 Denetimli Yakmanýn Planlanmasý

Ülkemizde DY konusunda bilgi ve deneyim 
birikiminin fazla olmamasý, yüksek güvenlik 
standartlarýnýn uygulanmasýný gerekli kýlmýþtýr. 
Deneme alanlarýnýn çoðunluðunun düz ve düze yakýn 
alanlarda ve nispeten küçük (1,0-2,8 ha) seçilmiþ 
olmasý bu yaklaþýmýn göstergesidir. Ýlk uygulamalar 
için seçilen deneme alanlarý karayollarýndan uzakta 
ancak orman yollarýna bitiþik alanlarda seçilmiþtir. Bu 
seçim yangýn güvenliði bakýmýndan önemli avantajlar 
saðlarken, yakma sýrasýnda oluþan dumanýn herhangi 
bir olumsuzluða neden olma olasýlýðýný da önemli 
ölçüde düþürmüþtür.

Deneme alanlarýnýn çevresi yakma iþleminden 
önce en dar yerinde 1 metrenin altýna düþmeyecek 
biçimde yangýn emniyet þeridiyle (YEÞ) çevrilmiþtir. YEÞ 
üzerinde ateþin komþu parsele atlamasýný 
kolaylaþtýrabilecek,  kuru ince yanýcý gibi kolaylýkla 
ateþ alabilen, maddelerin uzaklaþtýrýlmasýna özellikle 
dikkat edilmiþtir. Doðal engeller, yol ve patikalar, dere, 
tarým ve açýk alanlardan yararlanýlmýþtýr.

Taþýnabilir aletlerle ormanda yakma iþleminden 
hemen önce rüzgâr hýzý, nispi nem ve sýcaklýk ölçümleri 
gerçekleþtirilmiþtir. Örnek noktalarda yanýcý yükü ve 
nem içeriði ölçümleri yapýlmýþtýr.

Yakma iþlemleri sýrasýnda gazla doldurulan alev 
ibrikleri (drip torch) kullanýlmýþtýr. Yangýn söndürme 
aracý olarak, yeteri sayýda tahra, kürek ve týrmýk ile bir 
adet motorlu testere hazýr bulundurulmuþtur. 

2.3 Yakma Ýþleminin Uygulanmasý
DY amirinin, alan, meteorolojik veriler, YEÞ'leri, 

donaným ve personeli denetlemesinden sonra yakma 
iþlemine baþlanmýþtýr. Yamaç meylinin söz konusu 
olduðu durumlarda yakma iþlemine üst kenardan 
baþlanmýþtýr. Karþý ateþ gerek yayýlma hýzý ve gerekse 
birim zamanda açýða çýkan ýsý bakýmýndan en düþük 
yoðunluktaki yakma tekniði olduðundan ve rüzgâr hýzý 
deðiþimlerinden çok az etkilendiðinden tercih 
edilmiþtir. Ayrýca, düþük alev derinliði ve kýsa alev boyu 
olan bir yakma oluþturmasý nedeniyle, kavrulma 
yüksekliði bakýmýndan da uygun bir teknik olarak 
görülmüþtür.

Özellikle aðaç tepe çatýsý altýnda yoðun karmaþýk 
yanýcý birikiminin olduðu ve bunlarýn merdiven 
yanýcýlarla tepe çatýsýna kadar uzanan sürekli bir yapý 
gösterdiði durumlarda nokta yakma tekniði 
uygulanmýþtýr. Bu gibi durumlarda yakma 
uygulamasýna üstten baþlanmýþ ve yanýcýnýn yavaþ ve 
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az enerji açýða çýkaracak biçimde yakýlarak tepe 
kavrulmasýnýn önlenmesine çalýþýlmýþtýr (Resim 1).

2.4 Yakma Sonrasý Deðerlendirme
Yakma iþlemi biten alanlara, iki hafta sonra 

gidilerek alanýn durumu incelenmiþtir. Yakma iþleminin 
kapladýðý alan, yanýcý miktarýndaki azalma, diri 
örtünün durumu, kavrulan aðaçlarýn sayýsý ve 
durumlarý gözlenmiþ ve gerekli ölçümler yapýlmýþtýr. DY 
uygulamasý yapýlmýþ alanlarda yakma iþleminden iki 
hafta sonra gerçekleþtirilen gözlemlerde, deneme 
alanlarýnýn büyük bölümünün tabanýnýn dökülen 
ibrelerle halý gibi kaplanmýþ olduðu ve kermes meþesi 
(Quercus coccifera L.), saçlý meþe (Quercus cerris L.), 
mersin (Mrytus communis) ve sandallarýn (Arbutus 
andrachne L.) sürgün vermeye baþladýklarý 
gözlenmiþtir. Funda (Erica sp.) türlerinin sürgün 
vermediði dikkat çekmiþtir.

Deneme alanlarýnda, bazý aðaçlarýn sadece alt 
dallarý kavrulurken, azda olsa bazýlarýnýn tepe 
çatýlarýnýn kavrulduðu görülmüþtür. Tepe çatýsý 
tamamen ve 1/2 oranýnda kavrulan bireyler 
iþaretlenmiþ ve izlenmeye alýnmýþlardýr. Sonraki 

gözlemlerde, böcek ve kuraklýk gibi baþka nedenler 
olmadýkça, tepe çatýsý tümüyle kavrulmuþ kýzýlçam 
aðaçlarýnýn zamanla yeniden yeþerdikleri görülmüþtür. 

Amerika Birleþik Devletleri'nde yapýlan çalýþmalar 
tepe çatýsýnýn 1/3'nün kavrulmasý durumunda, 
yangýndan sonraki ilk yýl içinde ihmal edilebilir, oranýn 
2/3'e yükselmesiyle % 40 ve oranýnýn %67-100 
oranýnda gerçekleþmesi durumunda ise büyüme 
kaybýnýn üç yýla yayýlmýþ bir yýllýk büyüme oranýna 
kadar çýkabileceði ileri sürülmektedir(Johansen & 
Wade, 1987; Lilieholm&Hu, 1987). 

Ýk i  ay sonra yapý lan gözlemlere ai t  
deðerlendirmeler ve ölçüm sonuçlarý dikkate alýnmýþtýr.

3. BULGULAR

Çalýþmamýz DY tekniðinin kýzýlçam orman 
ekosistemlerinde, yangýn tehlikesinin azaltýlmasý 
amacýyla güvenle kullanýlabilecek bir teknik 

olabileceðinin olumlu iþaretlerini vermiþtir. Ülkemizde, 
orman tepe çatýsý altýnda gerçekleþtirilen ilk DY 
deneyimi olmasýna karþýn, uygulama yapýlan 15 alanýn 
hiçbirinde yakmanýn denetim dýþýna kaçýrýlmamasý, 
hatta böyle bir riskin yaþanmamýþ olmasý bu düþünceyi 
desteklemektedir. Uygulamanýn yapýldýðý deneme 
alanlarýndaki aðaçlarýn sayýca % 1'ini oluþturan 
kurumalarýn, genellikle alt tabakadaki ince çaplý, 
meþcere bakýmýnda alýnmasý gereken bireylerden 
ibaret olduðu görülmüþtür.

Deneme alanlarýnda 25 ton/ha'ra ulaþan yanýcý 
yükü ölçülmüþ olsa da ortalama 14,8 ton/ha olarak 
hesaplanmýþtýr. Bu denli yoðun yanýcý içeren deneme 
alanlarýnda elde edilen sonuçlar gerçekten umut verici 
olarak deðerlendirilmelidir. DY iþlemleri sonucunda 
yanýcý madde yükü ortalama olarak % 78,6 oranýnda 
bir azalmayla 3,1 ton/ha'ya düþürülmüþtür. Genel bir 
ilke olarak, %75-80 oranýndaki yanýcý yükü azalmasý 
yanýcý tehlikesini azaltmak amacýyla uygulanan DY'ler 
için yeterli ve tatmin edici olarak kabul edilmektedir 
(Wade & Lunsford, 1988). 

DY uygulamalarý sýrasýnda, kolay ateþ alabilen ve 
sýcaklýk, nispi rutubet, rüzgâr gibi çevre koþullarýndan 

hemen etkilenen 1-saat kuruma süreli yanýcýlarýn 
büyük bir bölümü tamamen tüketilmiþtir. Bu durum 
yangýn tehlikesinin düþürülmesinde çok önemlidir. Ateþ 
almalarý için düþük sýcaklýk dereceleri yeterli olan bu 
yanýcýlar ateþ alýp enerji açýða çýkarmaya baþlamadan, 
daha kalýn 10-saat kuruma süreli yanýcýlarýn 
tutuþabilmesi mümkün deðildir. En þiddetli yangýnlar 
bile 1-saat kuruma süreli yanýcýlarýn ateþ almasýyla 
baþlar. DY uygulamalarý sonunda, ortalama olarak 
5mm çapa kadar olan yanýcýlar (1-saat kuruma süreli 
yanýcýlar) tümüyle tüketilebilmiþ, bunun üzerindeki 
yanýcýlar alanda kalmýþlardýr. Daha kalýn yanýcýlarýn da 
bu çapa kadar olan uç kýsýmlarý tüketilmiþ, gerisi ya 
orman tabanýnda serili ya da aðaç gövdelerinde asýlý 
olarak kalmýþlardýr.

Diri örtü yapraklarý, meþe ve funda türlerinde 
olduðu gibi ya tümüyle tüketilmiþ ya da sandal'da 
olduðu gibi kavrularak gövde üzerinde asýlý kalmýþtýr. 
Deneme alanlarýnda, 1-saat kuruma süreli yanýcý 
miktarý nerede ise tümüyle tüketilmiþ olduðundan, 

Resim 1. Denetimli yakma uygulamasý ve sonrasý
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yangýn tehlikesi önemli ölçüde azalmýþtýr. Ancak, DY 
uygulamasýndan hemen sonra baþlayan yoðun ibre 
dökümü yangýn tehlikesini yeniden yükselmesine 
neden olmuþtur. DY uygulamasýndan iki hafta sonra 
deneme alanlarýnda gerçekleþtirilen gözlemlerde, 
orman tabanýnýn, kavrulduðu için kuruyarak dökülmüþ 
ibrelerle tümüyle kaplandýðý saptanmýþtýr. Alanlardaki 
yüksek yanýcý yükü, þiddetli yanma sonucunda daha 
fazla ibrenin kavrularak dökülmesine yol açmýþtýr. 
Çoðunlukla kavrulmuþ ibrelerden oluþan 1 saat 
kuruma süreli yanýcý miktarýnýn hýzla artmaya baþladýðý 
bu tür alanlarda bir ya da iki yýl içinde yeni bir DY 
uygulamasý mutlaka uygulanmalýdýr. Yanabilecek 
yanýcý miktarý büyük ölçüde ibrelerle sýnýrlý 
kalacaðýnda tepe kavrulmasý olasýlýðý azalacak ve 
böylece daha sonraki yýllarda ibre dökümü bu oranda 
çok olamayacaktýr. Yinelenen her DY uygulamanýn 
etkinliðini artýrmakta olup ilk uygulamadan sonra 
tavsiye edilen DY sýklýklarý, yerel koþullara baðlý olarak, 
1-4 yýl arasýnda deðiþebilmektedir ( Teie, 1997 ).

Deneme alanlarýnýn en genci 20 yaþýn 
üzerindedir ve bu alanlarýn hiçbirinde bugüne kadar 
DY de dâhil hiçbir yanýcý yükü azaltma tekniði 
uygulanmamýþtýr. Ayrýca deneme alanlarýnýn hiçbirinde 
son 20 yýl içinde çýkmýþ bir yangýn kaydýna da 
rastlanmamýþtýr. Nitekim ortalama olarak 14,8 ton/ha 
gibi yüksek yanýcý yükü miktarlarý bu savý 
desteklemektedir. 

Ülkemizde ilk kez kullanýlan “alev ibriði”nin 
y a k m a  i þ l e m l e r i n i n  h ý z l ý  b i ç i m d e  
gerçekleþtirilebilmesinde katkýsý olmuþtur. Bu basit ve 
kullanýmý kolay araç ile bir dakikada yaklaþýk 50 m 
uzunluðunda bir alev hattý oluþturmak mümkün 
olabilmektedir. Ýki-üç alev ibriðinin birlikte ve artarda 
kullanýlmasý ile yakma hýzý ve etkinliðinin arttýrýlabilir. 

DY uygulamasýný güçleþtiren bir baþka etken 
alanlardaki yoðun diri örtü varlýðýdýr. Deneme 
alanlarýndaki diri örtü boyu 0,6-3,0m (ortalama 
1,4m), katýlým oraný ise %15-%60 (ortalama %32) 
arasýndadýr. Tepe kavrulmalarý genellikle yoðun ve 
boylu diri örtü ile kaplý alanlarda görülmüþtür. Diri örtü 
üzerindeki asýlý yanýcý miktarýna paralel olarak 
yanmanýn olumsuz etkisi artmaktadýr. Bu gibi 
durumlarda, üstten ateþleme þeklindeki nokta yakma 

tekniði uygulanarak yavaþ yanma saðlanmýþ ve tepe 
kavrulma riski önemli ölçüde azaltýlmýþtýr. Ayný 
alanlarda yinelenecek DY uygulamalarýnda daha az 
aðacýn olumsuz etkilenmesi güçlü bir olasýlýktýr. Genç 
diri örtü, nem içeriði ve canlý/kuru yanýcý oranýnýn 
yüksekliði nedeniyle, yaþlýlara oranla daha güç ve 

daha az enerji açýða çýkararak yanmaktadýr (Teie, 
1997).

DY tekniðinin en önemli yararlarýndan birisi, 
yangýn davranýþý konusunda gerçek deneyimlerin 
kazanýlmasýna yardýmcý olmasýdýr. Farklý bitki türlerinin 
yanma anýnda izlenebilmesine olanak vermesi, DY 
tekniðinin çok etkin bir yangýn eðitim aracý olarak 
deðerlendirilebilme boyutunu ortaya koymaktadýr. DY 
uygulamalarýný izleyen teknik personelin, 2-3 
uygulama sonunda sergiledikleri anlayýþ ve davranýþ 
deðiþimi tekniðin bu konudaki iþlevini açýklýkla ortaya 
koymuþtur. DDOY' de böyle bir gözlem olanaðý 
genellikle elde edilememektedir.

DY uygulamasý sonucu aðaç kabuklarýnda 
oluþan kömürleþmenin neden olduðu olumsuzluk belki 
de en uzun ömürlü olanýdýr. Estetik deðeri yüksek 
bölgelerde uygulanacak DY'lerde gövde yanýðý ve tepe 
kavrulmalarýna engel olacak önlemler bu 
olumsuzluklarý en az düzeye indirilebilir.

Yakýlacak alan çevresinde 1m geniþliðinde bir 
YEÞ açýlmasý, karþý ateþ kullanma koþuluyla yeterli 
görülmüþtür. Güvenlik açýsýndan, deneme alanýnýn 
rüzgâr yönüne ters kenarýnda açýlan YEÞ boyunca bir 
karþý ateþ hattý oluþturulmuþ ve 2-5m geniþliðinde 
yakma gerçekleþtirildikten sonra koþut veya nokta ateþ 
uygulamalarý yapýlmýþtýr. Deneme alanlarýnýn 
hiçbirinde ateþin, yakma öncesi açýlan bu 1 m 
geniþliðindeki YEÞ'i aþarak karþý tarafa sýçramasý 
durumuyla karþýlaþýlmamýþtýr. Yine de tekniðin 
uygulanýþýnýn ilk aþamalarýnda güvenlik önlemlerini 
yüksek tutmak doðru bir yaklaþým olarak 
görülmektedir. Bu aþamada neden olunabilecek bir 
kaza DY tekniðinin uygulanabilirliði konusuna ciddi 
kuþkular getirebilir. Bu baðlamda, alanda en az 3 ton 
su kapasiteli bir arazöz güvenlik açýsýndan gerekli ve 
yeterli görülmüþtür.

Tüm DY uygulamalarý için ortalama rüzgâr hýzý, 
sýcaklýk,  nispi rutubet, yanýcý nemi ve çürüntü nemi % 
32,9 (min: 22, maks: 55) ortalama deðerleri ile tavsiye 
edilen deðerler çizelge-1'de verilmiþtir.

Çizelge-1: DY uygulamalarý ortalama rüzgâr hýzý, 
sýcaklýk, nispi rutubet ve yanýcý nemi deðerlerinin 
tavsiye edilen deðerlerle karþýlaþtýrýlmasý.

Deneme alanlarýnda ölçülen ortalama sýcaklýk 
0derecelerinin, kýþ aylarý DY uygulamalarý için 12 C 

olarak tavsiye edilen deðerin üzerinde olmasý, 
çalýþmanýn gerçekleþtirildiði yýlýn iklimiyle ilgilidir. Bu 
nedenle kýþ aylarýnda uygulanmasý gereken DY 
uygulamalarý kýþ sonu erken ilkbahar aylarýna 

Rüzgar Hýzý (m/s) 0Sýcaklýk ( C) Nispi Nem (%) Yanýcý Nem (%)

1-3

1.4 19.2

>12

39.7

30-55

19.5

10-20

Ölçülen Deðerler

Tavsiye Edilen Deðerler
(Wade&Lunsford, 1988)
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ertelenmek zorunda kalýnmýþtýr. Elde olmayan 
nedenlerle, yüksek sýcaklýk ortalamasý, yanma 
þiddetinin ve kavrulan aðaç sayýsýnýn artmasýna yol 
açmýþ olabilir. Ölçülen diðer deðerler tavsiye 
edilenlerle genelde uyumludur. Nispi nem deðerlerinin 
tümü tavsiye edilen deðerler sýnýrlarý içinde kalýrken, 
ortalama deðer olarak tavsiye edilen deðerlerin üst 
sýnýrýna yakýn yanýcý nemi deðeri, üç deneme alanýnda 
tavsiye edilen deðerlerin üzerine çýkmýþtýr. Nispi nem ve 
yanýcý nemindeki bu durumun yüksek sýcaklýktan 
ka ynak l anan  o l umsu z l uðun  b i r  k ý sm ý n ý  
dengeleyebilmiþ olmasý mümkün görülmektedir.

DY uygulamasýndan iki hafta sonra deneme 
alanlarýnda yapýlan gözlemlerde bazý bitkilerin sürgün 
vermeye baþladýklarý gözlenmiþtir. Meþe türleriyle, 
sandal ve mersinde ikinci haftanýn sonunda 5cm 
boyunda sürgünler ölçülmüþtür. Buna karþýlýk funda 
hiçbir yaþam belirtisi göstermemiþtir. Bu durum maki 
bitki örtüsünün türleri arasýndaki fizyolojik farklýlýklarla 
ilgilidir. Bazý türler kuraklýða dayanýklýdýrlar ve kurak 
dönemlerde metabolik faaliyetlerini minimuma 
indirirler. Yangýn ya da otlatma gibi herhangi bir 
olumsuz etki sonrasýnda, ilk yaðmurlarý beklemeden, 
faaliyete geçerek sürgün verirler. Diðerleri ise 
kuraklýktan kaçan türlerdir ve kurak dönemlerde 
faaliyetlerini tümüyle durdururlar. Bu türler maruz 
kalabilecekleri olumsuzluklara ancak ilk yaðmurlardan 
sonra cevap verebilirler. Türler arasýndaki sürgün 
vermeye iliþkin davranýþ farklýlýðý bu özellikten 
kaynaklanmaktadýr (Keeley, 1977).

 Ýkinci ay sonundaki gözlemlerde sürgün 
boylarýnýn ortalama olarak 25-30 cm'ye ulaþtýðý 
saptanmýþtýr. Oldukça yüksek görünen bu büyüme 
enerjisi, yanma sonucu birçok besin maddesinin 
serbest hale geçmesi, toprak asitliliðinin düþmesi, 

bakteri faaliyetinin artmasý gibi deðiþimlerden 
kaynaklanmaktadýr (Peþmen & Oflas,1971; Neyiþçi, 
1989). 

4- SONUÇ VE ÖNERÝLER
Son 60 yýlýn ortalama deðerleri dikkate 

alýndýðýnda, ülkemizde her yýl 2000 civarýnda DDOY 
çýkmakta ve ortalama 22 bin hektar ormanlýk alaný 
etkilemektedir. Büyük çoðunluðu Ege ve Akdeniz 
kýyýlarýndaki kýzýlçam ormanlarýnda çýkan bu yangýnlar, 
Türkiye'ye, ister istemez, DDOY ülkesi niteliði 
yüklemektedir. 

Bu ekosistemi oluþturan bitki türlerinin kolay 
yanabilir olmasý, yinelenen yangýnlar ile bitki türleri 
arasýndaki birlikte evrimleþmenin ekolojik bir 
uzantýsýdýr (Mutch, 1970).

Kolay yanabilen ekosistemlerde, yangýnlarý 
tümüyle sistem dýþýnda tutmayý hedefleyen yangýnla 
savaþým yaklaþýmý yerine, ondan faydalanýlabilen 
yangýn yönetimi anlayýþý daha doðru bir yaklaþýmdýr. 

DY uygulamasý, yangýn konusunda etkili bir 
eðitim aracý olarak da düþünülmelidir. DY sýrasýnda 
yanma olayýnýn yakýndan izlenebilmesi ve önemli bazý 
parametrelerin belirli ölçülerde denetim altýnda olmasý 
yangýn davranýþý konusunda gerçeðe yakýn bilgi ve 
deneyim kazanýlmasýný saðlamaktadýr. Ülkemiz 
açýsýndan DY'nin eðitim iþlevi, yangýn tehlikesini 
azaltma iþlevi kadar önemlidir. Bu konuda deneyim 
arttýkça ve DY uygulamalarý yaygýnlaþtýkça DDOY ile 
savaþým çalýþmalarýnýn baþarý düzeyi de artacaktýr. 
Yanýcý yükünün azaltýlmasý, kuþkusuz çýkabilecek 
yangýnlarýn daha düþük þiddetli olmasýna yol açacak 
temel nedenlerden biridir. Ancak, denetim altýna alma 
ve söndürme çalýþmalarýnýn etkinliðini artýrma ve 
maliyeti düþürme alanýnda saðlayacaðý katký bunlarýn 
en önemlisi olacaktýr. 
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Basýna ve Kamuoyuna

ORMAN TALANINA 
DEVAM EDÝYOR

30 Nisan 2009 tarihinde Aðaçlandýrma 
Yönetmeliði deðiþtirildi. 

Yapýlan bu deðiþiklikle; Aðaçlandýrma 
Yönetmeliði'nden orman kurma amacý çýkarýlarak, 
devlet ormanlarýnda özel aðaçlandýrma ile 
yapýlaþmaya izin verilerek ve orman alanlarý tarým 
alanlarýna dönüþtürülerek, orman alanlarýnýn “orman 
niteliðini” hukuken kaybetmesine neden olunarak 
orman bütünlüðünün bozulmasýnýn ve orman 
alanlarýnýn daraltýlmasýnýn yolu açýlmýþtýr.

Yeni Yönetmelikte aðaçlandýrma tanýmý 
deðiþikliðe uðramýþ; deðiþen tanýmda aðaçlandýrma 
faaliyetlerinin amacý olan ve tanýmýn ruhunu oluþturan 
“orman kurma” ifadesi tanýmdan çýkarýlmýþtýr. Böylece 
orman rejimine tabi alanlarda aðaçlandýrma 
çalýþmalarý adý altýnda, ancak orman kurma amacý 
dýþýnda orman alanlarýnýn daralmasýnýn önü açýlmýþtýr.

Yönetmelikte göze çarpan en önemli 
deðiþikliklerden birisi de, “devlet ormanlarýnda 
yapýlaþmaya izin verilemez” ifadesinin kaldýrýlmýþ 
olmasýdýr. Yapýlacak tesislerle ilgili “taþýnabilir” 
ifadesinin kaldýrýlmýþ olmasý da dikkat çekicidir.

Bu Yönetmelik ile orman içerisinde meyve 
aðaçlarý dikilerek ve yabani aðaçlar aþýlanarak orman 
alanlarýnýn tarým alanlarýna dönüþmesine ve bu 
alanlarýn “orman niteliðini” hukuken kaybetmesine 
neden olunacaktýr.

Uygulamada orman alanlarý  iç indeki 
açýklýklarda 5 dönüm büyüklüðünde bir alanda 
aðaçlandýrma faaliyeti adý altýnda depo-hangar adýyla 
tanýmsýz bir yapý (konut) ve havuz yapýlabilir hale 
gelmiþtir.

Neoliberal politikalarýn ülkemizdeki uygulayýcýsý 
olan AKP Hükümeti tarafýndan yapýlan bu ve benzeri 
mevzuat deðiþiklikleriyle, kamuya yani toplumun 

tümüne ait alanlar olan, baþta ormanlar olmak üzere, 
doðal ve yabanýl alanlarýn çeþitli yönlerden önem 
taþýyan yapýsal özelliklerinden ve iþlevlerinden kaynaklý 
kullaným deðerlerinin yerine, rantsal deðiþim deðerleri 
öne ç ýkar ý lmaya çal ý þ ý lmaktadý r.  Böy lece 
aðaçlandýrma adý altýnda ormanlar içerinde “orman 
niteliði” kaybettirilmiþ yeni 2/B alanlarý ve kaçak villa 
kentler yaratýlarak orman bütünlüðü zarar görürken, 
ayný zamanda bu alanlar istatistiklerde geniþleyen 
orman alanlarý olarak geçirilecektir. 

Orman alanlarýnda özel aðaçlandýrma adý 
altýnda havuzlu villalarýn yapýmýný düzenleyen bu 
Yönetmelik ile; özel kiþilere orman içinde havuzlu 
villalar ve meyve bahçeleri yaptýrýlacaktýr. Bunun 
ardýndan bu alanlar “orman niteliðini” kaybetmiþtir 
gerekçesi ile  “aðaçlandýrmacý” iþgalcilerine hibe 
edilerek toplumsal kullaným deðerleri ile anýlma yerine 
rantsal deðiþim deðerleri ile alýnýp satýlan alanlara 
dönüþtürülmesi hedeflenmektedir.

Baþta ormanlar olmak üzere doðal ve yabanýl 
alanlar toplumun tümüne ait kamusal alanlardýr. 
Kamusal alanlar ve varlýklar, kamusal kullaným 
deðerlerine sahiptir, rantsal deðiþim deðerleri ile alýnýp 
satýlamaz.

Bu açýklamamýzýn ardýndan yeni bir orman 
talanýna yol açacak olan 30 Nisan 2009 tarihinde 
Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren yeni 
Aðaçlandýrma Yönetmeliði'nin iptali için yasal yollara 
da baþvuracaðýz. Biz biliyoruz ki TMMOB dýþýnda 
konuyla ilgili kimi kuruluþlar da bu yönetmeliði yargýya 
taþýyacaklar. Yeni bir orman talanýný önlemek için 
konuyla ilgili tüm kiþi ve kuruluþlarý konuyla ilgili 
seslerini yükseltmeye ve yargýya baþvurmaya 
çaðýrýyoruz. 

TMMOB ÝSTANBUL ÝL KOORDÝNASYON KURULU

A PK

ORMANLAR RANT ALANI DEÐÝL, GELECEÐÝMÝZDÝR.
AKP ELÝNÝ GELECEÐÝMÝZDEN ÇEK.
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2003 TARÝHLÝ 'NDE 
YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER ANAYASA ve

 6831 SAYILI ORMAN YASASINA AYKIRIDIR

AÐAÇLANDIRMA YÖNETMELÝÐÝ

Ferruh Atbaþoðlu - YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Onursal Baþkaný

edilmesine yol açan siyasi propaganda yapýlamaz; 
münhasýran orman suçlarý için genel ve özel af 
çýkarýlamaz. 

Ormanlarý yakmak, ormaný yok etmek veya 
daraltmak amacý ile iþlenen suçlar, genel ve özel af 
kapsamýna alýnamaz.

Orman olarak muhafazasýnda bilim ve fen 
bakýmýndan hiçbir yarar görülmeyen aksine tarým 
alanlarýna dönüþtürülmesinde kesin yarar olduðu tespit 
edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakýmýndan orman niteliðini tam olarak kaybetmiþ 
olan, tarla, bað, meyvecilik, zeytinlik gibi çeþitli tarým 
alanlarýnda veya hayvancýlýkta kullanýlmasýnda yarar 
olduðu tespit edilen araziler, þehir, kasaba ve köy 
yapýlarýnýn toplu olarak bulunduðu yerler dýþýnda, 
orman sýnýrlarýnda daraltma yapýlamaz.

b- Orman Köylüsünün Korunmasý

Madde 170: Ormanlarýn içindeki veya 
bitiþiðindeki köyler halkýnýn kalkýndýrýlmasý ormanlarýn 
ve bütünlüðünün korunmasý bakýmlarýndan, ormanýn 
gözetilmesi ve iþletilmesinde Devletle bu halkýn 
iþbirliðini saðlayýcý tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden 
önce bilim ve fen bakýmýndan orman olarak 
muhafazasýnda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve 
orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmasý; orman içindeki 
köyler halkýnýn kýsmen veya tamamen bu yerlere 
yerleþtirilmesi için, Devlet eliyle anýlan yerlerin ihya 
edilerek bu halkýn yararlanmasýna tahsisi kanunla 
düzenlenir.

Devlet, bu halkýn iþletme araç ve gereçleriyle 
diðer girdilerinin saðlanmasýný kolaylaþtýrýcý tedbirleri 
alýr. Orman içinden nakledilen köyler halkýna ait 
araziler, Devlet ormaný olarak derhal aðaçlandýrýlýr.

5- YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE DAYANAK 
OLARAK ALINAN 6831 SAYILI YASANIN 57-63 ve 
ek 5. MADDELERÝ ÞÖYLEDÝR;

6831 Sayýlý Yasa Md. 57: (Deðiþik: 
05.06.1986-3302/8 md.) Orman sahasýný artýrmak 
maksadýyla, orman sýnýrlarý içinde yangýn ve çeþitli 
sebeplerle meydana gelmiþ açýklýklarda, verimsiz, 
vasýflarý bozulmuþ ve amenajman planlarýnda toprak 
muhafaza karakteri taþýmadýðý halde muhafazaya 
ayrýlmýþ orman alanlarý ile, Devlete ait olup orman 
yetiþme muhiti þartlarý bakýmýndan elveriþli olan 
yerlerde; köy tüzel kiþilikleri ve diðer gerçek ve tüzel 
kiþiler tarafýndan Orman Gn. Müdürlüðünce uygun 
görülecek planlara göre aðaçlandýrma yapýlabilir.

1- 2003 tarihli yönetmeliðin (1-2-3-4.) 
maddeleri teknik tâbirler ve tariflerle ilgili olarak 
deðiþtirilmiþ, ayný yönetmeliðin üçüncü bölüm baþlýðý 
altýndaki maddelerde ise esasla ilgili hükümler 
deðiþtirilmiþtir.

2- Ayný yönetmeliðin (3) maddesinde temel 
dayanak olarak (6831) sayýlý Orman Yasasýnýn (57-63 
ve ek 5. maddelerinin) esas alýndýðý vurgulanmýþtýr. 

3- Hukukta, normlar hiyerarþisi, meþruiyeti, 
geçerliliði ve uygulanýrlýðý saðlar. Bu hiyerarþiye 
uyulmadýðý takdirde aykýrýlýk oluþur. Bu durumda 
Anayasa ve yasalara uymayan bir yönetmelik, 
geçerlilik ve uygulanýrlýk özelliðine sahip olamaz. O 
halde öncelikle Anayasanýn ormanla ilgili hükümlerini 
ve 6831 sayýlý Orman Yasasýnýn ilgili (dayanak alýnan) 
hükümleri ile diðer hükümlerini göz önüne almak 
gerekir.

4- 2003 tarihli yönetmelikte yapýlan deðiþiklikler 
üstü kapalý biçimde (ORMANI ÖZELLEÞTÝREN ve 
YAÐMAYA KAPI AÇAN DEÐÝÞÝKLÝKLERDÝR)

Bazý siyasetçilerde, ormanlarý özelleþtirme fikrinin 
var olduðu bilinmektedir. Ne var ki Anayasanýn 
ormanla ilgili temel hükümleri var oldukça 
özelleþtirmenin olanaksýzlýðý da bilinen bir gerçektir. 
Anayasanýn ilgili temel hükümlerini deðiþtirmenin çok 
zor olduðu ve toplumun buna karþý olduðu bilindiði 
için, yönetmelikte yapýlan deðiþikliklerle arkadan ve 
yandan dolaþýlarak bu amaca ulaþmak hedefi 
gözetilmiþtir.

Bu baðlamda Anayasanýn ve 6831 sayýlý Orman 
Yasasýnýn ilgili hükümlerini ele almak gerekir. 1982 
Anayasasýnýn 169 ve 170. Maddeleri þöyledir.

(IV)- ORMANLAR ve ORMAN KÖYLÜSÜ.

a- Ormanlarýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Madde 169: Devlet, ormanlarýn korunmasý ve 
sahalarýn geniþletilmesi için gerekli kanunlarý koyar ve 
tedbirleri alýr. Yanan ormanlarýn yerinde yeni orman 
yetiþtirilir, bu yerlerde baþka çeþit tarým ve hayvancýlýk 
yapýlamaz. Bütün ormanlarýn gözetimi devlete aittir.

Devlet ormanlarýnýn mülkiyeti devrolunamaz. 
Devlet ormanlarý Kanuna göre Devletçe yönetilir ve 
iþletilir. Bu ormanlar zamanaþýmý ile mülk edinilemez 
ve kamu yararý dýþýnda irtifak hakkýna konu edilemez.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilemez. Ormanlarýn tahrip 
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eksiksiz Hazineye devri iþlemi bu 99 yýllýk süre sonunda 
yapýlýr.

Yukarýya metni alýnan Anayasanýn 169 ve 170. 
maddelerine göre-

Ormanlarýn MÜLKÝYETÝ DEVLETE AÝTTÝR.

Ormanlarýn Korunmasý-Gözetilmesi-Ýþletilmesi 
tamamen Devlete verilmiþtir.

Ormanlarda kamu yararý dýþýnda irtifak hakký 
kurulamaz.

ORMANLARA ZARAR VEREBÝLECEK HÝÇBÝR 
EYLEM VE FAALÝYETE MÜSAADE EDÝLEMEZ.

DEVLET  ORMANLAR IN IN MÜLK ÝYET Ý  
DEVROLUNAMAZ.

ORMANLARDA ZAMAN AÞIMI ÝLE TOPRAK 
KAZANILAMAZ.

ORMANLARI YAKMAK  YOK ETMEK ve 
DARALTMAK AMACI ÝLE ÝÞLENEN SUÇLAR ÝÇÝN 
GENEL ve ÖZEL AF ÇIKARILAMAZ.

MÜNHASIRAN ORMAN SUÇLARI ÝÇÝN GENEL 
ve ÖZEL AF ÇIKARILAMAZ.

31.12.1981 Tarihinden önce bilim ve fen 
bakýmýndan orman niteliðini tam olarak kaybetmiþ 
olan, tarla-bað-zeytinlik-meyvelik gibi çeþitli tarým 
alanlarýnda kullanýlmasýnda yarar olduðu tespit edilen 
araziler ile þehir, kasaba ve köy yapýlarýnýn toplu olarak 
bulunduðu yerler dýþýnda ORMAN SINIRLARINDA 
DARALTMA YAPILAMAZ.

31.12.1981 Tarihinde önce orman niteliðini, 
bilim ve fen bakýmýndan tamamen kaybetmiþ yerlerin 
tespiti ve deðerlendirilmesi  orman sýnýrlarý dýþýna 
çýkarýlmasý bu yerlerin Devlet eliyle ÝHYASI, halkýn 
YARARINA TAHSÝSÝ KANUNLA DÜZENLENÝR.

ORMAN ÝÇÝNDEN NAKLEDÝLEN KÖYLER 
HALKINA AÝT ARAZÝLER DEVLET ORMANI OLARAK 
DERHAL AÐAÇLANDIRILIR.

Bu kadar kesin katý olan ve hemen her konuda 
Kamu Yararýný önde tutan ormaný koruyup, yaþatmayý 
amaçlayan Anayasa hükümleri ve buna paralel olarak 
çýkarýlmýþ 6831 S. Yasanýn 57-63 ve diðer maddeleri 
karþýsýnda yönetmelikte yapýlan deðiþikliklerle bu temel 
ilke ve kavramlar dýþlanmýþtýr.

Þöyle ki: Yönetmeliðin 8. maddesinde yapýlan 
deðiþikliðe göre

b- (Ýlgili kurumlarýn uygun görmesi halinde; 
Turizm alan ve merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve 
Geliþim bölgeleri kapsamýnda bulunan alanlar, 
bakanlar kurulu kararýyla muhafazaya alýnan ve ilan 
edilen yerler toprak muhafaza karakteri taþýyan yerler 
2873 s. Milli Parklar Kanunu kapsamýndaki yerler ile 
2872 S. Çevre Kanununa göre, özel çevre koruma 
bölgesi ilan edilen yerler, özel AÐAÇLANDIRMA, ÖZEL 
EROZYON KONTROLÜ ve ÖZEL ÝMAR ÝHYA  

Köy, kasaba ve þehirler civarýnda Devlete veya 
diðer kamu tüzel kiþilerine ait arazilerde de gerekli 
þartlar bulunduðu ve ilgili kuruluþlarýn talebi olduðu 
veya muvafakatleri alýndýðý takdirde, bu kuruluþlarca 
tesis edilmek ve bakýlmak þartýyla orman idaresince 
aðaçlandýrmalar yapýlabilir.

Bu yerler için lüzumlu fidan ile aðaçlandýrma 
planlarý ve aðaçlandýrma ile ilgili yardýmlar bedelsiz 
saðlanabilir.

Aðaçlandýrýlan sahayý orman halinde koruyup 
idame ettirmeyenlerden izin haklarý geri alýnýr. Ýmar 
ihya çalýþmasý yapýlacak bozuk koru, bozuk baltalýk 
ormanlarýnda bu fýkra hükümleri uygulanýr.

Mülkiyet i  Hazinede kalmak üzere bu 
aðaçlandýrma sonucu meydana gelecek ormandan 
faydalanma usulü bu kanunda yer alan hususi 
ormanlara ait hükümlere göre yürütülür. 

Bozuk ormanlardan çýkacak her nevi orman 
emvali, üretim, taþýma ve diðer giderler kendilerine ait 
olmak üzere bu sahalarý boþaltýp aðaçlandýracaklara 
tarife bedeli üzerinden pazar satýþý olarak verilir. 
Uygulama usul ve esaslarý Tarým Orman ve Köyiþleri 
Bakanlýðýnca hazýrlanacak yönetmelikte gösterilir.

Madde 63: En ufak parçasý yarým hektardan ve 
parçalar yekûnu bir hektardan aþaðý olmamak þartiyle, 
okaliptüs ve kýzýlaðaç dâhil olmak üzere yeni 
aðaçlandýrýlan arazinin sahibi, aðaçlandýrmadan 
itibaren elli sene içinde aðaçlandýrdýðý sahalara ait 
arazi ve bina vergilerinden muaf tutulur. Bu sahalarý 
orman halinde muhafaza etmeyenlerden vergi 
muafiyeti kaldýrýlýr.

Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan 
arazide aðaçlandýrma yapmak isteyenler vali ve 
kaymakama müracaat ederler. Bu yerlerin bu durumda 
olduðu tespit olunduktan sonra orman idaresi 
tarafýndan yapýlacak aðaçlandýrma planýna göre, 
aðaçlandýrma iþine ziraat vekâletince izin verilir.

Aðaçlandýrma planlarý ve aðaçlama bilgisine ait 
türlü yardýmlar, orman idaresince parasýz yapýlýr. Plana 
göre ve müddeti içinde aðaçlandýrýlan sahalar 
aðaçlamaya baþlanan yýldan itibaren beþ yýl sonunda 
bu aðaçlamayý yapana parasýz temlik olunur.

Aðaçlanan sahayý; orman halinde koruyup 
idame ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri alýnýr. Bu 
þartlara göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar 
Devlet ormanýna katýlmak üzere istimlâk edilmez.

GEÇÝCÝ MADDE  5: (23.09.1983  2896 s. 
Kanun) 

Bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce 6831 
sayýlý Orman Kanununun 17. ve 115. md. lerine 
istinaden 99 yýl süreyle verilmiþ bulunan izin ve irtifak 
haklarýndaki süreye iliþkin saklý olup, bunlar hakkýnda 
bu kanunla deðiþtirilen 17. md.nin 3. fýkrasýndaki 49 
yýl sonundaki süre uzatýmýyla ilgili hüküm uygulanmaz 
ve yapýlmýþ her türlü bina ve tesislerin bedelsiz ve 
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canlandýrma kesimi, aþýlama boþluklarýn uygun türlerle 
ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale 
dönüþtürülmesine izin verilebilir.)

Ýmar Ýhyaya konu teþkil edecek bir ormanda ve 
Hazine arazilerinde (KÖK SÝSTEMÝ ÝTÝBARÝYLE YETERLÝ 
YOÐUNLUK ve DAÐIL IÞ  ARANMAKSIZ IN 
CANLANDIRMA KESÝMÝ), TRAÞLAMA KESÝM 
ANLAMINI TAÞIR yeterli yoðunluk ve daðýlýþ 
aranmadan bu orman tekniði kuralý dýþlanarak 
traþlama kesim acaba imar-ihyamý sayýlmýþtýr? 
Boþluklarýn uygun türlerle ekim ve dikim yolu ile 
doldurulmasý muðlak ve her tür uygulamaya açýk bir 
ifadedir.

YÖNETMELÝÐÝN (17.) MADDESÝ AÞAÐIDAKÝ ÞEKÝLDE 
DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞTÝR.

“Özel Aðaçlandýrma - Özel Erozyon Kontrolü - 
Özel Ýmar Ýhya ve Özel fidanlýk sahalarýnda inþa 
edilecek tesisler”

Madde 17: Bu yönetmelik hükümlerine göre 
tesis edilen sahalarda uygulama projesinde belirtilmek 
þartýyla,

a- Mülkiyeti Hazineye ait olup imar planý dýþýnda 
bulunan yerlerde proje sahasý yatay alanýnýn %0,1'ine 
kadar aðaçlandýrma, bakým ve koruma amaçlý 
YAPILAÞMA ÝZNÝ VERÝLEBÝLÝR.

2Bu miktar (3000) m  yi geçemez.

b- (Sahipli arazilerde proje sahasýnýn yatay 
alanýnýn % 6 sýna kadar aðaçlandýrma, bakým, koruma 
ve üretim hizmetlerinde kullanýlmak amacýyla ve 
aðaçlandýrma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik 
SOSYAL AMAÇLI yapýlaþma izni verilebilir.)

c- (Orman alanlarýnda tesis edilen özel 
aðaçlandýrma, özel erozyon kontrolü ve özel imar ihya 
sahalarýnda; üretim, bakým ve koruma amaçlý  
konteyner/karavan ile hanger-depo, su deposu 
sulama ve yangýn havuzu, su isale hattý, su kuyusu, 
elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapýlmasýna 
izin verilebilir.)

17. maddenin a-b-c fýkralarýnda yer alan 
yapýlaþma izni (özel aðaçlandýrma - özel erozyon - özel 
imar ihya) çalýþmalarýna izin verilen ve ayný 
yönetmeliðin (8.) maddesinde sayýlý hemen tüm 
ormanlar için geçerli kýlýnmýþtýr.

Oysa bu yönetmeliðin dayanaðý olarak gösterilen 
6831 s. Orman Yasasýnýn (57 ve 63.) maddelerinde 
hiçbir þekilde yapýlaþma ÝZNÝNDEN SÖZ EDÝLMEDÝÐÝ 
gibi - 6831 S. Yasanýn (17.) maddesinde KAMU 
YARARI esas alýnarak DEVLETE AÝT olmak üzere resmi 
kurumlar için hangi bina ve tesislerin yapýlacaðý 
belirtilmiþtir. Bunlarýn dýþýnda ormanlarda Milli 
Parklarda YAPILAÞMAYA ÝZÝN VERÝLMEMÝÞTÝR.

Bu madde ile - Anayasanýn 169 ve 170. 
Maddeleri yanýnda 6831. Sayýlý yasanýn - (17.57.63.) 
maddeleri de yine dýþlanmýþ ve yok sayýlarak her yerde 

ÇALIÞMALARINA KONU EDÝLEBÝLÝR.

Ancak turizm alan ve merkezleri ile Kültür Turizm 
koruma ve geliþim bölgeleri kapsamýnda bulunan 
alanlarda kültür ve turizm bakanlýðý ile koordinasyon 
kurulur.)

c- (Maden arama ruhsatý kapsamýnda bulunan 
ancak bakanlýkça muvafakat veya izne konu 
edilmemiþ alanlarda özel erozyon kontrolü ve özel 
imar ihya izni verilebilir.

d- Amenajman planlarýnda; bozuk orman 
topraðý, orman içi açýklýk olarak görünmesine raðmen 
verimli orman niteliðini kazanmýþ olanlar -özel 
aðaçlandýrma özel erozyon kontrolü- ve özel imar ihya 
çalýþmalarýna konu edilemez.) 

Yukarýya metni alýnan b ve c fýkralarýnda yer alan 
alanlar  Türkiye ormanlarýnýn e n  ö n e m l i  e n  
verimli- en gözde ve en çok rant içeren ve ÖNEMLE 
KORUNMASI gereken alanlardýr.

Milli Parklar Kanunu, çevre kanunu bu tür 
alanlarý özel koruma kavramý içine almýþ olmasýna 
raðmen bu can damarý niteliðindeki alanlarda (ÖZEL 
AÐAÇLANDIRMA  ÖZEL EROZYON KONTROLÜ  
ÖZEL ÝMAR ÝHYA) izni verilmesi gerek bu alanlarla ilgili 
yasalarý-gerek Anayasanýn koruyucu ve kollayýcý 
hükümlerini yok saymak anlamýndadýr.

Zira bu alanlar zaten verimli ve korumaya alýnmýþ 
ORMAN ÝÇEREN alanlardýr. Bu nitelikteki orman 
alanlarýnda özel tüzel kiþiler nereyi, neden, nasýl 
aðaçlandýracak, imar ihya adý altýnda ne yapacaktýr? 
Bu tür ve tüm ormanlarýn korunmasý yeniden 
aðaçlandýrýlmasý, erozyon kontrolü DEVLETÝN ASLÝ 
GÖREVLERÝ ÝÇÝNDEDÝR. ANAYASA ve YASALAR BU 
GÖREVÝ DEVLETE VERMÝÞTÝR. BU ÝÞLEMLERÝ TÜZEL 
KÝÞÝLERE ve GERÇEK KÝÞÝLERE BIRAKMAK  
ANAYASANIN ÝLGÝLÝ HÜKÜMLERÝNÝ KALDIRMADAN 
ORMANI ÖZELLEÞTÝRMEK ve ÖZEL ÝÞLETMECÝLÝÐE 
TERKETMEKTÝR.

b ve c fýkralarýnda sayýlan alanlar gerek orman 
olarak, gerek tabii ve kültür varlýklarýný taþýyan alanlar 
olarak gözbebeði gibi korunmasý gereken yerlerdir.

Özel sektör ve kiþiler bu alanlara el attýðýnda, 
tabii orman varlýðý ve KÜLTÜR VARLIKLARININ 
göreceði zararý, oluþacak vahim sonuçlarý tahmin 
etmek zor deðildir.

Maden arama ruhsatý verilmiþ alanlarda ayni 
konularda ayni izinlerin verilmesi, ayni vahim sonuçlarý 
davet edecektir.

8- YÖNETMELÝÐÝN (15.) MADDESÝNDE 
YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝK

(Özel Ýmar-Ýhya tesisinde uygulanacak esaslar: )

Madde 15: (imar Ýhya amacýyla talepte 
bulunanlara; bozuk orman alanlarýnda Hazine 
arazilerinde ve sahipli arazide, mevcut kök sistemi 
itibariyle yeterli yoðunluk ve daðýlýþ aranmaksýzýn 
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çok korunmasý ve gözetilmesi gereken deðerli yerleri 
sayýlmýþ ve bu alanda izin verileceði belirtilmiþtir. Bu 
durumda (a) fýkrasý bir ÞAÞIRTMA yöntemi 
niteliðindedir.

b- Ayrýca her izin konusunun baþýna (ÖZEL) 
kelimesinin konulmasý yine yapýlacak iþler ve 
yapýlaþma konusu göz önüne alýndýðýnda  Kamu Yararý 
Kavramý ve Kamu Mefhumu dýþlanmaya çalýþýlmýþtýr ki 
buda Anayasanýn temel Ormanla ilgili hükümleri ve 
6831 s. Yasa ile baðdaþmamaktadýr.

Bu durumda yönetmeliðe dayanak gösterilen 
6831 S. Yasanýn 57. ve 63. Maddelerinde bu kadar 
kapsamlý ve bu deðiþikliðe dayanak teþkil edecek 
anlatým ve hüküm yoktur.

Ayrýca 6831 S. Yasanýn ek 5. Maddesinin esas 
alýndýðý vurgulanmýþtýr. Bu maddeye göre 17. 
maddede yer alan 49 yýllýk süre sonunda koþullara 
göre iznin 99 yýla kadar uzatýlabileceði hükmü yerine 
doðrudan 99 yýl süre verileceði kabul edilmiþtir. 99 yýl 
bir insan ömrünü aþan zaman dilimi olarak göz önüne 
alýndýðýnda  bu izin almaktan çýkýp, üstü kapalý bu 
mülkiyet devrine dönüþmektedir. Bu þekli ile 
Anayasanýn deðinilen hükümlerinde, kamu yararý 
dýþýnda irtifak hakký verilemeyeceði ve ormanlarýn 
mülkiyetinin devredilemeyeceði hükümleri dýþlanmýþ 
olup aykýrýlýk oluþmuþtur. 

Normlar hiyerarþisine aykýrýlýk oluþtuðunda, 
aykýrý hüküm içeren yönetmeliðin uygulanmasý 
olanaksýzdýr.

Bu nedenle 2003 tarihli yönetmeliði deðiþtiren bu 
yönetmeliðin uygulana-bilirliðinden söz edilemez, 
dolayýsýyla iptali zorunlu hale gelmiþtir. 

SONUÇ

Yukarýda açýkladýðým çeliþkiler ve olumsuzluklar 
nedeniyle bu yönetmelik uygulandýðý takdirde

a- En verimli ORMANLAR

b- MÝLLÝ PARKLAR

c- KORUMAYA ALINMIÞ ORMANLAR

d- DENÝZ  GÖL ve IRMAK KIYILARININ YAKIN 
ÇEVRESÝ

e- KÜLTÜR ve TABÝAT VARLIKLARI

f- KORUNMASI GEREKEN ÇEVRE

Onarýlmasý imkansýz zarar görüp, tahrip olacak, 
yapýlaþmada sýnýrsýz bir özgürlük elde edilecek, yeni 
2/B alanlarý oluþacak ve ülkemizin zaten azalmýþ yeþil 
örtüsü büyük bir darbe daha yiyecektir.

Bütün bu nedenlerle (2003) tarihli Aðaçlandýrma 
yönetmeliðini deðiþtiren (30.04.2009) günlü Resmi 
Gazetede yayýnlanan bu yönetmeliðin Yargýya 
taþýnarak ÝPTALÝ YOLUNA GÝDÝLMESÝ ülkesini ve 
ülkesinin doðasýný seven, korumak isteyen herkes için 
gerekli, hatta zorunlu bir yurttaþlýk görevidir. 
22.06.2009

YAPILAÞMAYA ÝZÝN VERÝLMÝÞTÝR. Anayasa ve yasalara 
aykýrýlýk açýkça görülmektedir. Kaldý ki bu tür eylemler 
suç sayýlarak 6831 s. Yasanýn (91 ila 114.) 
maddelerinde gerekli cezai müeyyideler konulmuþtur.

Yönetmelikte yapýlan deðiþiklikle cezai 
müeyyideler dahi dýþlanmýþtýr.

9- Özel Aðaçlandýrma  Özel Erozyon Kontrolü 
ve Özel Ýmar Ýhya izinleri ile ilgili olarak yönetmeliðin 
11. maddesinde yapýlan deðiþiklikle düzenlenen tahsis 
sýra ve iþlem programý tam bir kaos yaratacak 
niteliktedir. Tahsisde bu kadar karmaþýk bir yol 
izlenmesi de ayrýca anlaþýlmasý zor bir yöntemdir.

TAHSÝSTE ALAN SEÇÝMÝ

10- Aðaçlandýrma için tahsis yapýlýp izin 
verilmesi gereken yerler, ülkemizin en verimli, en güzel 
ORMANLARIMI OLMALIDIR? Türkiye'de bu izinlerin 
verileceði ORMANLARIN DIÞINDA ARAZÝ KALMADI 
MI? Sorusu akla gelmektedir.

Eðer - özel ve tüzel kiþiler - aðaçlandýrma yapmak 
istiyorsa - aðaca yeþile kavuþmayý bekleyen - 
ülkemizde boþ duran binlerce hektar arazi 
bulunduðuna göre bu boþ arazileri aðaçlandýrmalarý 
gerekir ve ülkeye hizmet bu yolla olur.

En verimli ormanlarda - Milli Parklarda - tabiat ve 
kültür varlýklarýnýn yer aldýðý nadide alanlarda özel 
aðaçlandýrma - özel erozyon kontrolü ve özel imar ihya 
-  yapýlaþma izni - kesim izni - bu büyük deðerlerin 
tahribine ve yok olmasýna kapý açmaktan baþka hiçbir 
yarar saðlamayacaktýr!

10- KONULARIN ÖZEL SÖZCÜÐÜ ÝLE 
TANIMLANMASI

2003 Tarihli yönetmelikte deðiþiklik yapýlýrken 
(8.) maddenin (a) fýkrasýnda (Amenajman planýnda ve 
aktüel olarak verimli orman alanlarý dýþýndaki orman 
sayýlan yerlerde ÖZEL AÐAÇLANDIRMA ÖZEL 
EROZYON KONTROLÜ ve ÖZEL ÝMAR ÝHYA ÝZNÝ 
verilebilir) denilmiþtir.

Bu fýkrayý iki yönden ele almak gerekir.

a- (Amenajman planýnda ve aktüel olarak verimli 
orman alanlarý dýþýndaki orman sayýlan yerlerde) 
þeklindeki anlatým (c) fýkrasýndaki tanýmlama ile 
çeliþmektedir.

(c) fýkrasýnda sayýlan alanlar zaten verimli orman 
alanlarýdýr.

Ayrýca en önemli en verimli alanlar (b) fýkrasýnda 
yer almýþ ve bunlar özel tahsis ve izne konu yapýlmýþtýr.

Buna raðmen (a) fýkrasýnda - aktüel olarak 
verimli orman alanlarý dýþýndaki ormandan - cümlesi 
çeliþki teþkil etmektedir. Eðer aktüel olarak verimli 
orman alanlarý dýþýndaki yerler için bu izinler 
verilecekse, o zaman (b) fýkrasýndaki alanlarda bu iznin 
verilmemesi gerekir.

Þöyle ki (b) fýkrasýna bakýldýðýnda Türkiye'nin en 
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ða l ý n tm l d  Y p lan e i ik ik z i ...A ç and rma Yö e e iðin e a ý  D ð þ l  Ü er ne

aykýrýlýklarýn belirlenmesi ve gerçekleþmesi muhtemel 
olumsuzluklarýn öngörülmesi hedeflenmektedir.

Aðaçlandýrma Ýznine Konu Alanlarda 
Yapýlan Deðiþiklik

Yönetmeliðin, çalýþmaya konu 8.maddesi, özel 
aðaçlandýrma, özel erozyon kontrolü ve özel imar ihya 
yapýlabilecek alanlar ile bunlara iliþkin uygulama usul 
ve esaslarýný ortaya koymaktadýr. 2003 tarihli 
Yönetmeliðin ilk halinde, bu tür çalýþmalara konu 
edilebilecek ve edilemeyecek olan alanlarý saymak 
suretiyle 2 fýkra þeklinde düzenlenen madde, 2009 
deðiþikliði ile 5 fýkra haline getirilmiþtir. 
2003 Yönetmeliðinin ilk þeklinde, 
 •Turizm alaný olarak ilan edilen yerler,

•Tarihi arkeolojik ve birinci derece doðal sit 
alanlarý,
 •Deniz kýyý kenar çizgisi içerisinde ve bitiþiðinde 
kalan alanlar,
 •Bakanlar Kurulu kararýyla muhafazaya ayrýlan 
ve ilan edilen yerler,
 •Toprak muhafaza karakteri taþýyan yerler,
 •2873 sayýlý Milli Parklar Kanunu kapsamýnda 
ilan edilen yerler,
 •Amenajman planlarýnda; bozuk orman, orman 
topraðý, orman içi açýklýk olarak görünmesine raðmen 
verimli orman niteliðini kazanmýþ alanlar,
 •Verimli orman bütünlüðü içinde kalan 10 
hektardan küçük orman içi açýklýklar ve bozuk orman 
alanlarýnýn bu faaliyetlere konu edilemeyeceðine 
hükmolunmuþtur.

2009 deðiþikliði ile aðaçlandýrmaya konu 
edilmeyen pek çok alanýn statüsü deðiþtirilmiþ ve izne 
konu hale getirilmiþtir. 
 •Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm 

Giriþ

1982 Anayasasýnýn, ormanlarýn korunmasý ve 
geliþtirilmesini amaçlayan 169. maddesinin 
aðaçlandýrma faaliyetleri açýsýndan somutlaþmasý,  
6831 sayýlý Orman Kanunu'nun 57-63. maddeleri ile 
olmuþtur. Orman sahasýný artýrmak maksadýyla 
yapýlacak aðaçlandýrma faaliyetleri hakkýndaki 
hükümlerin uygulama usul ve esaslarýný göstermek için 
de, Aðaçlandýrma Yönetmeliði yürürlüðe girmiþtir.  

1Yönetmelik , yürürlüðe girdiði tarihten bu yana 
deðiþikliklere uðramýþ ve konuyla ilgili en son 
d ü z e n l e m e  g e ç t i ð i m i z  N i s a n  a y ý n d a  
gerçekleþtirilmiþtir. Bu Yönetmelik düzenlemesi ile 
2003 tarihli Yönetmeliðin 18 maddesinde deðiþiklik 
yapýlmýþ ve metne 1 geçici madde eklenmiþtir. Yapýlan 
bu deðiþikliklerin bazýlarý, geçen süre içinde yargý 
kararlarý ile iptal edilen ve bu nedenle metinden 
çýkartýlmasý zaruri olan terimlere iliþkindir. Bir kýsmý, 

25531 sayýlý Meslek Yetki Kanunu'nda , orman 
mühendislerine tanýnan hak ve yetkilere uyum 
saðlamak amaçlý deðiþikliklerdir. Diðer deðiþiklikler 
ise, aðaçlandýrma, imar ihya ve erozyon kontrolü 

3 faaliyetlerinin usul ve esaslarýnda köklü deðiþiklikler 
getiren düzenlemelerdir. Bu çalýþmada,  2009 
deðiþikliði, sadece, aðaçlandýrmaya konu alanlar ve 
bu alanlarda yapýlacak bina ve tesisler bakýmýndan ele 
alýnmýþtýr.  Amaçlanan, söz konusu deðiþiklikle 
getirilen esaslarýn ortaya konulmasý ve Orman Kanunu 
ve Anayasa çerçevesinde uyumluluk analizinin 
yapýlmasýdýr. Bu þekilde, olasý aksaklýklarýn ve/veya 

1Türkiye'de aðaçlandýrma çalýþmalarý 27.08.1984 tarih ve 18502 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Aðaçlandýrma Yönetmeliðinin 
yürürlüðe girmesi ile baþlamýþtýr. Daha sonra Yönetmelik, 1987, 1989, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 yýllarýnda 
deðiþikliklere uðramýþtýr.

Aðaçlandýrma Yönetmeliði  26/6/1994 tarih ve 21972 sayýlý Resmi Gazete
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 22/10/1996 tarihli 22795 sayýlý Resmi Gazete
Aðaçlandýrma Yönetmeliði 23 .02.1998 tarih ve 23267 sayýlý Resmi Gazete
Aðaçlandýrma Yönetmeliði,  09.10.2003 tarih ve 25254 sayýlý Resmi Gazete
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinin Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 7.7.2004 tarih ve 25515 sayýlý Resmi Gazete
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinin Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik.30.04. 2009 tarih ve 27215 sayýlý Resmi 

Gazete
2 Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði Ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun, Kabul Tarihi: 29 Haziran 

2006, Resmi Gazete ile Neþir ve Ýlâný: 8 Temmuz 2006 - Sayý: 26222
3 Yönetmelik içinde, aðaçlandýrma, imar ihya ve erozyon kontrolü faaliyetleri olarak tanýmlanan tüm faaliyetler metin içinde okuma 

kolaylýðý saðlayabilmek adýna “aðaçlandýrma faaliyetleri” olarak ifade edilmiþtir.

D y Coç. Dr. A nur Aydýn OÞKUN 
. r s e  Ý.Ü O man Fakülte i Çevre v  Orman Hukuku Anabilim Dalý

k34473 Bahçe öy Ýstanbul 
Te 0 9 21l :  (212) 226 17 9 - 0 ( 2) 226 11 00/25394 

y  a nur90@istanbul. edu. tr
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faaliyetlerinin amacýný, “orman sahasýný artýrmak” 
olarak açýklamýþ ve  aðaçlandýrma yapýlabilecek 
alanlarý belirlemiþtir.  Buna göre; “orman sýnýrlarý 
içinde yangýn ve çeþitli sebeplerle meydana gelmiþ 
açýklýklarda, Verimsiz, vasýflarý bozulmuþ ve 
amenajman planlarýnda toprak muhafaza karakteri 
taþýmadýðý halde muhafazaya ayrýlmýþ orman 
alanlarýnda, Devlete ait olup orman yetiþme muhiti 
þartlarý bakýmýndan elveriþli olan yerlerde” 
aðaçlandýrma yapýlabilecektir.

Kanunun düzenlemesi ile Yönetmeliðin 2003 
düzenlemesi uyumlu görünmektedir. 2009 deðiþikliði 
ile getirilen 8. maddenin b ve c fýkralarýnda sayýlan ve 
turizm alan ve merkezlerini, korunan alanlarý, özel 
çevre koruma bölgelerini ve hatta toprak muhafaza 
karakteri taþýyan yerleri potansiyel özel aðaçlandýrma, 
erozyon kontrolü ve imar ihya uygulamalarýna konu 
edilebilir hale getiren deðiþiklik ise Kanun'un ruhuna ve 

Koruma ve Geliþim Bölgeleri kapsamýndaki alanlar,
 •Bakanlar Kurulu kararýyla muhafazaya ayrýlan 
ve ilan edilen yerler,
 •Toprak muhafaza karakteri taþýyan yerler,
 •2873 sayýlý Milli Parklar Kanunu kapsamýndaki 
yerler, 
 •2872 sayýlý Çevre Kanununa göre “Özel Çevre 
Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler ve
 •Maden arama ruhsatý kapsamýnda bulunan 
ancak, Bakanlýkça muvafakat veya izne konu 
edilmemiþ alanlarýn söz konusu faaliyetlere konu 
edilebileceðine hükmolunmuþtur. 

Bu önemli deðiþikliði birarada görmek açýsýndan 
aþaðýdaki tablo kolaylaþtýrýcý olacaktýr.

Baþlangýçta da belirtildiði üzere, normlar 
hiyerarþisine göre, Yönetmeliðin yasal dayanaðý 6831 
sayýlý Orman Kanunu ve üst ölçekte 1982 
Anayasasýdýr. Kanunun 57. maddesi, aðaçlandýrma 

2003 Yönetmeliði Alanlar

Turizm alaný olarak ilan edilen yerler

Bakanlar Kurulu kararýyla muhafazaya
ayrýlan ve ilan edilen yerler 

Toprak muhafaza karakteri taþýyan yerler 

2873 sayýlý Milli Parklar Kanunu
kapsamýnda ilan edilen yerler 
Tarihi arkeolojik ve birinci derece doðal
sit alanlarý
Deniz kýyý kenar çizgisi içerisinde ve
bitiþiðinde kalan alanlar

Amenajman planlarýnda; bozuk orman,
orman topraðý, orman içi açýklýk olarak
görünmesine raðmen verimli 
orman niteliðini kazanmýþ alanlar

Amenajman Planýnda Bozuk orman alaný
gözüken yerler, aðaçsýz orman topraklarý

Amenajman planlarýnda; bozuk orman,
orman topraðý, orman içi açýklýk olarak
görünmesine raðmen verimli orman
niteliðini kazanmýþ alanlar
Verimli orman bütünlüðü içinde kalan 
10 hektardan küçük orman içi açýklýklar
ve bozuk orman alanlarý

Konu 
Edilemez

Konu 
Edilemez

Amenajman planlarýnda; bozuk orman,
orman topraðý, orman içi açýklýk olarak
görünmesine raðmen verimli orman
niteliðini kazanmýþ alanlar

AYNI HÜKÜM YOK

2872 sayýlý Çevre Kanunu'na göre 
“Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak
ilan edilen yerler

Maden arama ruhsatý kapsamýnda
bulunan ancak, Bakanlýkça muvafakat
veya izne konu edilmemiþ alanlar

Konu Edilemez

Konu Edilebilir

Konu Edilebilir

Turizm alaný olarak ilan edilen yerler

Bakanlar Kurulu kararýyla muhafazaya
ayrýlan ve ilan edilen yerler
Toprak muhafaza karakteri taþýyan
yerler
2873 sayýlý Milli Parklar Kanunu
kapsamýnda ilan edilen yerler

HÜKÜM YOK

Deniz kýyý kenar çizgisi içerisinde
(bitiþiðinde ifadesi kaldýrýldý)  kalan 
alanlar
Amenajman planlarýnda; bozuk orman,
orman topraðý, orman içi açýklýk olarak
g ö r ü n m e s i n e  r a ð m e n  v e r i m l i  
orman niteliðini kazanmýþ alanlar

Amenajman Planýnda ve aktüel olarak
verimli orman alanlarý dýþýndaki orman
sayýlan yerler

Ýzne Konu
Olmalarý

2009 Yönetmelik Deðiþikliðinde
Alanlar

Ýzne Konu
Olmalarý

Konu Edilebilir

Konu Edilebilir

Konu Edilebilir

Konu Edilebilir

Konu Edilemez
(Farklý Düzenleme)

Konu Edilemez

Konu Edilebilir

Konu 
Edilemez
Konu 
Edilemez
Konu 
Edilemez
Konu 
Edilemez
Konu 
Edilemez
Konu 
Edilemez

Konu 
Edilemez

Konu 
Edilebilir
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dikkat çekicidir. Konteyner, karavan ve su deposunun 
baþýndan “taþýnabilir” ifadesi kaldýrýlýnca, bu tesislerin 
daimi olarak yapýlabilmesinin önü açýlmýþtýr. Burada, 
devlet ormanlarý içine yerleþme ve bina tesis yapma 
yasaðýna aykýrý bir durum ortaya çýkmaktadýr. Nitekim, 
geçici yapýlarýn arazinin bütünleyici parçalarý 
olmamalarý nedeniyle yapýlaþma esaslarý deðiþmekte, 
bu yapýlarýn daimi olarak inþaasý ile söz konusu yapýlar, 
orman alanýnýn bütünleyici parçasý haline gelmekte ve 
orman mülkiyetinin maddesel kapsamýna dahil 
olmaktadýrlar. 

Yönetmeliðe eklenen ve tam olarak iþlevi 
anlaþýlamayan “hangar depo” tesisinin, geçici yapý 
olarak tanýmlandýðý ve  toprak veya beton zemin 
üzerine yapýlabileceðinin belirtildiði görülmektedir. 
Burada hem kavramýn tanýmý, hem de beton zemin 
üzerine yapýlabilecek oluþu tartýþmaya açýlabilecek 
niteliktedir. Yapýnýn tesis amacý, aðaçlandýrma 
sahalarýnda elde edilen ürünlerin muhafaza edilmesi, 
her türlü hava hallerinde çalýþanlarýn sýðýnabilmesi ve 
malzemelerin saklanmasý olarak gösterilmiþtir. Ancak, 
Türk Dil Kurumu Sözlüðünde hangar tanýmýna 
bakýldýðýnda, bu kelimenin  “uçak, araba, tarým aracý 
vb. nesneleri barýndýrmaya yarar kapalý yer” olarak 
açýklandýðý ve dilimizdeki hakim  kullanýþ biçimiyle de 
çok büyük bir alaný ifade ettiði görülmektedir. 
Çalýþanlarý tüm hava hallerinden koruma amacýna 
yönelik yapýlan bir deponun; saðlam, dayanýklý ve her 
türlü teçhizata sahip olmasý gerektiði açýktýr. Geniþ ve 
subjektif ifadelerle tanýmlanan ve büyüklük ve inþaa 
kriterleri konusunda takdir ve  denetim yetkisi Ýdareye 
býrakýlan bu tesisin, yaratabileceði  tahribatlar 
açýsýndan yapýlaþma yasaðý kapsamýnda dikkatle ele 

alýnmasý ve incelenmesi gereklidir. Ayný hassasiyet, 
daimi olarak yapýlabilecek yangýn havuzlarý, sulama 
havuzlarý ve su kuyularý için de gösterilmelidir.

amacýna aykýrýlýk içermektedir. Bu konunun dikkatle ve 
ciddiyetle Anayasa ve Yasaya aykýrýlýk açýsýndan ele 
alýnmasý gereklidir.

Aðaç l and ý rma  a l an la r ý nda  Ý n þaa  
Edilebilecek Tesislerde Yapýlan Deðiþiklik

“Özel Aðaçlandýrma, Özel Erozyon Kontrolü, 
Özel Ýmar-Ýhya ve Özel Fidanlýk Sahalarýnda Ýnþaa 
Edilebilecek Tesisler” baþlýklý 17. maddede çeþitli 
deðiþikliklere gidilmiþtir. Bu maddede orman 
alanlarýnda, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerdeki 
yapýlaþma izni ele alýnmýþtýr. Göze çarpan ilk ve en 
önemli deðiþiklik, “devlet ormanlarýnda yapýlaþmaya 
izin verilemez” ifadesinin madde metninden çýkartýlmýþ 
olmasýdýr. Yönetmeliðin ilk halinde, 6831 sayýlý Orman 
Kanunu 17. maddesine paralel olarak  yapýlaþma 
yasaklanmýþ, ancak bu yasaðýn istisnalarý altýnda 
sayýlmýþtýr. Bu istisnalar;   “B tipi ulaþým yolu, koruma ve 
üretim amaçlý taþýnabilir konteyner, karavan ile sulama 
þartý öngörülen aðaçlandýrma sahalarýnýn su ihtiyacýnýn 
karþýlanmasý amacýyla taþýnabilir su deposu veya 
toprak sulama havuzu, su isale hattý, su kuyusu ve 
elektrik tesisleridir”. 2009 deðiþikliðinde, devlet 
ormanlarýnda yapýlaþmayý engelleyen amir hüküm 
konulmaksýzýn, bu sahalarda inþaa edilebilecek 
tesislerin sayýlmasý yoluna gidilmiþtir. Bu tesisler; 
“üretim, bakým ve koruma amaçlý konteyner/karavan 
ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangýn havuzu, 
su isale hattý, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali 
orman yolu”  yapý lmasýdýr. Bu iki  madde 
karþýlaþtýrýldýðýnda, bu alanlarda yapýlacak olan 
tesislere ekleme yapýldýðý ve bazýlarýnýn kapsamlarýnýn 
tehlikeli boyutta geniþletildiði görülmektedir. 
Deðiþiklikler birarada aþaðýdaki tabloda görülebilir: 

Bu deðiþiklikler içinde, özellikle yapýlacak tesisin 
adý ayný kalsa bile, hukuki niteliðini tamamen 
deðiþtiren  “taþýnabilir” ifadelerinin kaldýrýlmýþ olmasý 

2009 tarihli Deðiþiklikle Ýzin 
Verilen Tesisler  

B tipi tali orman yolu  

Koruma, üretim ve  

bakým amaçlý konteyner/karavan
 

Su deposu 
 

Sulama havuzu 
 

Su ihale hattý
 

Su kuyusu
 

Elektrik tesisleri 

 

Yangýn havuzu

 

Hangar depo

 

2003 Tarihli Yönetmelikte  

Ýzin Verilen  Tesisler  

B tipi ulaþým yolu  

koruma ve üretim amaçlý  

taþýnabilir konteyner, karavan 
 

taþýnabilir su deposu
 

toprak sulama havuzu
 

su isale hattý
 

su kuyusu
 

elektrik tesisleri

 

YENÝ EKLENEN TESÝS

 

YENÝ EKLENEN TESÝS
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konuyla ilgili açýklama getirilme gereði duyulmuþtur. 
Aðaçlandýrýlacak sahalarýn tabi olacaðý hükümler 
açýklanýrken, “ bu suretle tesis edilen sahalarda 6831 
sayýlý Orman Kanunu hükümleri uygulanacaðý ancak 
bu yerlerde hiçbir suretle yapýlaþmaya izin 
verilemeyeceði”  ve bu sahalarda 681 sayýlý Orman 
Kanunu'nun 17 ve 52. maddelerinin yapýlaþmaya iliþkin 
hükümlerinin uygulanamayacaðý” da açýkça 
belirtilmiþtir.

Deðerlendirme ve Kanaat

Sonuç olarak, geliþen ve farklýlaþan toplumsal 
talepler, ekonomik ve ekolojik dengeler karþýsýnda 
mevcut hukuksal düzenlemelerin deðiþime uðramasý 
kaçýnýlmazdýr. Aksi halde, hukukun kendisinden 
beklenen toplumsal düzeni saðlama iþlevini yerine 
getirmesi güçtür. Yönetmelikler, soyut üst hukuk 
normlarýnýn ilgili Ýdare tarafýndan somutlaþtýrýldýðý, 
uygulamaya ýþýk tutan ve sýklýkla deðiþime uðrayan 
hukuk kaynaklarýdýr. Hiyerarþik normlar bütününü olan 
hukuk düzeninde, yönetmelikler yürürlüklerini üst 
normlardan alýrlar ve bu normlara aykýrý olmamalarý 
kuraldýr. Bu iç denetim, her zaman tam anlamýyla 
gerçekleþmediði için, yürürlüðü Ýdarenin takdir 
yetkisinde bulunan Yönetmeliklerin, sýklýkla üst 
normlara aykýrýlýðý iddia olunmakta ve konu yargý 
sürecine taþýnmaktadýr. Bu süre içinde de hak kayýplarý, 
hatalý uygulamalar ve öngörülemeyen tahripler 
yaþanabilmektedir. Söz konusu olan çevre ve doðal 
kaynaklara yönelik bir düzenleme olduðunda da, bu 
tahripler ve kayýplar geri dönülemez boyutlara 
ulaþabilmektedir. Aðaçlandýrma faaliyetleri 
konusunda usul ve esaslarý belirleyen Yönetmelik 
hükümlerinin bu çalýþmada ele alýnan küçük bir 
bölümü de, bu bakýþ açýsýyla ele alýnýp irdelendiðinde 
özetle þu tespitlere ulaþýlmýþtýr:

•Özel aðaçlandýrmaya konu edilebilecek 
alanlar, Özel Çevre Koruma Bölgelerini dahi içine 
alabilecek þekilde sayýca artýrýlmýþtýr.

•Bu alanlarda inþaa edilebilecek tesis sayýsýnda, 
nicelik ve nitelik olarak artýþ söz konusudur.

•Yapýlmasýna izin verilen tesislerin tanýmý,  
büyüklüðü ve inþaa kriterleri belirgin deðildir. Bu 
þekilde yapýlan bir düzenleme, subjektif uygulamalarý 
ve Ýdareye býrakýlan geniþ takdir yetkisini beraberinde 
getirmektedir.
 •Söz konusu belirsizlikler karþýsýnda, Ýdarenin 
gözetim ve denetim sorumluluðunun bir kat daha 
artmasý ve mevcut iþ yükü zaten aðýr olan Ýdarenin bu 
konuda zorlanmasý kaçýnýlmazdýr.

Çalýþmanýn içinde detaylý olarak açýklandýðý ve 
yukarýda da özetlendiði üzere, yapýlan Yönetmelik 

8. Maddede söz konusu sahalarda yapýlan 
tesislerin, bu alanlarýn üretim, bakým ve korunmasý 
amaçlý olarak gerçekleþtirileceði ifade edilmiþtir. 
Yönetmeliðin ilk halinde, tesislerin inþaa amaçlarý 
arasýnda sayýlmayan “bakým” amacý, metne 2009 
deðiþikliði ile eklenmiþtir. Ancak, bakým faaliyetinin 
süresini, Yönetmeliðin ilk halinde “biyolojik 
baðýmsýzlýklarýný kazanma” olarak belirleyen 
düzenleme, 2009 deðiþikliðinde  “aðaçlandýrma” 
tanýmýndan çýkarýlmýþtýr. Bu konu, üzerinde 
hassasiyetle durulmasý ve belirsizliðin giderilmesi 
gereken bir noktadýr.

2009 tarihl i düzenleme ile, þüphesiz 
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinin pek çok önemli 
maddesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Kanaatimce, 
Yönetmelik içinde öncelikle ve dikkatle ele alýnmasý 
gerekenler, aðaçlandýrma faaliyetine konu alanlarý ve 
inþaa esaslarýný belirleme konusunda yapýlanlardýr. 
Nitekim ormanlar baþta olmak üzere doðal 
kaynaklardan yararlanma söz konusu olduðunda, 
yapýlaþma usul ve esaslarý, hep en çok tartýþýlan ve 
mutabakata varýlmasýnda güçlük yaþanan konu 
olmuþtur. 

Burada da hukuken yaþanmasý muhtemel bir 
ihtilaf söz konusudur. Aðaçlandýrma sonucu elde 
edilecek sahalarda 6831 sayýlý Orman Kanunu 
hükümlerinin uygulanacaðý açýktýr. Nitekim Orman 
Kanunu'nun 57/3. maddesinde “mülkiyeti hazinede 
kalmak üzere bu aðaçlandýrmalar sonucu meydana 
gelecek ormanlardan “faydalanma” usulünün, Orman 
Kanunu'nun özel ormanlara ait hükümlerine göre 
yürütüleceði” ifade edilmiþtir. Burada yer alan 
“faydalanma” ifadesinin mahiyeti akla, Orman 
Kanunu'nun orman içi yapýlaþmalara izin veren 17 ve 
52. maddelerinde yer alan faydalanma usullerinin 
uygulanabileceðini getirmektedir. Daha açýk bir ifade 
ile özel ormanlarda tanýnan %6'lýk yapýlaþma izninin,  
aðaçlandýrma alanlarýnda da geçerli olduðu 
iddiasýnda bulunulmasý mümkün müdür?  Bu noktada 
hemen böyle bir ihtimalin kesinlikle düþünülmemesi 
gerektiði ifade edilmelidir. Kanundaki faydalanma 
ifadesi, sadece “bu yolla kurulan ormanlardan elde 
edilen asli ve tali ürünlerin hak sahibi tarafýndan 

4deðerlendirilmesi ” olarak anlaþýlmalýdýr. Bunun 
dýþýndaki yararlanma usullerinde de, Yönetmeliðin üst 
hukuk normlarýna aykýrý olmayan hükümleri geçerli 
olacaktýr. Bu yorumun dýþýna çýkarak, Orman 
Kanunu'nun yapýlaþma konusundaki istisna 
hükümlerini kullanmak kesinlikle mümkün deðildir. 
Nitekim mülga Yönetmeliklerde ayný endiþe sebebiyle 

4
4122 sayýlý Milli Aðaçlandýrma ve Seferberlik Kanununun 

8. maddesinde açýkça ifade edilmiþtir
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deðiþikliði, baþta 1982 Anayasasýnýn koruyucu 
normlarý olmak üzere çeþitli açýlardan diðer üst hukuk 
normlarýna da aykýrýlýk arz etmektedir. Bu aykýrýlýklarýn 
temelinde, Devlet fonksiyonlarýný yerine getirirken, 
Anayasanýn çevre korumayý Devlete bir görev olarak 
yükleyen amir hükmü karþýsýnda dahi,  Ýdarenin 
çevresel deðerlere karþý takýndýðý irade yatmaktadýr. 
Anayasanýn emredici hükmüne ve orman mevzuatý 
hükümlerine açýk aykýrýlýklar arz eden, telafisi mümkün 
olmayan zararlara yol açabilecek olan Yönetmeliðin 
ivedilikle ve ormancý hassasiyetiyle yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik, hukuki aykýrýlýklar boyutu bir kenara 
býrakýlýp, salt merak saikiyle ve basit bir mantýkla 
deðerlendirildiðinde de bazý sorular ister istemez akla 
takýlmaktadýr. 

•Milli Parklar kapsamýndaki yerler, Turizm 
Bölgeleri kapsamýndaki alanlar, maden arama ruhsatý 
kapsamýndaki alanlar, hatta Özel Çevre Koruma 
Bölgelerinde aðaçlandýrma yapýlmasý gerekliliðini 
doðuran ve Yönetmelik deðiþikliðini zorunlu kýlan 
önemli etken nedir?
 •Özel aðaçlandýrma faaliyetleri için arazi 
bulunmasýnda gerçekten güçlük mü çekilmektedir?
 •Aðaçlandýrma sahalarýnda inþaa edilecek 
tesislerin artýrýlmasý gerçekten bir “zaruret” sonucu 
mudur? Eski düzenlemedeki tesislerin yeterli olmadýðý 
yolunda gelen toplumsal talepler veya yapýlmýþ olan 
bilimsel çalýþmalar var mýdýr?
 •Bu alanlarda aðaçlandýrma ve tesis inþaasý 
konusunda izinler verilirken, izne konu sahanýn mevcut 
halini sürdürmesi ve aðaçlandýrmaya konu olmasý 
arasýnda bir “üstün kamu yararý” kavramý analizi 
yapýlacak mýdýr? Yapýlacaksa, hangi kriterlerle 
deðerlendirilecektir? Büyük Flamingolar, kýrlangýçlar, 
sakarmekeler, yýlan kartallarý, su samurlarý, saz 
horozlarý, Caretta caretta'lar, kelebekler, çizgili 
mercanlar, sarýgözler, tarihi ve arkeolojik deðerler ve 
sayamadýðým daha pek çok kamusal emanetimiz, 
kendilerini belki de tek dostlarý aðaçlarýn arkasýndaki 
tehlikelerden mi korumaya çalýþacaklardýr? Ýzin 
yetkisini haiz Ýdare, takdir hakkýný kullanýrken, mutlaka 
esas alacaðý objektif kriterler, bilimsel esaslar ve ortak 
iradeyi nasýl belirleyecek, bu kaynaklarýn deðerini nasýl 
somut hale dönüþtürecektir?

Kamusal emanetlerimizin zarar görmemesi ve 
hep daha iyiye ulaþabilmek adýna kafamda 
Yönetmeliðin bütününe dair daha pek çok soru var... 
Ancak, sorularýmý burada, Ýdarenin her düzenleyici 
iþlemini mutlak suretle, “kamu yararý” esasýna dayalý, 
“bilimsel veriler ve nesnel kriterler” ýþýðýnda ve 
“hukuka aykýrýlýk teþkil etmeyecek biçimde” 
yaptýðý ve yapmasý gerektiðine inancýmý koruduðumu 
belirterek bitiriyorum.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliði Bölümü son sýnýf öðrencileri 
Ormancýlýk Uygulamalarý dersi kapsamýnda Sinop 
Orman Bölge Müdürlüðüne dört gün süren bir teknik 
gezi gerçekleþtirdi.  Teknik gezi kapsamýnda Sinop, 
Boyabat ve Ayancýk Orman Ýþletme Müdürlüklerinde 
gerçekleþtirilen ormancýlýk etkinlikleri hakkýnda 
müdürlükler çalýþanlarý tarafýndan bilgi verildi.  
Boyabat Orman Ýþletme Müdürlüðünde fidanlýk 
çalýþmalarý, orman yangýnlarýyla mücadele, 
Thanasimus formicarius üretimi, odun kömürü 
üretimi, meþe baltalýklarýnýn koruya tahvili, sarýçam 
doðal gençleþtirmesi, sarýçam gen koruma ormaný, 
ardýç rehabilitasyonu ve çalý takviyeli teras uygulamasý 
incelendi.  Ayancýk Orman Ýþletme Müdürlüðünde 
Zingal ormancýlýk þirketi kalýntýlarý ve ormancýlýk 
müzesi gezilerek orman ürünlerinin pazarlanmasý, 
kayýn bakýmý ve doðal gençleþtirmesi, göknar kabuk 
böceði ile mücadele, göknar seçme iþletmesi 
konularýnda bilgiler verildi.  Sinop Orman Ýþletme 
Müdürlüðünde ise Hamsilos fiyordu ve Ýnceburun gibi 
önemli noktalar gezilerek fýstýk çamý aðaçlandýrmasý, 
kumul aðaçlandýrmasý ve diþbudak gençleþtirmesi 
hakkýnda bilgi alýndý.  Teknik ormancýlýk uygulamalarý 
yanýnda Sinop ilinin tarihi ve doðal güzelliklerinden 
Boyabat Kalesi, Akgöl ve Sinop þehir merkezindeki 
cezaevi ve müzeleri de gezilerek yöre tarihi ve kültürü 
hakkýnda bilgi sahibi olundu.  

Artvin Çoruh Üniversitesi 
Orman Fakültesi'nin 
Teknik Gezisi

Ferit DEHÞET  Orman Mühendisi
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30 Nisan 2009 tarihinde Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde yapýlan deðiþikliklerle “Aðaçlandýrma Tanýmýnýn 
deðiþikliðe uðradýðý orman kurma amacýnýn bu tanýmdan çýkarýldýðý, devlet ormanlarýnda özel aðaçlandýrma ile 
yapýlaþmaya izin verildiði, orman alanlarýnýn orman niteliðini hukuken kaybetmesine neden olunduðu ve orman 
bütünlüðünün bozularak orman alanlarýnýn daraltýlmasýnýn” yolunun açýlmasý, kamuoyunca kaygýyla 
izlenmektedir.

Orman alanlarý üzerinde yýllardýr oynanan oyunlarýn benzerini bu yönetmelik içeriðinde de görmek bizleri 
þaþýrtmamýþtýr.

Ormanlarý özelleþtiren ve orman alanlarýnda yaðmaya-yapýlaþmaya yol açacak bu deðiþikliklerin önüne 
geçmek ve engellenmesi için hukuki süreci baþlatmak asýl görevimizdir. 

Türkiye Ormancýlar Derneði, Kamu Yararýna Çalýþan bir Dernek olarak orman ve ormancýlýk 
çalýþmalarýnda kamu yararýný gözeten, ormanlarýmýzýn kamusal varlýklar olarak gözetilmesini ve yönetilmesini 
savunagelmiþtir.

Bu amaçla; 30.04.2009 tarih ve 27215 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren, 
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14 ve 21. 
maddelerinin; Anayasanýn 6831 sayýlý Orman Yasasýnýn ve ilgili diðer yasalarýn emredici hükümlerine aykýrýlýðý 
ve kamu yararýyla baðdaþmayan düzenlemeler olduðu gerekçesiyle;

Öncelikle YÜRÜTMENÝN DURDURULMASI ve ÝPTALÝNE iliþkin 29.06.2009 tarihinde DANIÞTAY'a dava 
açmýþtýr.

AÐAÇLANDIRMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA DANIÞTAYA DAVA AÇILDI

TÜRKÝYE ORMANCILAR DERNEÐÝ  YÖNETÝM KURULU 

DANIÞTAY  BAÞKANLIÐI'NA

ÝPTAL KARARI 
ÝSTEYEN (DAVACI) : Türkiye Ormancýlar Derneði, Tuna Caddesi No:5 Ankara Vergi No: 8790031792
VEKÝLÝ : Av.Ünal Yýlmaz, Ataç Sok. No:33/22 Kýzýlay-Ankara
DAVALI : T.C.Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ankara
T.KONUSU :30.04.2009 tarihli ve 27215 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Aðaçlandýrma 
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin 1,2,3,4,6,10,14,ve 21.maddelerinin iptaline karar 
verilmesi istemi.
TEBLÝÐ TARÝHÝ :30.04.2009
OLAY VE ÝPTAL NEDENLERÝ:

1-Davalý Çevre ve Orman Bakanlýðý'nca hazýrlanmýþ olan ve 30.04.2009 tarihli ve 27215 sayýlý 
Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 
Yönetmelik ile daha önce 09.10.2003 tarihli ve 25254 sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 
Aðaçlandýrma Yönetmeliði'nin 17 maddesi deðiþtirilmiþ ve 1 geçici madde eklenmiþtir. 

2-Bu deðiþiklik hükümleri; aðaçlandýrma,imar ihya ve erozyon kontrolü faaliyetlerinin usulü ve 
esaslarýnda  köklü deðiþiklikler getiren düzenlemeler olup, Anayasa ve 6831 sayýlý Orman Kanununun temel 
hükümlerine aykýrý olarak;

ORMANI ÖZELLEÞTÝREN VE ORMANDA YAÐMAYA YAPILAÞMAYA YOL AÇAN deðiþikliklerdir.
T.C.Anayasasý'nýn 63.maddesi: “Devlet,tarih, kültür ve tabiat varlýklarýnýn ve deðerlerinin 

korunmasýný saðlar, bu amaçla destekleyici ve teþvik edici tedbirleri alýr.
Bu varlýklar ve deðerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sýnýrlamalar ve bu nedenle hak 

sahiplerine yapýlacak yardýmlar ve tanýnacak muafiyetler kanunla düzenlenir.”
T.C.Anayasasý'nýn 169.maddesi; “Devlet, ormanlarýn korunmasý ve sahalarýnýn geniþletilmesi için 

gerekli kanunlarý koyar ve tedbirleri alýr.Yanan ormanlarýn yerinde yeni ormanlar yetiþtirilir, bu yerlerde baþka 
çeþit tarým ve hayvancýlýk yapýlamaz.Bütün ormanlarýn gözetimi devlete aittir. 
          Devlet ormanlarýnýn mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanlarý kanuna göre Devletçe yönetilir ve iþletilir. 
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Bu ormanlar zamanaþýmý ile mülk edinilemez ve kamu yararý dýþýnda  irtifak hakkýna konu edilemez.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanlarýn tahrip 

edilmesine yol açan siyasi propaganda yapýlamaz;  Münhasýran orman suçlarý için genel ve özel af çýkarýlamaz. 
Ormanlarý yakmak, ormaný yok etmek veya daraltmak amacýyla iþlene suçlar genel ve özel af kapsamýna 
alýnamaz.

Orman olarak muhafazasýnda bilim ve fen bakýmýndan hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarým alanlarýna 
dönüþtürülmesinde kesin yarar olduðu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakýmýndan orman niteliðini tam olarak kaybetmiþ olan tarla , bað, meyvelik, zeytinlik gibi çeþitli tarým 
alanlarýnda veya hayvancýlýkta kullanýlmasýnda  yarar olduðu tespit edilen araziler, þehir, kasaba ve köy 
yapýlarýnýn toplu olarak bulunduðu yerler dýþýnda, orman sýnýrlarýnda daraltma yapýlamaz.

T.C.Anayasasý 170.maddesi; “ Ormanlarýn içindeki veya bitiþiðindeki köyler halkýnýn kalkýndýrýlmasý 
ormanlarýn ve bütünlüðünün korunmasý bakýmlarýndan,ormanýn gözetilmesi ve iþletilmesinde Devlet ile bu 
halkýn iþbirliðini saðlayýcý tedbirler, 31.12.1981 tarihinden önce  bilim ve fen bakýmýndan orman olarak 
muhafazasýnda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmasý, orman içindeki köyler 
halkýnýn kýsmen veya tamamen bu yerlere yerleþtirilmesi için Devlet eliyle anýlan yerlerin ihya edilerek bu halkýn 
yaralanmasýna tahsisi kanunla düzenlenir.

Devlet, bu halkýn iþletme araç ve gereçleriyle diðer giderlerinin saðlanmasýný kolaylaþtýrýcý tedbirleri alýr. 
Orman içinden nakledilen köyler halkýna ait araziler Devlet ormaný olarak derhal aðaçlandýrýlýr.”

Yönetmelik deðiþikliðine dayanak olarak alýnan 6831 Sayýlý Kanunun 57.maddesi; “ Orman sahasýný 
artýrmak maksadýyla, orman sýnýrlarý içinde yangýn ve çeþitli sebeplerle meydana gelmiþ açýklýklarda, verimsiz, 
vasýflarý bozulmuþ ve amenajman planlarýnda toprak muhafaza karakteri taþýmadýðý halde muhafazaya ayrýlmýþ 
orman alanlarý ile, Devlete ait olup orman yetiþme muhiti þartlarý bakýmýndan  elveriþli olan yerlerde; köy tüzel 
kiþilikleri ve diðer gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan Orman genel Müdürlüðünce  uygun görülecek planlara göre 
aðaçlandýrma yapýlabilir.

Köy, kasaba ve þehirler civarýnda Devlete veya diðer kamu tüzel kiþilere ait arazilerde de gerekli þartlar 
bulunduðu ve ilgili kuruluþlarýn talebi olduðu veya muvafakatleri alýndýðý takdirde, bu kuruluþlarca tesis edilmek 
ve bakýlmak þartýyla Orman Ýdaresince aðaçlandýrmalar yapýlabilir.

Bu yerler için lüzumlu fidan ile aðaçlandýrma planlarý ve aðaçlandýrma ile ilgili yardýmlar bedelsiz 
saðlanabilir.

Aðaçlandýrýlan sahayý orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin haklarý geri alýnýr.Ýmar ihya 
çalýþmasý yapýlacak bozuk koru, bozuk baltalýk ormanlarýnda bu fýkra hükümleri uygulanýr.

Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu aðaçlandýrma sonucu meydana gelecek ormandan faydalanma 
usulü bu kanunlarda yer alan hususi ormanlara ait hükümlere göre yürütülür.

Bozuk ormanlardan çýkacak her nevi orman emvali, üretim, taþýma ve diðer giderler kendilerine ait 
olmak üzere bu sahalarý boþaltýp aðaçlandýracaklara tarife bedeli üzerinden Pazar satýþý olarak verilir.Uygulama 
usul ve esaslarý Tarým,Orman ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnca hazýrlanacak yönetmelikte gösterilir.

6831 sayýlý yasanýn 63.maddesi; en ufak parçasý yarým hektardan ve parçalarý yekunu bir hektardan 
aþaðý olmamak þartýyla,okaliptus ve kýzýlaðaç dahil olmak üzere yeni aðaçlandýrýlan arazinin sahibi, 
aðaçlandýrmadan itibaren elli sene içinde aðaçlandýrdýðý sahalara ait arazi ve bina vergilerinden muaf tutulur.Bu 
sahalarý orman halinde muhafaza etmeyenlerden vergi muafiyeti kaldýrýlýr.Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda 
bulunan arazide aðaçlandýrma yapmak isteyenler vali ve kaymakama müracaat ederler.Bu yerlerin bu durumda 
olduðu tespit olunduktan sonra orman idaresi tarafýndan yapýlacak aðaçlandýrma planýna göre,aðaçlandýrma 
iþine ziraat vekaletince izin verilir.

Aðaçlandýrma planlarý ve aðaçlama bilgisine ait türlü tardýmlar, orman idaresince parasýz yapýlýr.Plana 
göre ve müddeti içinde aðaçlandýrýlan sahalar aðaçlamaya baþlanan yýldan itibaren beþ yýl sonunda bu 
aðaçlamayý yapana parasýz temlik olunur.

Aðaçlanan sahayý;orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri alýnýr. Bu 
þartlara göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar Devlet ormanýna katýlmak üzere istimlak edilmez.”
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6831 sayýlý yasanýn geçici 5.maddesi: “Bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce  6831 sayýlý 
orman kanununun 17. Ve 115.md.lerine istinaden 99 yýl süreyle verilmiþ bulunan izin ve irtifak haklarýndaki 
süreye iliþkin saklý olup, bunlar hakkýnda bu kanunla deðiþtirilen 17.md.nin 3.fýkrasýndaki 49 yýl sonundaki süre 
uzatýmýyla ilgili hüküm uygulanmaz ve yapýlmýþ her türlü bina ve tesislerin bedelsiz ve eksiksiz Hazineye devri 
iþlemi bu 99 yýllýk süre sonunda yapýlýr.”

Emredici hükümler getirmiþ olmasýna raðmen yönetmelikte yapýlan bazý deðiþiklikler Anayasanýn ve 
6831 sayýlý yasanýn ilgili hükümlerine açýkça aykýrýlýk teþkil ettiði gibi kamu yararýyla da baðdaþmamaktadýr. 
Þöyle ki;

A-Deðiþiklik madde1 ile aðaçlandýrma yönetmeliðinin amaç baþlýklý 1.maddesinde “enerji ormaný 

tesisi” madde hükmünden çýkarýlarak, “rehabilitasyon çalýþmalarý” amaca dahil edilmiþtir. Deðiþiklik madde 2 

ile de yönetmeliðin kapsam baþlýklý 2 maddesi de yapýlan 1.madde deðiþikliðine uyumlandýrýlarak  “karma 

orman kurma çalýþmalarý” kapsam dýþýna çýkarýlmýþtýr. Yine deðiþiklik madde 4 ile yönetmeliðin tanýmlar 

baþlýklý 4.maddesinden bazý tanýmlar çýkarýlmýþ,bazý tanýmlar deðiþtirilmiþ ve yeni tanýmlar eklenmiþtir. Bu 

deðiþiklikte;
“Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarýnda mevcut türlerden gerekenlerin 

korunmasý,aþýlanmasý,canlandýrma kesimi,boþluk alanlara ormanlarda doðal olarak yetiþen türlerin ekimi ve bu 
türlerin aþýlý veya aþýsýz fidanlarýnýn dikimini,”
“Fidanlýk: Orman bitki türlerinin üretildiði fidanlýklarý,”
“Aðaçlandýrma: Saha etüdünden baþlayarak proje,tohum temini,fidan üretimi,arazi hazýrlýðý,dikim ve bakým 
faaliyetlerinin tümünü,”
Olarak tanýmlanmýþtýr.

Ayrýca deðiþiklik madde 3 ile yönetmeliðin Hukuki Dayanak baþlýklý 3. Maddesinden; ”orman sýnýrlarý 
dýþýnda olan ve aðaçlandýrýlmasý zorunlu olan yerlerde Orman Genel Müdürlüðü'nce hazýrlanacak plan 
çerçevesinde aðaçlandýrma yapýlmasýný” öngören 6831 sayýlý yasanýn 61.maddesinin hukuki dayanaklardan 
çýkarýlmýþ olmasý da dikkate alýndýðýnda;
Bu deðiþikliklerin 6831 sayýlý yasanýn57.maddesine açýkça aykýrý olduðu görülmektedir.Zira Öncelikle 
rehabilitasyon çalýþmalarý 6831 sayýlý yasanýn 57 maddesinin öngördüðü, “orman sahasýný artýrmak 
maksadýyla” yapýlan bir aðaçlandýrma çalýþmasý olmayýp; “bozuk ve verimsiz  sayýlan ORMAN ALANLARINDA” 
yapýlan çalýþmalardýr.

Yine “fidanlýk” tanýmlamasý da ,”fidanlarýn üretildiði fidanlýklar..” biçiminde iken,”orman bitki türlerinin 
üretildiði fidanlýklar” olarak düzenlenmekle; fidanlýklarda yapýlacak çalýþmalarý sýnýrsýzca geniþletmiþtir.
“Aðaçlandýrma” tanýmlanmasýyla da, yönetmelikte aðaçlandýrma faaliyeti içinde yer alan,”türlerin biyolojik 
baðýmsýzlýklarýný kazanýncaya kadar geçen sürede öngörülen bakým iþlemleri” aðaçlandýrma faaliyetleri dýþýna 
çýkarýlmýþtýr. 

B-Deðiþiklik madde 6 ile yönetmeliðin 8.maddesinde yer bulan “özel aðaçlandýrma,özel      erozyon 

kontrolü ve özel imar ihya “ çalýþmalarýna konu olabilecek alanlar; ANAYASA VE BÝR ÇOK YASAYA AYKIRI 

OLARAK geniþletilmiþtir.
8.maddenin b bendinde yapýlan deðiþikle; çeþitli gerekçelerle koruma altýna alýnmýþ olan milli 

park,tabiat parký,tabiatý koruma alaný,tabiat anýtý gibi özel çevre koruma bölgesi olarak ayrýlmýþ yerlerde de özel 
aðaçlandýrma,özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalýþmalarýna konu olabilecektir.

Bu deðiþiklik T.C.Anayasasý'nýn “Tarih,kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasýný” öngören 
63.maddesiyle açýkça çeliþtiði gibi 2873 sayýlý Milli Parklar,2872 sayýlý  Çevre Kanunu,2863 sayýlý Kültür ve 
Tabiat Varlýklarý Korum Kanunu gibi bir çok kanunun ilgili hükümlerine de aykýrýdýr.

C-Deðiþiklik madde 10 ile yönetmeliðin 13.maddesindeki; “Orman alanlarýnda ve Hazine 

arazilerinde gerçek ve tüzel kiþiliklere bir defada en fazla 300hektar saha için özel aðaçlandýrma izni verilebilir.” 



27

Orman ve Av Mayýs - Haziran 2009

Hükmü, “Orman alanlarýndaki özel aðaçlandýrma çalýþmalarýnda saha ile ilgili üst sýnýr Bakanlýkça belirlenir” 

olarak düzenlenmiþtir.Bu deðiþiklik Anayasanýn 169. Maddesinde hüküm bulan “devlet ormanlarýn kamu yararý 

dýþýnda irtifak hakkýna konu olamaz” ilkesine aykýrý düþmektedir.

D-Deðiþiklik madde 14 ile yönetmelik madde 17 de yapýlan deðiþikliklerle ise orman alanlarýndaki 
tesisleþmenin kapsamý 6831 sayýlý yasanýn ilgili hükümlerine aykýrý olarak geniþletilmiþtir.En önemlisi 
yönetmelikte 6831 sayýlý yasanýn 17.maddesine uygun olarak yer almýþ olan,”Devlet ormanlarýnda yapýlaþmaya 
izin verilemez” ifadesi kaldýrýlmýþtýr.Ayrýca yönetmelikte yer alan ,üretim ,bakým ve koruma amaçlý olarak izin 
verilen tesislerin baþýnda yer alan TAÞINABÝLÝR ifadesi de kaldýrýlmýþtýr.Bu durumda 6831 sayýlý yasanýn ilgili 
hükümlerine aykýrý olarak Devlet Ormanlarýnda bu tesislerin daimi olarak yapýlmasýnýn önü açýlmýþ ve Devlet 
Ormanlarýnýn içine yerleþme ve tesis yapma yasaðýna aykýrý bir düzenleme getirilmiþtir.

E-Deðiþiklik madde 21 ile yönetmeliðe eklenen geçici 2.madde ile getirilen;” 29.02.2009 tarihinden 
önce  özel aðaçlandýrma,özel imar-ihya,özel erozyon kontrolü ve özel fidanlýk sahasý olarak tesis edilen 
yerlerde,17.maddede belirtilen tesislerin yapýlmasýna proje revizyonu yapýlmasý ve ek taahhütname alýnmasý 
þartýyla izin verilebilir.” Hükmü ile daha önce kanuna aykýrý olarak yapýlmýþ ve ceza almýþ tesislere örtülü bir af 
getirilmektedir.Bu Anayasa'nýn 169.maddesindeki “Orman suçlarý için genel ve özel af çýkarýlamaz “ emredici 
hükmüne açýkça aykýrýdýr.

3-Sonuç olarak 30.04.2009 tarih ve 27215 sayýlý resmi gazetede yaýnlanarak yürürlüðe giren 
,Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeli'ðin 1,2,3,4,6,10,14 ve 21. Maddeleri 
T.C.Anayasasý'nýn ,6831 sayýlý Orman Yasasýnýn ve ilgili diðer yasalarýn emredici hükümlerine aykýrý,kamu 
yararýyla baðdaþmayan düzenlemeler olup iptali gerekmektedir.

4-Türkiye Ormancýlar Derneði, Kamu Yararýna Çalýþan Dernekler statüsünde olup,bir 
ormancýlýk meslek örgütüdür.Orman ve ormancýlýk faaliyetlerinde kamu yararýnýn korunmasý yönünde tasarrufta 
bulunmasý tüzüðü gereði görev ve ödevleri arasýndadýr.Bu davayý açma hak ve zorunluluðumuz doðmuþtur.
YÜRÜTMENÝN DURDURULMASI ÝSTEMÝ:Deðiþiklik maddelerinin yürürlüðünün devamýnda (Devlet 
ormanlarýnýn özelleþtirilmesi,yaðmalanmasý ve yapýlaþmaya açýlmasý yönünde) giderilmesi olanaksýz zararlar 
doðacaðýndan; yürütmenin durdurulmasýna karar verilmesini istiyoruz. 

YASAL NEDENLER : T.C.Anayasasý, 6831 sayýlý Orman Yasasý,ilgili diðer yasal 
düzenlemeler. 

KANITLAR :Aðaçlandýrma Yönetmeliði, Deðiþiklik yönetmeliði,tüm kanýtlar.

SONUÇ VE ÝSTEM :Sunulu ve yapýlacak inceleme sonucu ortaya çýkacak 
nedenlerle;

 T.C.Anayasasý'na ve ilgili yasalara aykýrý hükümler içeren 
30.04.2009 tarihli ve 27215 sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþ olan 
Aðaçlandýrma Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin,1,2,3,4,6,10,14,ve 
21.maddelerinin ÝPTALÝNE,

Öncelikle yürütmenin durdurulmasýna,
Yargýlama giderleriyle vekalet ücretinin davalýya yüklenmesine karar verilmesini 

saygýyla vekaleten dilerim. 

29.06.2009
Ek. 1- Aðaçlandýrma Yönetmeliði             
       2-Deðiþiklik Yönetmeliði
       3-Vekaletname
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YORUMSUZ!...



Memuriyete girenler için doldurulan sicil kayýt 
defterinden alýnan bilgilere göre kýsa özgeçmiþi 
aþaðýya çýkarýlmýþtýr.

Sicil no: 1398
Baba adý: Mehmet  Ana adý: Zeynep 
1917 (1333)'de Gaziantep'in Zemge köyünde 

doðdu.  
1941'de Orman Fakültesinden “eyi derece” ile 

mezun oldu.
1941-1944 arasý askerliðini yedeksubay olarak 

tamamladý.
1944'de Adana-Kozan'da mesleðe bölge þefi 

olarak baþladý.
1946'da Kahramanmaraþ-Andýrýn'a iþletme 

müdürü olarak atandý.
1947'de Kahramanmaraþ'a iþletme müdürü 

olarak atandý.
1948'de Gaziantep'e iþletme müdürü olarak 

atandý.
1951'de Elazýð'a iþletme müdürü olarak atandý.
1953'te Mersin'e iþletme müdürü olarak atandý.
1955'te Sivas-Koyulhisar'a iþletme müdürü 

olarak atandý.
1956'da Kastomonu'ya iþletme müdürü olarak 

atandý.
1957'de Afyonkarahisar'a iþletme müdürü olarak 

CUMHURÝYETÝN ÝLK YILLARINDAN,
DÜLÜKBABA AÐAÇLANDIRMASINA  

atandý.
1958'de Ýngiltere'de 3 ay + 45 gün (uzatma)  

aðaçlandýrma konusunda eðitim aldý.
1961'de Adapazarý Orman Baþmüdürlüðü, kýsým 

müdürlüðüne atandý.
1962'de Antakya'ya iþletme müdürü olarak 

atandý.
1963'de Amasya'ya orman baþmüdür muavini 

olarak atandý.
1971'de Ankara'ya Orman Genel Müdürlüðü, 

Eðitim Dairesi Baþkanlýðýna mühendis olarak 
atandý.

1973'te Orman Genel Müdürlüðü, orman 
müfettiþi olarak atandý.

1982'de emekli oldu.  Halen Ankara'da 
yaþamaktadýr.

Aldýðý Ödüller:

1953'te Ýçel Valiliðince vazifesinde göstermiþ 
olduðu baþarýsýndan dolayý takdirname, 

1957'de orman yangýnlarýnýn söndürülmesinde 
göstermiþ olduðu üstün baþarýdan dolayý takdirname,

1958'de orman yangýnlarýnýn söndürülmesinde 
göstermiþ olduðu dikkat ve alakadan dolayý Ziraat 
vekilince takdirname.
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Mecit Orhan TÜTER 
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Orman ve Av: Orhan Bey nerde doðdunuz? 
Orman Fakültesine kadar nasýl bir eðitim aldýnýz? 

1917 yýlýnda, Gaziantep'in daha önce adý 
Zemge olan Serince köyünde doðdum. Cumhuriyet 
kurulduðunda ben 6 yaþýndaydým. Ýlkokula 
baþlayacaðým sýrada nüfusa kayýt olmamýþtým. Önce 
nufusa kaydým yapýldý. Dayý Ahmet Aða Köylü Ýlkokulu 
diye yatýlý bir okula kayýt oldum. Üç yýl orada okudum. 
O sýra þehirde de bir okul vardý, öksüz aile çocuklarýný 
alýyordu, o da yatýlýydý. Dördüncü sýnýfa geçtiðim sene 
Darül Ýtam denen yatýlý ve öksüzlerin kaldýðý okul ile 
benim okul birleþtirildi ve Kayseri'nin Talas ilçesi 
Zincidere köyüne (Erciyesin eteðinde) nakledildi. Ben 
de okulla birlikte Kayseri'ye taþýndým. Yeni harflerin 
kabul edildiði 1928 yýlýnda ilkokulu bitirdim. 
Gaziantep'e döndüm ve 1 yýl köyde kaldým,  yeniden 
okula gidemedim. O dönem ortaokula gitmek için 
saðlýk raporu veriliyordu. Ortaokul için rapor almak 
istedim, gözümde trahom tespit edildi, doktor 
iyileþtirmek için iki madeni lira istedi. Aslýnda bende 
trahom yoktu, doktor rüþvet istedi, verneyince de 
doktor okula gitmeme mani oldu. Dolayýsýyla o yýl 
okula gidemedim. Sonraki sene 1930 da Gaziantep'te 
ortaokula baþladým. 1937'de liseyi bitirdim. 1938 de 
Orman Fakültesini kazandým. Ankara da Yüksek Ziraat 
Enstitüsüne (ziraat, orman ve veteriner birlikte) kayýt 
oldum. Ýki yýl burada, 2 yýlda Ýstanbul, Bahçeköy'de 
okudum. 1941 yýlýnda orman fakültesinden mezun 
oldum. Hocalarýn tamamý Alman'dý, Türkler asistan 
olarak çalýþýyordu.

Orman ve Av: Aileniz ne iþ yapýyordu?
Çiftçi idi.

Orman ve Av: Günümüz köylüsü bile 
çocuklarýný okula göndermekten imtina ederken 
o dönemde aileniz birçok þeyi göze alarak sizi 
okula gönderiyor, okula gitmenizdeki önemli 
faktörler nelerdir?

O zaman köylerde okul diye bir þey yok. Burç diye 
bir köy vardý bize 5 km uzaklýkta, orda bölge okulu 
vardý. O dönemde öðretmen yok, eðitmen yok. 
Babama hoca derlerdi ama okur yazarlýðý dahi yoktu. 
Diðer köyden Kara hoca diye birini getirmiþlerdi. Eski 
yazý okumaya 5-6 yaþýnda baþladýk, iki yýl devam 
ettikten sonra hoca gitti. Hoca gidince cami hocasý bizi 
okuttu. Babamýn ahbaplarý çoktu. Çýralý cami imamý 
Kürt Ahmet Efendi diye belediyede bir nikah memuru 
vardý, Fransýz harbinde cami yýkýlýnca belediyeye nikah 
memurluðuna alýnmýþ. Ona babam okul olmadýðýný 
anlatmýþ. O adam babama benim için “yatýlý okula 
kayýt etmek üzere alalým” demiþ. Babam “Gaziantepe 
okula gider misin?” diye sordu bana. Daha sonra 
Gaziantep'e gitmeye karar verdim. Gaziantep'e gittim, 
nüfusa kayýt olmadýðýmý öðrendim. Babamýn tanýdýðý 
vardý ve nüfus kaydýmý yaptýrdýk. Nüfus memurluðunda 
“bu 10 yaþýnda var” dediler, Ahmet efendi “8 yaz” 
dedi, okula gidiþim böyle oldu. 

Aslýnda benim adým Mecit'tir, ilkokulda hocalar 
beni beðendiler, Naciye Haným ve eþi Lütfi Bey “senin 
bir adýn da Orhan olsun” dedi. Ýlkokulu bitirdiðimde 
diplomam Orhan olarak geldi. Okul Müdürü Tahir Bey 
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“nüfus cüzdanýnda Mecit, diplomada Orhan yazýyor 
bu olmaz” dedi. Bunun üzerine öyle bir ilmühaber 
yaptýrdýk adý Mecit, mahlasý Orhan yazdýrýp, bu þekilde 
nüfusa kaydettirdik, böylece ortaokula kaydoldum.

Orman ve Av: Öðrenciyken Orman 
Fakültesinde o dönemde kimlerle arkadaþlýk 
ettiniz? 

Nizamettin ACAR, Melih MELEN, Þinasi AKAT 
vardý. Hepsi vefat etti. Ben 92 yaþýndayým.

Orman ve Av: O dönemde Orman 
Fakültesinde kýz öðrenci var mýydý ?

Ziraat ve Veterinerde kýz öðrenci vardý ama 
orman fakültesinde yoktu. Biz mahrumduk!

Orman ve Av: Orman Fakültesinde eðitim-
öðretim nasýldý?

Tüm hocalar Alman'dý Ýkinci dünya harbi bitince, 
Rektöründen beden eðitim öðretmenine varýncaya 
kadar tüm hocalar gitti.

Orman ve Av: Üniversite eðitimimizin 
temelini Almanlar mý attý?

Ziraat enstitüsü kurulunca Almanlarýn yardýmýyla 
teþekkül etti enstitü. Enstitünün tüm malzeme araç 
gereç vb hepsi ordan geldi. Beden eðitimi malzemeleri 
bile Almanya'dan geliyordu.

Orman ve Av: O dönemde hangi dersleri 
görüyordunuz?

Ziraatçiler 1 yýl çiftlikte staj görüyordu, 2. sýnýfta 
enstitüye gelirlerdi. Orman doðrudan enstitüde 
baþlardý. Ýlk 2 yýlda ortak dersler alýyorduk. 
Mühendislik temel dersleri Ankara'da, ormancýlýk 
temel derslerini Ýstanbul'da görüyorduk. Ýstanbul'da 
bizim hocalar verdi dersleri, içinde Alman olanlar da 
vardý.

Orman ve Av: Hocalarýnýzdan ismini 
hatýrladýðýnýz var mý?

Ýsmini hatýrlayamýyorum ama Botanikçi vardý en 
eski kitabý yazan. Mazhar DÝKER vardý. Fehim FIRAT 
vardý. Baþka hoca da hatýrlayamadým þimdi. 

Orman ve Av: Öðrenciyken nerede 
kalýyordunuz?

Yatýlý kalýyorduk, yurt Fakültenin yanýndaydý. Her 
þeyi devlet karþýlýyordu. Hafta sonlarý Ýstanbul'u 
geziyorduk. Tatil olunca otobüsle Büyükdere'ye inerdik, 
ordan vapurla Galata Köprüsüne inerdik, ordan yukarý 
çýkardýk Beyoðlu'na. Gidip gelinceye kadar akþam 
olurdu. Böylece günümüz yolda geçerdi. Gezmeye 
giderken Fakülteden öðle yemeði olarak kumanya 
alýrdýk. Galata köprüsünde balýk ekmek falan yiyecek 
paramýz yoktu. Bir sene okulda kaldým, eve 
dönmedim, imkanlar kýsýtlýydý. Trenle eve, 
memleketlere dönerdik. Yol uzundu ama keyifli olurdu.

Orman ve Av: Aklýnýzda kalan Fakülteye 
iliþkin bir anýnýz var mý?

Bir sene üç arkadaþ birlikte Karabük ormanlarýna 

staj yapýp harçlýk kazanmaya gittik. Sonra 1 sene de 
köy etütlerine gönderildik. Bakanlýk kanalýyla gittik. 
Bültenleri doldurduk, köylerde çalýþtýk ve harçlýðýmýzý 
kazandýk. 

Orman ve Av: Ormancýlýk o zaman çok 
popüler miydi?

Orman Fakültesi seçme ve fakir öðrencilerden 
oluþuyordu. Orman Fakültesine gelen öðrenciler daha 
çok Darüþþafaka lisesinden gelen öðrencilerdi. Bu 
liseden bizim sýnýfta 8-10 kiþi vardý. Onlar sýnavsýz 
girebiliyorlardý Orman Fakültesine. Eðitimleri iyi, 
yabancý dil bilgileri vardý. Orman Fakültesindeyken 
mevcudumuz 45-50 kiþiydi. Orman Fakültesine 
liselerin fen þubelerinden iyi ve pekiyi olanlar, ziraat 
fakültesine pekiyi olanlar alýnýyordu, sanýrým veteriner 
fakültesi de ziraatla aynýydý.

Orman ve Av: O zaman öðrencilerin 
ihtiyaçlarýný her fakülte karþýlýyor muydu?

Hayýr. Sadece ziraat ve ormanda okuyan 
öðrencilerin masraflarýný devlet karþýlýyordu.

Orman ve Av: Orman fakültesinden 1941 
yýlýnda mezun olduktan sonra ne yaptýnýz?

Asker oldum, harp seneleriydi. 2.5 yýl askerlik 
yaptým 6 ay yedeksubay okulu, 2 yýl da kýtada 17. 
Mürettep Kolordu, Ýskenderun Topçu Alayýnda subay 
olarak askerliði tamamladým. Ýkinci Dünya savaþý 
biterken terhis oldum. Kozan'a 1944 yýlýnda bölge þefi 
olarak tayin oldum. O zaman iþletme müdürlüðü de 
yoktu Kozan'da.

Orman ve Av: 1944 yýlýnda Kozan'a 
atandýðýnýzda, koþullar nasýldý?

Bizden önce 1937'de 3116 sayýlý kanun 
yürürlüðe girmesinden sonra Kozan'a Devlet Orman 
Ýþletme Müdürlüðü açýldý. O zaman Nazým BATUR, 
sonra Faruk ÞEKER, Mazhar DÝKER umum 
müdürleriydi. O dönemler de Kozan'ýn Ýþletme 
Müdürlüðü kuruluþunu yaptýk, Ýþletme Müdürü olarak 
Þevket GEDÝZ tayin oldu ve bölgelerin yerleri tespit 
edildi. Kozan Orman Ýþletme Müdürlüðü olarak 
kuruldu, ben Horzun Bölge Þefi olarak atandým. 
Merkeze yakýndý, orda 8-10 km mesafede bir karakol 
vardý. Bölge þefliðinin bir tavlasý (atlarýn beslenip, 
bakýldýðý yer) vardý. Atlarla veya mekkârelerle (yük 
taþýyan hayvan) görev yaptýk. Ýki yýl orada görev 
yaptým. O arada ben Karabük iþletmesinde 15 gün bir 
hizmet içi eðitim (muhasebe vs konularýnda) gördüm, 
Sonra döndüm. Andýrýn Orman Ýþletme Müdürlüðünü 
kurmak üzere görevlendirdiler. Andýrýn Orman Ýþletme 
Müdürlüðünün kuruluþunu 1946 yýlýnda yaptým. 
Kuruluþu yaptýktan sonra 1,5 yýl kaldým. Oradan 
Kahramanmaraþ Orman Ýþletme Müdürlüðüne tayinim 
çýktý. Kahramanmaraþ'tayken 1950 yýlý seçimleri 
yaklaþýyordu. Kahramanmaraþ'tan Gaziantep Orman 
Ýþletme Müdürlüðünün kurmak üzere tayinim yapýldý.

Orman ve Av:Ne zaman evlendiniz?
1947 yýlýnda Andýrýn'da evlendim. Askerdeyken 
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Kemal AÐCA diye biriyle tanýþtýk, alayda beraberdik, 
arkadaþ olduk. Ben Kozan'a geldiðimde Adana'ya 
iniyordum. Kemal AÐCA Adana'ya geldi. O asker 
(yedeksubay) iken evlenmiþti. Fikriye diye bir hanýmý 
vardý. Tanýþtýk. Ben bekarým iþte. “Seni evlendirelim” 
dediler. Ben de “olur” dedim. Nasýl olsa evleneceðiz. 
Eþim Fikriye hanýmýn arkadaþýymýþ. Tanýþtýrýldýk o 
vesileyle evlendik. Eþimin adý Nefise, Gürani 
sülalesinden. 

Orman ve Av: Gaziantep'e Orman Ýþletme 
Müdürlüðü kurmak üzere gittiniz, orada nasýl 
çalýþmalar yaptýnýz?

Gaziantep Orman Ýþletme Müdürlüðünün 
kuruluþunu yaptým. Buraya gelince Düllükbaba 
ormanýnýn durumunu size anlatmam gerekir. 

Mr. Aisli diye biri Gaziantep'teki Amerikan 
hastanesinin idare müdürüydü. Dr. Dui de hastanenin 
baþhekimi. Dr. Dui Gaziantepte bir orman kurulmasýný 
istemiþ. Bu nedenle Mr. Aisli, ben Gaziantep'e 
gelmeden önce Gaziantep'te bir orman tesis edilmesi 
için Ankara'ya gelmiþ. Bakanlýk Enstitü ve Orman 
Umum Müdürlüðü ile görüþerek bir orman tesisi için 
söz almýþ. Geldi bana dedi ki “ben söz aldým, buraya 
bir orman tesis edeceksin.” Ben de dedim ki “tamam 
yapalým ama önce yazý gelsin”. Zaman zaman beni 
ziyaret ederdi. Umum Müdürlük bir orman tesisi için 
Elazýð Fidanlýk Müdürü Kemal ALAGÖK'e yer 
bulunmasý ve raporunun da yapýlýp gönderilmesi 
yönünde emir vermiþti. ALAGÖK geldi oraya, Mr. 
Aisli'de var. Ormanlýk tesisi için uygun bir yere bakýlýyor. 
Sof daðýnda güzel bir su çýkar, Dr. Dui de burayý 
beðenirmiþ. Mr. Aisli de orayý önerdi, Mr. Aisli, 
ALAGÖK ve ben kamyona bindik, makam aracýmýz 
kamyondu o zaman. Gidip oraya baktýk, o zaman yol 
yok. O tarihte Köy Hizmetleri de yok yýl 1948-1949. 
Sof Alýcýsý diye bir köy var, oraya kadar kamyonla 
geldik. Sonra Sof daðýna kadar yürüdük. Köy daðýn 
yamacýna kurulmuþ, o yüzden dað yakýn köye yakýn, 
oralara baktýk. Genelde görülen yerler, köylüler 
tarafýndan bað bahçe yapýlmýþ. Derli toplu bir yer yok. 
Ben dedim ki “buraya gidip gelmek zor, çalýþmak zor, 
ben biliyorum asýl aðaçlandýrma yapýlacak yeri” dedim 
ve geri dönüp geldik Gaziantep'e. Bir Belediye Baþkaný 
vardý Nail BÝLER diye. Ona telefon ettim ve dedim ki 
“böyle bir durum var, þu yere senin jeep marka 
arabayla çýkalým.” “Olur” dedi. Sabahleyin geldi. 
Belediye baþkaný, Mr. Aisli, Park Bahçeler Müdürü 
Kemal GÖÐÜÞ,  Fidanlýk Müdürü Kemal ALAGÖK ve 
ben yeri inceledik. Gaziantepe 10 km mesafede bir 
tepe. Arka tarafýnda Dülükbaba köyü, Sal köyü, diðer 
tarafta Ankara'ya giden E-5 yolu var. Kýsacasý derli 
toplu, geniþ orman tesisi için uygun bir yer. Güneyi de 
Gaziantep'in bað ve bahçelerine kadar iniyor. Sonuçta 
benim önerime göre aðaçlandýrma yapýlacak yere 
karar verildi, iþ rapora kaldý. Kemal Alagök ölçüp 
hesap yapmadan, rapor yapýp Umum Müdürlüðe 
göndermiþ. Umum Müdürlüðü tarafýndan bu rapor 
beðenilmedi, uygun görülmedi. Sonra bana rapor 
hazýrlamam için emir verildi. Bunun üzerine de ben 
ölçtüm, biçtim, haritasýný vb hesaplarýný yaptým 1/25 
000'lik askeri paftalardan yararlanarak 4200 dekarlýk 

bir alan belirledim ve raporumu hazýrladým. Ali KALELÝ, 
Mustafa BAYDIK, Cafer KAYGINER 1948 yýlýnda 
mezun olunca aday bölge þefi olarak bana 
gönderildiler. Böylece gönderdiðimiz bu raporun 
onaylanmasý 1949 yýlýný buldu. Tahsisat da 
gönderilecek diye bilgi verildi. Dülükbaba 
aðaçlandýrmasýnda Amerikan hastanesi baþhekiminin 
de katkýsý var. Mr. Aisli Ankara'ya aðaçlandýrma talebi 
için baþvuru yaptý. Ben de yeri önerdim ve yaptýðým 
raporla da aðaçlandýrma yürürlüðe girdi.  

O r m a n  v e  A v :  D ü l ü k b a b a  
aðaçlandýrmasýnýn Türkiye'nin ilk aðaçlandýrmasý 
olduðunu herkes biliyor. Kimin fikri olduðu pek 
bilinmiyordu.

Aðaçlandýrmanýn yeri konusundaki fikir, projenin 
raporunun yapýlmasý ve aðaçlandýrmasýnýn 
baþlatýlmasý bana ait. Oysa oraya Mahmut TÜZÜN ve 
Muhterem OKUTUR ormaný diye yazmýþlar, ama doðru 
deðil. Raporu ben yaptým. Entrikalar var. Benim 
raporlarda imzam var. Ayrýca Gaziantep Orman 
Ýþletme Müdürlüðünün de kuruluþunu yapan benim, 
bu çalýþmalarýn nasýl olduðunu biliyorum. Mahmut 
TÜZÜN 1951 yýlýnda mezun oluyor, ama Mr Aisli ile 
görüþmüþ falan filan…  Oysa 1949 yýlýnda benim 
raporum onaylanýp gönderiliyor. Bu bakýmdan 
tarihlerde bir çeliþki var. Dülükbaba aðaçlandýrmasý 
Mecit Orhan TÜTER'in  fikridir (eseridir).

Orman ve Av: Orman iþletmeleri kurma 
görevi de verilmiþ size.

Andýrýn Orman Ýþletme Müdürlüðü, Gaziantep 
Orman Ýþletme Müdürlüðü kurduðum iþletmelerdir. 
Fakat Gaziantep Orman Ýþletme Müdürlüðünün 
kuruluþu Umum Müdürlükçe tasdik edildi. Tahsisat da 
ayrýldý, ancak daha sonra 1950 de Gaziantep Orman 
Ýþletme Müdürlüðü kapatýldý. DP yönetime geldiðinde 
20 iþletme kapatýldý. Gaziantep'te onlardan bir 
tanesiydi. 1951 yýlýnda baþmüdürlükler kurulmaya 
baþlandý. Ben de Elazýð Orman Ýþletme Müdürlüðüne 
tayin edildim. 

Orman ve Av: Mesleðe baþladýðýnýzda 
üretim nasýldý, neler yapýyordunuz? Büyüklerimiz 
bize derlerdi ki biz hep at sýrtýnda çalýþtýk diye 
doðru mu? 

Tabi ki doðru. Yol iz yok, araba da yok. Andýrýn'a 
geldiðimde bana orada bir jeep verdiler. 
Kahramanmaraþ'a geldiðimde de bir araba verdiler. 
Kahramanmaraþta iþletme müdürlüðü lojmaný vb 
tesisleri vardý, önceden kurulmuþtu. Ben kurulu 
iþletmeye geldim. Þeflerin arabalarý yok, sadece 
iþletme müdürlerinin var. Bizden önce iþletmeler 
kurulmadan önce mültezim denilen müteahhitlik 
sistemi vardý. Amenajman planý falan yok daha. Ben 
oraya geldiðimde 1. derece amenajman planý yapýldý. 
Ölçümler tabandan ve tepeden alýnarak ortalama bir 
deðer üretildi. 1. derece amenajman planý denen 
planlar yapýldý. Hatta ben oradayken Ýsmail KARAKAN 
da amenajmancý olmuþtu. Müteahhitlere verilir. 
Nerede ve ne kadar yapýlacaksa tespit edilir ve 
müteahhitlerle anlaþmasý yapýlýr, müteahhitler 
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göreve baþlayýnca müteahhitlik sistemi kalktý. 
Müteahhi t le re  müs tenz im den i l i rd i .  Ar t ý k  
müteahhitlerle deðil iþletmelerle doðrudan doðruya 
vahidi fiyat usulü dediðimiz iþçilerle (Tahtacýlar) onlarla 

3 kesme-taþýma pazarlýðý yapýlýr, onlarýn hazýrladýðý m
üzerinden istihkak yapýlýr, anlaþma gereðince 
muhasebeden ücretler ödeniyordu. 

O zaman hýzarla (karþýlýklý çekilen testere) Adana 
çeþidi dediðimiz latalar üretilirdi. O zaman tomruk 
üretimi yok, yol yok ki olsun, latalar þeklinde üretim 
yapýlýrdý.  Ben Mersin Orman Ýþletme Müdürlüðüne 
geldiðimde, orada Çamalan Bölgesinin Çamalan 
köyü vardýr, burasý tamamen tahtacý ve orman iþçiliði 
yaparlardý. Ben ilk defa Mersin'de Gözne Bölgesinde 
tomruk yapýlacak dedim. Hatta o zaman Menderes 
Baþbakan, Mersin'de liman yapýlmasý için oradan 
geçerken, köylüler karþýlýyor, beni Fehmi KORALTAN'a 
þikayet ediyorlar, “bize iþ vermiyor” diye. Ama bana bir 
þey olmadý.

Orman ve Av: O zaman siyaset, þimdiki 
kadar ormancýlýk iþlerine karýþýyor muydu?

DP devrinde her ocak 
b u c a k  b a þ k a n ý n a  
v a r ý n c a y a  k a d a r  
ormancý lar ýn üstünde 
tepesindeydiler. O zamana 
kadar köylü vatandaþýn 
h a k k ý  s u i s t i m a l  
edilmiyordu. Köylü de pek 
orman idaresinin iþlerine 
karýþmýyordu.

Orman ve Av: DP 
ile birlikte bir takým 
s ý k ý n t ý l a r  o l m a y a  
b a þ l a d ý ,  b u n l a r  
o r m a n c ý l ý ð a  n a s ý l  
yansýdý?

DP zamanýnda asker, sivil ve diðer çalýþanlar da 
memnun deðildi iktidardan.  Ýhtilalýn sebebi de 
askerlerin memnun olmamasýydý. Onlar samimi 
deðillerdi. “Memur göreve gitmediði taktirde vatandaþ 
kulaðýndan tutup göreve götürebilir” sloganlarý vardý. 
Bu memurun iþte her türlü hizmette kullanýlmasý 
anlamýna geliyordu. Kurallarý zorlamaya baþladýlar. 
Hep kendi çýkarlarýna göre hareket ettiler.
 

Orman ve Av: Teknik açýdan altyapýyý 
zorladýlar mý, kendi kuralsýzlýklarýný ormancýlýða 
dayattýlar mý?

Valla biz raporlarýmýzý hazýrlýyorduk. Her iþletme 
1 yýl içinde yapacaklarýný, bütçe ile birlikte hazýrlanýr ve 
iþletme buna göre çalýþmaya girerdi. Ne yapacaðýný 
bilirdi. Öyle þeyler oluyordu ki mesela Tarsus'un 
Keþmiköyü Sarýkavak yolu bizim programýmýzda yok. 
Bunu ormancýlar yapsýn diye Bakanlýða veya Umum 
Müdürlüðüne baský yapýlýyordu. Ödenek yok, ormana 
bir faydasý yok. Yaylaya gidilecek ve o yol kullanýlacak. 
O yol ormancýlara yaptýrýldý. Plansýz programsýz iþler 

yaptýrýlmaya baþlandý. 1951'de Baþ müdürlükler 
kuruldu. Diyarbakýr iþletmesi kapatýlmýþ, Elazýð'a 
baðlanmýþ vb. nedeni ekonomik deðilmiþ diye 
kapatýyorlarmýþ. 150 km yol var Elazýð Diyarbakýr 
arasý. Ben Ýþletme Müdürü olarak Elazýð'dan kalkýp 
Diyarbakýr'a gideceðim çok rantabl deðil. 

Orman ve Av: Ekonomik olmadýðýna kim 
karar verdi?

Hükümet karar verdi.

Orman ve Av: O zamanlar orman 
mühendisliðinin toplumdaki yeri nasýldý, 
önemseniyor muydu? 

Bizden önce, orman iþletmelerinin kuruluþundan 
önce “çevirge müdürlükleri” vardý. Vilayetlerin 
emrinde bir çevirge müdürlüðü ve yine bölgeler falan 
vardý. Fakat bölge þefleri müteahhitlerin emrindeydi. 
Müteahhit onlara araçlar verir, yeme içmelerini temin 
eder, Müteahhit kendisine göre kesimi belirlerdi.  
Herþey müteahhidin isteðine baðlýydý. “Gavurun 
ekmeðini yiyen gavurun kýlýcýný sallar” yani.

Orman ve Av: 
Orman mühendisliði kýz 
verilecek bir meslek 
miydi o zaman?

Çevirge müdürlüðü 
zamanlarýnda suistimal 
almýþ yürümüþ, çünkü 
ondalýkçý tabir edilirmiþ 
ormancýlar. O zaman 
ormancýlara pek itibar 
yoktu. Rüþvet falan almýþ 
yürümüþ. Onlarýn yaptýðý 
iþler o þekilde yürürmüþ. 
Fakat iþletmeler kurulunca 
bunlarýn hepsi kalktý ve 
ormancý yeniden saygýn bir 

kimlik kazandý. Hatta Ýstanbul'a gidip iþletme için 
parasýz istediðin þeyi alabilirdin. Ben iþletme için 
alýyorum dedin mi akan sular dururdu. Orman 
iþletmesi ile ilgili malzemeler güvene dayalý olarak 
verilirdi. Örneðin iþletmenin telefonlarýný çekiyorduk. 
Bunlarýn malzemelerini alýyorduk, parasýný sonra 
vermek üzere. Çok güzel bir güven ortamýydý. Canla 
baþla çalýþýyorduk.

Orman ve Av: Atatürk'le ne zaman 
tanýþtýnýz?

Burada, Ankara'da öðrenciyken oldu. 
Gaziantep'in kurtuluþ günü sanýrým 25 Aralýk. O 
zaman bizim Ali KILIÇ, Ömer Asým AKSOY, Hafýz SAÝM 
bunlar Gaziantep milletvekiliydiler. Ýþte kurtuluþ 
gününü kutlamak için halkevinde, þimdiki etnoðrafya 
müzesi varya, orda kutlanacaktý. Ankara'daki 
Gaziantepli öðrenciler de çaðrýldý. Geldik oraya 
akþam, Atatürk'e de telgraf çekildi, davet edildi. 
Atatürk geldi oturdu, yanýnda Behcet Kemal ÇAÐLAR 
da vardý. Þimdi Behcet Kemal ÇAÐLAR, orada 
Gaziantep'in kurtuluþu için bir þiir yazmýþ, onu okudu. 
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Þiirde Fransýzlarýn Jane Dark denilen kahramaný var ya 
ondan esinlenmiþ ve benzetmeler yapmýþtý. Atatürk 
“böyle bir þey yok, o efsane bu olamaz” dedi. “Onu 
deðiþtir yerine Gaziantep için hakikatli ifadeler kullan, 
hayali kahraman olmasýn” dedi. O gün Atatürk kalktý, 
mendilini çýkardý baþa geçti ve halay çekti. Ondan 
sonra da hastalandý, 1937 yýlýnýn sonuydu.

Orman ve Av: Atatürk öðrencilerle konuþtu 
mu?

Ortada yuvarlak masa vardý. Hepimiz Atatürk'le 
ayný masada oturduk. Orada kalkýp halkla halay 
çekmesi de mütevazi olduðunu da gösterir, müstesna 
bir kimseydi Atatürk.

Biz Atatürk'ün eseriyiz, Atatürk'ün zamanýnda 
baþlayan o okullarýn kuruluþu, diðer þeylerin yapýlýþý, 
Atatürk artýk öyle bir kimse ki hesaba kitaba sýðacak bir 
adam deðildi.

Orman ve Av: Çocuklarýnýz ne zaman 
doðdu?

Ýlk çocuðum kýzým- 5 Haziran 1948'de oldu. 
Ýkincisi oðlum- 7 aðustos 1949'da doðdu. Üçüncüsü 
oðlum- 31 Aralýk 1959'da doðdu. 

Orman ve Av: Çalýþma yaþamýnýza 
dönersek. 1951 de Elazýð Ýþletme Müdürlüðüne 
geldiniz, daha sonra nerelerde çalýþtýnýz?

Dokuz ay Elazýð'da kaldým. Elazýð'dan tekrar 
Kahramanmaraþ'a atandým. Ondan sonra Mersin 
Ýþletme müdürlüðüne atandým. Mersin'den sonra ise 
Sivas- Koyulhisar iþletmesine geldim. 

Orman ve Av: Mersin'den Sivas'a gelmek 
biraz sürgün gibi. Sürgün mü edildiniz? 

Evet, sürgün edildim. Güneþe karþý durduk. 
Mücahit ÞAYLAN diye bir baþmüdür vardý. Ben onunla 
anlaþamadým. Ordan Koyulhisar'a gittim ve 1,5 yýl 
kaldým. Sonra 1956'da Kastamonu Orman Ýþletme 
Müdürlüðüne gittim. 1957 seçimlerinden önce ordan 
da Afyonkarahisar Orman Ýþletme Müdürlüðüne 
sürgün oldum. Halkçý olduðumu söyleyerek sürgün 
ettiler. Aslýnda çalýþmalarýmdan dolayý, kendi iþlerine 
gelmediði için, sürgün ettiler, çok iþler gördüm, bu 
nedenle sürgün edildim. Ýþletme müdürü olarak çok 
iþler yaptým. Orda bir muhafaza memuru vardý, sonra 
onu vurdular. Çalýþtýðý sýralarda iþçilerden hisse 
alýrmýþ, ben gelince hepsi ortadan kalktý, istenmeyen 
adam oldum. Bu nedenle halkçý diye sürgün edildim. 
Kastamonu'dan sonra, Afyonkarahisar'a tayin oldum. 
Afyon'da 4 yýl kadar kaldým. Sonra Adapazarý'na 
Koruma Kýsým Müdürü olarak gittim. Orada da az 
ka ld ým 8-9 ay  kadar.  Adapazar ý  K ý s ým 
Müdürlüðünden,  Antakya Orman Ýþletme 
Müdürlüðüne oradan da Amasya'ya baþmüdür 
muavini olarak atandým.  Orada 1962-1970 yýllarý 
arasýnda 8 yýl kaldým.

Orman ve Av: O dönemde siyasi görüþ 
olarak hangi siyasi yapýyý kendinize yakýn 
hissediyordunuz?

Halk Parti tabii, baþlangýçtan beri öyle geldik. 40 

ta adaylýðýmý bile koydum Halk Partisinden. Ama 
görevdeyken particilik yapmadým. Sadece doðru 
çalýþtým. Partililer içimize zorlu baský yaptýlar, onlara 
uymadýðýmýz isteklerini yapmadýðýmýz için sürüldük.

Orman ve Av: 1960 ihtilalý olduðunda 
neredeydiniz? Ýhtilalden nasýl etkilendiniz ?

Ben Afyonda'yken ihtilal oldu. Doðrusu memnun 
olduk. Ocak bucak baþkanlarýndan býkmýþtýk. Devamlý 
tepemizdeydiler. Hepsi çalýp çýrpýcýydý. Kendilerine 
biraz dokundun mu, faydalanmalarýný kestin mi 
adamlar seninle uðraþmaya baþlarlardý. 

Orman ve Av: Halk partisinden nerde, ne 
zaman aday oldunuz?

Amasya'da iken aday oldum. 8 yýl kalmýþtým. 
Gaziantep'te kardeþlerim Halk Partisi Baþkaný ile 
görüþmüþler, gel seni uygun gördük aday ol dediler. 
Gittim Gaziantepten aday oldum. 

Orman ve Av: Adaylýk için süreç nasýl 
iþliyordu ?

Ayrýntýyý ben de bilmiyorum. Kardeþlerim söyledi, 
Gaziantepten teklif geldi. Ancak hazýrlýksýzdým. 
Kazanamadým ve Amasya'ya geri döndüm.

Orman ve Av: 12 Mart muhtýrasýna nerde 
yakalandýnýz?

1970 yýlý sonunda Ankara'ya geldim Sonra 
muhtýra oldu. Eðitim Dairesine mühendis olarak 
geldim. Kýsa süre kaldým eðitim dairesinde, sonra 
müfettiþ oldum. Muhtýra verildiðinde zaman 
müfettiþtim. Bolu'daki satýþlara müdahale edilmiþ, spor 
kulüpleri falan var ya onlar tarafýndan satýþa müdahale 
edildiði iddiasý vardý. Bolu'ya gittik, yattýk, sabah kalktýk 
muhtýra verilmiþ. Neyse ordan Adapazarý'na gitmemiz 
gerekiyordu. Baþmüdürlükten resmi araba almaya 
gittik. Sýkýyönetim ilan edildi ama bize araba verdiler ve 
iþimize devam ettik.

Orman ve Av: Muhtýradan sonra, çalýþma 
yaþamýnýza Ankara'da devam ettiniz. 

Evet. 1982 yýlýnda Müfettiþ olarak emekli oldum.

Orman ve Av: Meslektaþlarýna bir mesajýnýz 
var mý?

Çalýþan meslektaþlarýmýn ne dereceye kadar 
hâlihazýrda saðlýklý ve güvenli bir durumda olup 
olmadýklarýný bilemiyorum tabii. Bazý görüþtüðümüz 
kimselerin durumdan memnun olmadýðý anlaþýlýyor. 
Fazla bir araya gelemiyoruz meslektaþlarýmla. Ama 
böyle bir þey hissediyorum, bir memnuniyetsizlik var 
görebildiðim kadar.

Çok teþekkür ederiz Orhan aðabey…
Ben teþekkür ederim. 

Röportaj kaydýnýn çözümlenmesinde yaptýðý 
önemli katkýdan dolayý Hülya KILIÇ'A teþekkür 
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SENELER
SONRA 

O MAN ILI IM Z

R
C Ð I

Ýsmet Tezcan

Ormancýl ýðýmýzýn 1870 tarihli Orman 
Nizamnamesi ile baþladýðý, 1870'ten 1907'ye kadarki 
67 yýlýmýzýn Batý ormancýlýðýna nasýl eriþebileceðimizi 
araþtýrmakla/deneme çalýþmalarýyla geçtiði, 
Türkiye'de teknik ormancýlýðýn 3116 sayýlý Orman 
Kanunu'nun yürürlüðe girmesi ve devlet iþletmeciliðinin 
uygulanmasýyla 1937'de baþladýðý söylenebilir. 
Yurdumuzda 72 yýldan beri teknik ormancýlýk 
uygulanýyor. Geçen bu sürede nerelerden nerelere 
geldik? Biliyorum, bu soruyu ancak kurumlar, 
fakülteler, araþtýrmacýlar cevaplayabilir. Ben bu soruya 
iliþkin sadece bazý aný ve düþüncelerimi Orman ve Av 
okurlarýyla paylaþmak istedim.

Ormancýlýða 3116 sayýlý Orman Kanunu'nun 5. 
yýlýnda, henüz 18 yaþýmda iken, Aðustos 1942'de 
Orman Mühendis Muavini unvanýyla Daday Orman 
Ýþletme Müdürlüðü'nde baþladým. Bir ay sonra bana 
Pýnarbaþý Ýþletme Þefliði (o zamanki adý Bölge Þefliði 
idi) görevi verildi. 1942'de Orman Ýþletme Müdürlüðü 
(o zamanki adý Revir Amirliði idi) sayýsý 15'ten çok 
deðildi. Bunlara “örnek” deniyordu. 1937'de 
yürürlüðe giren 3116 sayýlý Kanunda ormanlarýmýzýn 
devletçe iþletilmesi yöntemine geçilmesi için 10 senelik 
bir süre öngörülmüþtü. Ýþletme Müdürlükleri hýzla 
arttýrýldý ve 1939'dan 1945'e kadar süren 2. Dünya 
Savaþý'nýn yarattýðý aðýr þartlara raðmen 1947'de 
ormanlarýmýzýn tümü devlet iþletmeciliði kapsamýna 
alýndý. 1950 baþlarýnda Bölge Müdürlükleri (o 
zamanki adý Baþmüdürlük idi), 1960'da Orman 
Bakanlýðý kuruldu.

Yaklaþýk 6 yýl Ýþletme Þefliði yaptýktan sonra, 
Orman Genel Müdürlüðü ile Orman Bakanlýðý'nda 
çeþitli yer ve kademelerde çalýþtým. Mesleðin sivil 
toplum örgütlerinde de görevler yüklendim. 1958-
1964 ile 1970-1972 dönemlerinde Türkiye 
Ormancýlar Derneði'nde Yönetim Kurulu Üyeliði, 
1969-1970 döneminde Yeþil Türkiye Ormancýlar 
Derneði Baþkanlýðý, 1970'te kurulan Ormancý 
Personelin Çocuklarýný Okutma Vakfý'nýn kurucu 
üyeliði ve Yönetim Kurulu'nun ilk Genel Sekreterliði 
görevlerini yüklendim. Orman Bakanlýðý Kuruluþ 
Kanunu tasarýsý çalýþmalarýna katýldým. Orman 
Ürünleri Sanayi (ORÜS) Genel Müdürlüðü Hukuk 
Müþaviri iken 1972'de Orman Bakanlýðý 2. Hukuk 
Müþavirliði'ne tayin edilince orman teþkilatýndan 

ayrýldým. Ankara'da 
kadar Uluslararasý Hukuk alanýnda serbest avukatlýk 
yaptým. Serbest avukatlýða baþlayýnca ormancýlýkla 
tüm iliþkimi kestim, orman davasý hiç almadým, tüm 
vaktimi ve enerjimi yeni iþime ve Uluslararasý Hukuk 
konularýna hasretmem gerekti. Fakat ormancýlýkla 
gönül baðým hiç kopmadý. Ayrýlýþtan beri 37 yýl geçmiþ. 
Bu yazým ormancýlýða dýþarýdan bakýþ olarak da 
algýlanabilir.

Kuruluþ yýllarýnda ormanlarý ormanýn içine 
yerleþerek iþletmek ve korumak poli t ikasý 
uygulanýyordu. 1941 yazýnda son sýnýf öðrencisi iken 
ormancýlýk stajýmý yaptýðým Dursunbey Ýþletmesi'nin 
Gölcük Þefliði, köylerden uzakta ormanýn içindeydi. 
Þef lojmaný, yönetim binasý ve baþka eklenti binalar 
vardý. Derede küçük bir gölet oluþturulmuþtu ve bir 
türbinle elektrik üretilip geceleri Þeflik aydýnlatýlýyordu. 
1944-1945'te çalýþtýðým Daday Ýþletmesinin Ballýdað 
Þefliði de ormanýn içindeki bir açýklýkta kurulmuþtu. 
Þeflik binasýnýn üst katý lojman idi ve Þeflikte eklenti 
binalar da vardý. 1947-1950'de çalýþtýðým Sinop 
Ýþletmesi'nin Bektaþa Þefliði de Giregöz ormanýnýn 
bitiþiðindeki Bektaþa köyündeydi. Orada da Þef 
lojmaný, yönetim binasý ve eklenti binalar vardý. Þefler 
o tarihlerde Ýþletme Müdürüne haber vermeden, 
telefonla izin almadan, Ýþletme Müdürlüðüne gitmezdi. 
Ormanda kesim, tomruklama, taþýma, depolama gibi 
iþleri birim fiyat ya da iþçi ücreti (yevmiye) ödeyerek 
orman köylüsüne yaptýr ýyorduk, müteahhit 
kullanmýyorduk. Þefliklerde güzel binek atlarýmýz vardý, 
ormandaki iþ yerlerimize at sýrtýnda gidiyorduk.  Genel 
Müdürlük 1949'da Sinop Ýþletme Müdürlüðü'ne bir cip 
(jeep) tahsis etmiþti, daha önce Ýþletme Müdürünün 
motorlu binek aracý yoktu. 

1937'de 3116 sayýlý Kanunla devlet orman 
iþletmeciliði kurulmakla yetinilmemiþ, ayný yýl 3157 
sayýlý Kanunla, Orman Genel Komutanlýðý da 
oluþturulmuþtu ve ormanlarý koruma görevi askere 
verilmiþti. Askerler, orman suçlarýna iliþkin olarak 
düzenledikleri tutanaklarý, mahkemelerde takip 
edilmeleri için Orman Daireleri'ne verirdi. Orman 
Ýþletme Þefliði yaptýðým 1942-1945 yýllarýnda 
ormanlarýn orman askeri eliyle korunmasý dönemini 
yaþadým ve bu yöntemin baþarýsýzlýðýna tanýk oldum. 
1945'te çýkan 4767 sayýlý Kanunla, ormanlarýn asker 
eliyle korunmasýndan vazgeçildi ve ormanlarý koruma 
görevi Devlet Orman Ýþletmeleri'ne verildi. Ýþletme 
Þeflikleri'ndeki ormanlar koruma mýntýkalarýna 
bölündü, her mýntýka bir Orman Muhafaza 
Memuru'nun sorumluluðuna teslim edildi. Ormanlarýn 
içine ikiþer lojmanlý muhafaza memuru binalarý inþa 
edildi. Görev mýntýkalarý deðiþtiðinde halef ve selef 

avukatlýk büromu açtým ve 2005'e 
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memurlar mýntýkayý birlikte gezip kontrol eder ve 
teslim-tesellüm tutanaðý düzenlerdi. 

4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu uyarýnca 
verdiðim dilekçelerime karþýlýk Orman Genel 
Müdürlüðü (OGM) bana aþaðýdaki resmi bilgileri 
verdi:

A)  OGM'de; 23.03.2007'de; 27 Orman Bölge 

Müdürlüðü, 217 Orman Ýþletme Müdürlüðü, 1310 

Orman Ýþletme Þefliði var; 3060 Orman Mühendisi, 

112 Orman Endüstri Mühendisi, 10 Orman Teknikeri 

istihdam ediliyor.

B)  OGM'de; 14.11.2007'de; 5958 Orman 

Muhafaza Memuru ile 170 adet Orman Ýþletmeciliði 

mezunu, 121 adet Fidan ve Fidecilik mezunu, 105 

adet Elektrik ve Elektronik mezunu, 20 adet Av ve 

Yaban Hayatý mezunu ve 47 adet diðer Ön Lisans 

mezunlarý olmak üzere toplam 463 Ön Lisanslý teknik 

eleman istihdam ediliyor.

C) 26.02.2009'da yaklaþýk 21,2 milyon hektar 

ormanýmýz var. Bunun %99'u devlet ormaný, %1'i özel 

kiþilere ait orman. Devlet ormanlarýnýn yaklaþýk %50'si 

verimli orman, %50'si bozuk orman. Verimli 

ormanlardan alýnabilen ortalama verim yýlda 16 

milyon metreküp. Ormanlarýn % 95'inin orman 

kadastrosu tamamlanmýþ.

Orman kadastrosunun %95 oranýnda 
tamamlanmýþ olmasý çok sevindirici. Orman Ýþletme 
Þefliði yaptýðým 6 yýlda beni en çok orman 
kadastrosunun yokluðu yorup üzmüþtü. Ormanlar 
devletleþtirilmiþ fakat 3 hektardan küçük tapulu 
yerlerdeki aðaç topluluklarý, devletleþtirme dýþýnda 
kalmýþtý. O yýllarda nüfusumuzun yaklaþýk %80'i 
kýrsalda yaþýyordu. Tapulu yerinden aðaç kesmek ve 
tomruk damgasý yaptýrýp nakliye tezkeresi almak için 
Orman Dairesi'ne ayda 10-15 dilekçe verilirdi. 
Ýþletme Þefi, yerinde keþif yapmak, tapunun gösterilen 
yere ait olup olmadýðýný belirlemek, isteðin yasaya 
uygun olup olmadýðýna karar vermek zorunda 
kalýyordu. Ýbraz edilen tapu senetlerinde hudutlar ve 
alan ölçüleri yetersiz / muðlâk idi. 3116 sayýlý Orman 
Kanunu “Kendi kendine yetiþmiþ veya emekle 

yetiþtirilmiþ olup da herhangi bir çeþit orman hâsýlatý 

veren aðaç ve aðaççýklarýn toplu halleri yerleriyle 

beraber orman sayýlýr.” diyordu. Uygulamada, 
kadastro yerine bu tarifi kullanýyorduk. 1945'te 4785 
sayýlý Kanunla istisnalar kaldýrýlarak tüm ormanlar 
devletleþtirildi, fakat 1950'de 5653 sayýlý Kanunla, 
biraz daha belirgin þartlarla, istisnalar yeniden 
getirildi. Devlet ormaný sýnýrlarýný kendileri belirlemek 
zorunda kalmayan bugünün Ýþletme Þefleri þanslý. 
Çok engebeli arazilerde ve zor þartlarda çalýþýp orman 
kadastrosunu % 95 oranýnda tamamlamýþ olanlara 

teþekkür borcumuz olduðunu düþünüyorum. 
1942'de Orman Genel Müdürlüðü, Ankara'daki 

Kazým Özalp ile Mithatpaþa Caddeleri'nin kesiþtiði 
köþede kiralanmýþ, 4 katlý bir binaya sýðmýþtý. Þimdi, 
yönetim binalarý, lojmanlar ve eklenti binalarýyla 
kocaman ve güzel bir yerleþkenin (kampus) içinde 
bulunuyor. Taþrada da Bölge Müdürlükleriyle Ýþletme 
Müdürlüklerinin irili ufaklý yerleþkeleri var. 
Ormanlarýmýzýn %99'unun devlet ormaný olmasý 
ormancýlarýmýza avantajlar saðladýðý gibi, aðýr 
sorumluluklar da yüklemektedir. Globalleþen 
dünyamýzda, rekabetin bulunmadýðý ortamlar 
iþletmelerin hantallaþýp verimsizleþmesi sonucunu 
doðurabilmektedir. Bu duruma düþmekten sakýnmak 
için, sadece kanunilik denetimiyle yetinilmeyip, dünya 
standartlarýnda nedensellik ve verimlilik denetimleriyle 
ekonomik deðerlendirmeler yapabilen uzman ve 
tamamen özerk kuruluþlardan periyodik raporlar 
alýnmalý ve orman iþletmelerimiz uluslararasý 
standartlar paralelinde geliþtirilmelidir.

Yaklaþýk 10,6 milyon hektar bozuk ormanýmýzýn 
verimli ormana dönüþtürülmesi iþinin önümüzde hedef 
olarak durduðu anlaþýlýyor. Bu hedefe þayet 50 yýlda 
ulaþmak planlanýr ise, yýlda ortalama 212000 hektar 
bozuk ormaný normal/verimli ormana dönüþtürmemiz 
gerekecek demektir. Dünyadaki teknolojik geliþmenin 
ivmesi göz önüne alýnýnca, ormancýlarýmýzýn bu hedefe 
þimdi öngörülebilenden daha kýsa sürede ulaþacaðýna 
inanýyorum. Ýçinde keçi sürülerinin geleneksel biçimde 
otlatýlmasý sonucu çalýlaþmýþ bozuk meþe ormanlarýnýn 
20 senede verimli çam ormanlarýna nasýl baþarýyla 
dönüþtürülmüþ olduðuna Tekirdað-Þarköy Ýlçesinde 
tanýk oldum. Benzeri örnekleri yurdun baþka 
taraflarýnda da görebiliyoruz.

2008/6 sayýlý Yeþil Türkiye dergisinde yayýmlanan 
“Orman Genel Müdürlüðü'nün Ýstihdam Politikasý” 

baþlýklý yazýsýnda, Orman Genel Müdürlüðü Ýþletme ve 
Pazarlama Daire Bþk. Sayýn Ahmet Baþkan “Türkiye'nin 

yýllýk 23-24 milyon metreküp odun talebinin 14 milyon 

metreküpü endüstriyel odun ve 11 milyon metreküpü 

de yakacak odundur. OGM, 2007 yýlýnda 10 milyon 53 

bin metreküp endüstriyel odun üretimi yapmýþtýr. 

Endüstriyel odun talebinin %62'si OGM, %23'ü özel 

sektör , %15'i ithal yoluyla karþýlanmaktadýr.” diyor. 
Özel sektör, %23 endüstriyel odun üretimini sadece 
özel ormanlarda deðil müteahhit sýfatýyla devlet 
ormanlarýndan da yapmýþ olmalýdýr. Eski yýllarda döviz 
sýkýntýsý nedeniyle, yurt dýþýndan odun ithalatý hiç 
yapýlamýyordu. Son yýllarda, bildiðim kadarýyla, 
endüstriyel odun ithalatýnda sýnýrlama yok. Yapýlan 
ithalat ormanlarýmýzda zorunlu/aþýrý üretim yapýlmasýný 
önlediði gibi odun fiyatlarýnýn makul düzeyde 
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tutulmasýný da herhalde saðlamaktadýr.
OGM'nin bildirdiðine göre Türkiye'deki 10,6 

milyon hektar verimli ormandan alýnabilen ortalama 
verim yýlda 16 milyon metreküp, yani hektarda 1,5 
metreküp imiþ. Benim bildiðime göre, Avrupa'nýn 
verimli ormanlarýnda hektardaki ortalama verim/artým 
45 metreküptür( Editör Notu: Eurostat verilerine göre 

25 AB üyesi ülkenin ormanlarýnýn hektardaki yýllýk artýmý 

4,1 metreküptür). Görülüyor ki, verimli ormanlarýmýzýn 
verimini Avrupa standartlarýna çýkarmak iþi de var 
önümüzde.

Türkiye'nin fiziki yapýsý ve iklimi göz önünde 
tutulunca, er geç,  ülkemiz arazilerinin sürdürülebilir 
ekonomik kullaným yeteneklerine uygun þekilde 
iþletileceðini düþünüyorum. 19.07.2005 tarih 5403 

sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu bu 
yönde, eksikliklerine raðmen, önemli bir aþamadýr. 
Ülke arazileri sürdürülebilir ekonomik kullaným 
yetenekleri uyarýnca kullanýldýklarýnda, toplam orman 
arazimizin 21,2 milyon hektardan çok daha fazla 
olacaðýný düþünüyorum.

Anayasamýzda “Devlet ormanlarýnýn mülkiyeti 
devrolunamaz... orman olarak muhafazasýnda bilim 
ve fen bakýmýndan hiçbir yarar görülmeyen... yerler...” 
gibi deyim/hükümler yer almýþ fakat ormanýn tanýmý 
yapýlmamýþtýr. 6831 sayýlý kanunda orman “...aðaç ve 

aðaççýk topluluklarý yerleriyle birlikte orman sayýlýr” 

þeklinde tanýmlandý. 3116 sayýlý kanunda da benzeri 
taným var idi. Benim bildiðime göre bilimde, hatta 
ormancýlýk biliminde dahi, ormanýn tanýmý çeþitli 

açýlardan yapýlmaktadýr, üzerinde herkesin mutabýk 
kaldýðý bir tanýmý yok ormanýn. Hukukumuzda arazi 
ormandan baðýmsýz bir kavramdýr, baþka anlatýmla 
arazi'nin bütünleyeni (mütemmim cüz'ü) deðildir 
orman. Arazi de orman gibi bir iþletme sermayesidir. 
Ormancýlarýmýz 21,2 milyon hektar ormaný 
verimli/ekonomik þekilde iþletmeye çalýþýrken 
kendilerine teslim edilen 21,2 milyon hektar arazinin 
de ekonomik þekilde iþletilmesinin gerektiðini göz 
önünde tutmalýdýr.

Makroplanda, ormancýlarýmýzýn önünde 
durmakta olan iþlerin;

a-10,6 milyon hektar normal (verimli) 
ormanýmýzda hektardaki yýllýk artýmýn (verimin) 1,5 
metreküpten 35 metreküpe çýkartýlmasý, (Editör Notu : 

Bu rakama ulaþmak mümkün deðildir. Avrupa 

ormanlarýnda bile hektardaki dikili servet 135 

metreküp civarýndadýr.)

b-10,6 milyon hektar bozuk ormanýmýzýn normal 
ormana dönüþtürülmesi,

c-Sürdürülebilir ekonomik kullaným yeteneði 
uyarýnca ormana tahsis edilmesi gereken arazilerin 
ormanlaþtýrýlmasý, olduðu anlaþýlýyor.

Önümüzdeki yýllarda ormancýlýðýmýza iliþkin 
bütün faaliyetlerin bu makro hedeflerin gerektireceði 
yönde geliþip biçimleneceðini ve bu sürede orman 
teþkilatýnýn da ormanýn içine daha çok yerleþip 
çalýþmasý zorunluluðunun doðacaðýný düþünüyorum.

Globalleþen, iletiþimin hýzla geliþip yaygýnlaþtýðý 
dünyamýzda, verdikleri verginin nereye harcandýðýný, 
kamu varlýklarýnýn nasýl yönetildiðini, vatandaþlarýn 
oylarýyla denetlemesi de giderek daha etkin ve 
yönlendirici olacaktýr.

OGM'de, 14.11.2007'de, 5958 Orman 
Muhafaza Memuru istihdam ediliyormuþ. Bu miktara, 
170 adet Orman Ýþletmeciliði mezunu Ön Lisanslýlar 
da ilave edilirse 21,2 milyon hektar ormanýmýzý 6128 
Muhafaza Memuruyla korumaya çalýþmakta 
olduðumuz söylenebilir. Bu durumda, beher Muhafaza 
Memurunun ortalama 3500 hektar ormaný korumasý 
gerekiyor. Bozuk ormanlar koruma dýþýnda býrakýlýr ise, 
bu takdirde,  beher Muhafaza Memurunun ortalama 
1750 hektar verimli ormaný korumasý gerekecektir. 
6128 kiþilik bir muhafaza memuru kadrosuyla 
ormanlarýmýzý gerektiði gibi korumanýn mümkün 
olmayacaðýný düþünüyorum. 

Türkiye'de, 3116 sayýlý Kanunla ve Devlet Orman 
Ýþletmelerinin kurulmasýyla baþlayan teknik ormancýlýk 
mesleðinde 3 kademe vardý:

1-Ýþletme Þefliðinden baþlayarak mesleðin en üst 
basamaðýna kadar yükselebilen Yüksek Orman Okulu 
mezunu veya Üniversite Lisanslý (Orman Mühendisi) 
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ormancýlar.
2-Orman meslek okullarýnda 3 yýl ormancýlýk 

eðitimi almýþ, mesleðe Ýþletme Þefliði ya da Þef 
Yardýmcýlýðý göreviyle baþlamýþ fakat istisnalar hariç 
meslek hayatý boyunca bu görevde çalýþtýrýlmýþ olan 
Orman Mühendis Muavini ile Tekniker ormancýlar.

3-Süresi 1 yýla kadar çýkan hizmetiçi eðitim 
kurslarýndan mezun olan ve genellikle orman koruma 
hizmetlerinde çalýþtýrýlan, Orman Muhafaza Memuru 
ormancýlar.

OGM'de, 23.03.2007'de, 3060'ý Orman 
Mühendisi ve 112'si Orman Endüstri Mühendisi olmak 
üzere toplam 3172 mühendis istihdam ediliyormuþ.  
Ayný tarihte OGM'nin 6421 Orman Muhafaza 
Memuru istihdam ettiði göz önüne alýnýrsa OGM'de 
beher mühendise karþýlýk 2 Orman 
Muhafaza Memuru'nun istihdam 
edilmekte olduðu anlaþýlýyor. 

Ýþ le tmelerde çal ýþanlar 
genellikle iþçi, teknisyen ve 
mühendisten (üniversite lisanslý) 
oluþur ve bunlar tabaný geniþ bir 
piramitle þemalandýrýlýr. Orman 
Tekniker okullarý kapatýlmýþtý, 
halen istihdam edilmekte olan 
tekniker sayýsý 10'a düþmüþ,  
o r m a n c ý l ý k  m e s l e ð i n d e n  
Teknikerlik de tasfiye edilmiþ.

OGM'de son yýllarda Orman 
M u h a f a z a  M e m u r l u ð u ' n a  
münhasýran Ön Lisanslý (Liseden 
sonra Üniversiteler bünyesindeki 
meslek okullarýnda 2 yýl ormancýlýk 
eðitimi almýþ) kiþiler atanmakta 
imiþ. 14.11.2007'de OGM'de 
büyük çoðunluðu 5 yýllýk ilkokul 
eðitimli ve sadece hizmetiçi eðitimi 
/kurs almýþ 5958 adet Orman 
Muhafaza Memuru istihdam ediliyormuþ. Ýstihdam 
edilen ( 121 adet fidan ve fidecilik, 105 adet elektrik ve 

elektronik, 20 adet av ve yaban hayatý mezunu ön 

lisanslýlar hariç tutulursa) orman iþletmeciliði mezunu 
ön lisanslý orman muhafaza memurunun sayýsý 
14.11.2007'de sadece 170 adet olduðu görülüyor. 
Ormanlarýmýzý usulünce iþletip koruyabilmek için 
mevcut orman muhafaza memuru kadromuzu çok 
artýrmamýz, ikiye belki üçe katlamamýz gerekeceðine 
inanýyorum. Ön lisanslýlar mesleðin teknisyenlerini 
oluþturacak ise, yaratýlacak yeni kadrolarýn 
doldurulmasýný ve halen istihdam edilmekte olan 
5958 adet orman muhafaza memurunun zamanla ön 
lisanslýya dönüþtürülmesini saðlayacak planlama 
yapýlmýþ mýdýr?

Önümüzdeki yýllarda meslekte, biri üniversite 
lisanslý (mühendis), diðeri ön lisanslý (orman muhafaza 
memuru) olmak üzere sadece iki kategori ormancý 
bulunacaðý öngörülüyorsa, insan kaynaklarýnýn 
kullanýmýna iliþkin bu politika bana göre yanlýþ. 
Þehir/kasaba'dan uzaklarda orman köylerinde ve 
engebeli orman arazilerinde çalýþacak orman 
muhafaza memurlarýnýn lise eðitimi almasýna gerek 
yok. Batý'nýn geliþmiþ ve bizden çok daha zengin 
ülkelerinde; l iselerdeki eðitim programlarý 
üniversitelere öðrenci yetiþtirmeye yöneliktir, 
yetenekleri ya da baþka nedenlerle üniversitelere 
gidemeyen gençler-ki bunlar büyük çoðunluktur-orta 
öðretim aþamasýnda ve genç yaþtayken sanat/meslek 

okullarýna yönlendirilir ve bu 
okullarda teknisyen/usta olarak 
yetiþtirilirler. Teknisyen/usta 
yetiþt irmek ve çalýþt ýrmak 
üniversite lisanslý ya da ön 
l i sans l ý  e leman ye t i þ t i r ip  
çalýþtýrmaktan daha ekonomiktir. 
Globalleþen dünyamýzda, Devlet 
de bir iþletmedir ve tüm 
faaliyetlerinin verimli/ekonomik 
olmasý zorunludur.

O r m a n  m u h a f a z a  
memurluðu yapmak için iþe 
alýnan ön lisans sahipleri, liseyi 
üniversiteye girmek için okumuþ, 
çoðunluðu þehir/kasabada 
doðup büyümüþ ve örneðin 
doktor, mühendis, hukukçu 
o lmak  ha ya l i y l e  g i r d i ð i  
im t i handa  ye t e r l i  puan ý  
tutturamayýnca çaresizlik içinde 
kalýp üniversitenin ön lisans 
o k u l u n a  g i r m i þ ,  o r m a n  

köylerindeki yaþam ortamýný ve engebeli orman 
arazilerindeki çalýþma þartlarýný, büyük ihtimalle 
bilmeyen gençlerdir. Bu gençlerin, mesleðe muhafaza 
memuru olarak baþlayýp, yeteneði olanlarýnýn dahi üst 
görevleri terfi edemeden, orman muhafaza memuru 
olarak geçecek meslek yaþamlarýnda yüksek moralli ve 
verimli olmalarý bence çok þüphelidir.

Bana göre; meslekteki muhafaza memurluðu 
kadrosu mümkün olan en kýsa sürede artýrýlmalý ve 
ormanlarýmýzý korumaya yeterli düzeye çýkarýlmalýdýr. 
Mevcut kalifiye orman iþçileri arasýndan ve orman 
köylerinden seçilecek belli yaþýn altýndaki gençler 1-2 
yýllýk programlarla eðitilerek baþarýlý olanlar orman 
muhafaza memurluðu kadrolarýnda, en alt 
basamaktan baþlatýlarak, istihdam edilmelidir.      



ÞIK DAÐI
I

Ekoturizm grubu ile ilk kez geçen yýlýn 
sonbaharýnda konaklamalý Kovada gölü gezisiyle 
tanýþmýþtým. O geziden sonra kendi kendime bir 
sonraki geziye katýlma konusunda söz vermiþtim. 
Ancak araya kýþýn girmesiyle bu sözümde duramadým.

Þimdi ise konaklamasýz günübirlik Iþýk daðý gezisi 
vardý ve hemen eþimle beraber adýmýzý yazdýrdýk. Bu 
gezinin diðerlerinden farký ise týpký daðcýlar gibi bir 
zirveye týrmanacak olmamýzdý.

Sabah saat 8'de Ankara'dan hareket edip bir saat 
sonra Kýzýlcahamam'a ulaþtýk. Yürüyüþ ve týrmanýþa 
geçmeden önce ilk ve son kez burada bir ihtiyaç molasý 
verdik. Buraya kadar her þey normaldi. Çünkü buralarý 
daha önce defalarca görmüþtük. Otobüsümüz saat 
10'da Kýzýlcahamam'dan hareket edip ormanýn 
derinliklerine doðru ilerleyip yeþillikler arasýnda yol 
almaya baþlayýnca, ister istemez içimi bir yaþama 
sevinci ve mutluluk doldurdu. Çünkü bize bu kadar 
yakýn olan bu muhteþem güzellikleri o ana kadar hiç 
görmemiþtim. Bulutsuz masmavi bir gökyüzü altýnda 
yeþilin onlarca tonu arasýnda ilerlerken seyrine doyum 
olmayan bu aðaçlarýn, sarýçam, meþe ve titrek kavak 
olduðunu rehberlerimiz sayesinde öðrendik. Saat 
10.30'da yürüyüþ baþlangýç noktasýna ulaþmýþtýk. 
Yürüyüþ baþlangýç noktasýna ulaþýnca otobüsten 
inerek mis gibi kekik kokularý arasýnda yürümeye 
baþladýk. Üç-beþ kez verilen su içme molalarýndan 
sonra zirveye yaklaþtýk. Zirveye yaklaþýnca neden 
ormanýn önce seyrekleþip daha sonra da 
çoraklaþtýðýnýn sebebini eko turizm rehberlerimizden 
detaylýca öðrenmiþ olduk. Deniz seviyesinden 
yükseklik arttýkça aðaç türlerinin de buna paralel 
olarak nasýl deðiþtiðini çýplak gözlerimizle görüp 

resimlerini çektik. 
Planlandýðý gibi saat 12.30'da zirveye ulaþtýk. 

Zirveye vardýðýmýzda bizden önce gelmiþ olan bir 
baþka gezi grubu ile karþýlaþtýk. Bu grubun rehberinin, 
b i z im kâr  amacý  gü tmeyen grubumuzun 
rehberlerinden Murat Bey'e gezinin fiyatýný sormasýyla 
aldýðý cevap karþýsýndaki þaþkýnlýðý görülmeye deðerdi. 
Çünkü o grup ile gelenler bizim ödediðimiz fiyatýn iki 
mislini ödemiþlerdi. Üstelik diðer grupta orman ve 
aðaç konusunda herhangi bir bilgilendirmede söz 
konusu deðildi. Bu durumun sebebi ise ekoturizm 
grubunun faaliyetlerinde kâr amacý gütmemesiydi.
Sýrt çantalarýndan çýkan ve önceden hazýrlanmýþ 
yiyeceklerimizi 2036 rakýmlý zirvede tatlý serin bir 
rüzgâr eþliðinde yedikten sonra yaylaya inmek üzere 
saat 13.30 gibi harekete geçtik.

Ýniþte týpký týrmanýþ gibi çok zevkliydi. Ormanda 
sessizliði bir motor sesi bozuyordu. O gün aðaç kesim 
günü olduðunu ve bu sesin motorlu testereden 
geldiðini öðrendik. Rehberlerimiz bize o ana kadar 
merak edip de bir türlü öðrenemediðimiz, “aðaçlar ne 
zaman kim tarafýndan nasýl nerede kesilirler” konulu 
ayaküstü bir 'kesim' sunumu yaptýlar.

Yaylaya vardýðýmýzda ise saatlerimiz 15.45'i 
gösteriyordu ve el deðmeyecek kadar soðuk olan ve 
devamlý olarak akan pýnardan kana- kana su içip su 
kaplarýmýzý doldurduk. Biraz sonra gelen otobüsümüz 
ile birkaç kilometre ilerideki Karagöl'e hareket ettik.

Karagöl ve çevresi ise maalesef burada 
anlatýlamayacak kadar olaðanüstü ve gerçeküstüydü. 
Geri dönmek istemiyor ayaklarýmýz geri-geri 
gidiyordu. Ancak hevesimizi bir sonraki geziye 
saklayarak dönüþ yolculuðuna çýktýk. 

Ýrfan AKALP

08.06.2009
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kývýlcýmlarý, saz telinin titreþimleri ve o muhteþem ses 
ulaþýyordu yýldýzlara ve aya.

 Odamýzýn penceresinden sýzan ýþýkla 
kavuþtuk güne. Gün güneþliydi. Pencereyi açýp günü 
odaya sýðdýrmak istedim ama!

Kahvaltý sonrasý hep birlikte açýldýk doðaya. Ýki 
göl arasýnda kalan tahta bir köprüden geçtik. Derin 
göl, Serin Göl, Büyük Göl ve Nazlý Göl derken sýra Ýnce 
Göldeydi. Göllerin oluþumlarýný Nihat Aybar anlattý 
bize.

Sonra kendimizi yerden 20-25 m yukarýda 
birbirine kenetlenmiþ iki aðacýn altýnda bulduk. Aþk 
aðacýydý bir diðer adýyla pisagor. Kökleri farklý toprak 
yüzeyinden çýkmýþ ve sonra kenetlenmiþ iki gövde.
 Yola devem ettik. Aðaçlarýn bol olduðu bir yerde 

d u r d u k .  Ý k i  a ð a ç  
arasýndaki üçgen gibi 
duran alete taký ldý  
g ö z ü m ü z .  O r m a n  
mühendisi Tahsin Ertaþ 
bunun ne iþe yaradýðýný 
anlattý bize. Zararlý 
böcekleri  çekiyordu 
kendine, göknar kabuk 
böceðiydi adý. Erkek 
böcek, aðacýn kabuðu 
altýna girip yerden iki 
metre yukarýya bir yere 
yuva yapýyor. Sonra 
salgýladýðý koku ile 
diþileri kendine çekiyor, 

döllenen diþiler yaklaþýk 60 yumurta yapýnca ortaya 
çýkan yavrular da aðaç katliamýna baþlamýþ 
oluyormuþ. Bu aðaç yýkýmýný önlemek için de orman 
mühendislerimiz onlara bir tuzak kurmuþ ve diþi 
böcekleri bu tuzakla aðaçlardan uzak tutmayý 
baþarmýþlar.
 Sonra, Sedat Ay bize yara otunu tanýttý. Sindirim 
sistemindeki iyileþmeyi nasýl baþardýðýný anlattý.

Yola devam ettik, sonraki duraðýmýzda biyolojik 
çeþitliliði Orman Mühendisi Serdar Þengün'den 
dinledik.
 Son duraðýmýz Sazlý Göldü. Tepeden baktýk ona. 
Üzerindeki o minik minik bitkiler ne güzel süslemiþti 
onu. Ýniþe geçtiðimizde Þelaleye uðramadan 
edemedik. Banu ve ben önden hýzlý hýzlý gidip 
üçayaklarýmýzý kurduk hemen. 56 kare de burada 
aldýktan sonra çekimlerimizi de tamamlamýþ olduk. 
Malzemelerimizi toparlayýp bizi sollayýp geçen Ekotur 
yo lcu lar ýn ý  yakalamaya çal ý þ t ýk .  Bu ta t l ý  
yorgunluðumuzu keyifli bir çay muhabbetiyle 
noktaladýk. Bizi getiren kaptanýmýz bizi aldýðý yerlere 
býrakmak üzere tekrar yola koyuldu.
 Yolculuðumuza eþlik eden yaðmur, þimþek ve 
fýrtýna da ne güzeldi doða.
 

Saat 08.15 den beri yoldaydýk. Gezi görevlileri 
Murat Alan, Sedat Ay ve Ziya Þeker önce kendilerini 
tanýtýp sonra da bizleri tanýdýlar sýrasýyla.

Ýlk mola yerimizdi aðaçlar arasýndaki orman 
iþletmesine ait bina ve ilk ilgimi çeken de duvardaki 
doða fotoðraflarý oldu. Bu güzel görüntüler daha iyi 
çekilebilirdi diye düþündüm. Güzel bir öðle yemeði 
yedik. Orman kebabý! Ne de olsa Mengen 
dolaylarýndaydýk, aþçýnýn eline saðlýk.
Tekrar yola koyulduk, aðaçlar gittikçe çoðalýyordu. 
Yolun her iki tarafýndaki  orman görüntüsünün karþýlýklý 
olarak farklýlýklar gösterdiðini, Güneye bakan tarafta 
makiye rastlanabileceði gibi, Kuzeye bakan tarafta da 
gürgen ve kayýn aðaçlarý olduðunu öðrendik ve 
birbirine çok benzeyen bu iki aðacý nasýl ayýrt 
edebileceðimizi.

Bir de bitkiler tabiî 
ki. Sedat Ay, kýrlangýç 
otunun öyküsünü anlattý 
bize, bu bitkinin içinden 
çýkan s ýv ýy la yavru 
kýrlangýçlarýn gözlerini 
dünyaya açt ýk lar ýn ý  
ö ð r e n d i m  o  g ü n .  
Doðanýn en güzel olayý 
olan anne ve bebek 
arasýndaki o muhteþem 
baðý diðer canlýlarda da 
görebilmek, duyabilmek 
tatlý bir þefkat duygusu 
yarattý bende.
 Kenarlarýný heybetl i çýnar aðaçlarýnýn 
doldurduðu yol bizi Yedigöllere taþýdýðýnda kendimizi 
misafirhanenin önünde bulduk. Kimimiz çadýrda 
kimimiz misafirhanede kalacaktýk. Eþyalar arabadan 
indirildi birer birer, çadýrlar kuruldu göl kenarýna. 
Aðaçlarýn yansýmalarý vurmuþtu göle ve yeþildi renk her 
yerde.
 Banu ve ben bu güzelliði evimize taþýmadan 
edemezdik. Yoksa kalbimizi de aklýmýzý da burada 
býrakmak zorunda kalacaktýk. Diðer arkadaþlar 
yürüyüþe çýktýklarýnda biz de fotoðraf makinelerimizi 
sýrtlanýp göl kýyýlarýnda dolaþmaya baþladýk.Göldeki 
yansýmalarý, yumru yumru olmuþ ve yosunlanmýþ aðaç 
köklerini çektik bol bol. Çeþit çeþit kuþlar uçuþuyordu 
etrafta, piknik yapan insanlarýn kýrýntýlarýný 
topluyorlardý.
 Günün geceyle buluþtuðu saatlerde akþam 
yemeði için toplandýk bir yerde. Ortada kocaman bir 
soba ve sýcacýk bir odada sýcacýk insanlarla yedik 
yemeðimizi. Ardýndan Serdar Þengün'ün sözü ve sazý 
eþliðinde kimi zaman coþtuk, kimi zaman hüzünlendik, 
kimi zaman da yolculuk yaptýk anýlarýmýza ve 
muhabbet bir ateþ etrafýnda devam etti. Gecede ateþin 

YEDÝGÖLLERDEYÝZ
Aysun Öztürk

AFSAD Doða Grubu
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BOLU DAÐLAR ALA
ulaþtýðýmýz dað yollarý 
bile 1-1,5 m kar ile kaplý 
idi. Burada havalara 
k a n a r a k  u y g u n  
donanýmla gelmeyenler, 
biz de dâhil sorun 
yaþamaya baþladýk. 
Ö z e l l i k l e  k a r ý n  
ayakkabýlarýmýzýn içerisine girmesine engel olamaz 
iken botlarýmýz su çekmeye baþlamýþtý. Neyse ki öðlen 
molasý verdiðimizde ýslanan çoraplarýmýzý bir nebze 
kurutmayý baþardýk. Kumanyalar bir çýrpýda bitmiþti 
ancak daha tepeye ulaþmamýþtýk. Tekrar yola 
koyulduðumuzda bazý arkadaþlar 1 m kara gömülüyor 
diðerlerinin yardýmý ile çýkabiliyordu. Bu bile insanlara 
çok büyük bir haz veriyordu. Çünkü zaman zaman 
geyik sesleri duymaya baþlamýþtýk. Hatta bir ara taze 

ayak izlerine rastladýk bu 
kadarýný ummuyorduk, demek ki 
onlara çok yakýn geçiyorduk. 
Tepeye ulaþtýðýmýzda fýrtýnadan 
devri lmiþ aðaçlarý gördük 
bunlara sebep olan unsurlar 
hakkýnda gezi sorumlusu Sn. 
Murat Alan tarafýndan bilgi 
verildi. Bundan sonra iniþ 
baþlamýþtý ama ne iniþ. Karla 
kap l ý  60  de r e ce l i k  dað  
yamacýndan inerken hepimiz 
d e ð m e  s p o r c u l a r a  t a þ  
çýkartýyorduk. Bu arada bizler 
bata çýka inerken sanýrým 57-58 
yaþlarýndaki Orman Muhafaza 
Memuru rehberimiz altý kauçuk 
kýsa bir ayakkabý ve ütülü giysileri 
ile hiç ýslanmadan seke seke yol 
göstermeye çalýþ ýrken hiç 
yorulmamýþ ve ýslanmamýþ 
görünüyordu. Göynük milli 
parkýna indiðimizde hepimiz 

yorulmuþ ýslanmýþ ancak bu mevsimde doða ile iç içe 
5-6 saat geçirmiþ olmanýn mutluluðunu yaþýyorduk.
Katkýlarýndan dolayý emeði geçenlere tekrar teþekkür 
ederken daima doða dostlarýnýn yanýnda olmayý 
hedefliyoruz.
 

Saðlýcakla kalýn.

Eþim ile birlikte ilk defa katýldýðýmýz 12 Nisan 
2009 Aladaðlar gezisi ile TOD EKOTURÝZM ve 
EKOTURÝZM' e gönül verenlerle tanýþtýk. Ýlk defa 
tanýþýyor olmakla birlikte sanki 40 yýldýr birbirimizi 
tanýyormuþçasýna sýcak bir topluluðun bizleri 
karþýladýðýný hemen hissettik. 

Çok güzel ýlýk bir bahar sabahýnda daha önce 
bildirilen saatte kalkan iki minibüs ile yaklaþýk 40 kiþi 
Bolu yönüne hareket ettik. Bizim için programda 
belirtilen saatlere uymak için çaba gösterilmesi o iþin 
ne kadar ciddiye alýndýðý konusunda bir ipucu olmuþtu 
(n i tek im yaný lmadýðýmýz ý  gez i  sonras ýnda 
anlayacaktýk).
Yolda gideceðimiz yerler ve yürüyüþ konusunda detaylý 
bilgiler verilirken aðaçlar ve ormanlar hakkýnda da 
bilgilendiriliyorduk.

Gölcük'te bizi bekleyen Orman Muhafaza 
Memuru arkadaþýn bize katýldýktan sora Aladaðlar'a 
doðru týrmanýþa baþladýk. Yaylaya 
u laþ t ýk tan sonra araç lardan 
eþyalarýmýzý alarak indik. Etraf  dað 
çiçekleri ile dolu þehir gürültüsünden 
uzak aradýðýmýz huzur kokuyordu.

R e h b e r i m i z  o r m a n ý n ý  
yeþilliðinden görünmeyen daðlarýn 
halen 1 m kadar karla kaplý 
olduðunu söylerken bizler olayý pek 
kavrayamadýk. Çünkü bulunduðumuz 
yayla yüksekliðinde bile hava oldukça 
iyi idi. Bir müddet kâh eriyen karlarýn 
oluþturduðu sularýn üzerinden 
atlayarak kâh çiçek toplayarak 
yürüdük. Buralarda bile yer yer kar 
kalýntýlarý bulunuyordu. Zaman 
zaman kar sularýnýn geçit vermeyecek 
büyüklüðe ulaþtýðýný gördüðümüz 
zaman þaþkýnlýðýmýzý gizleyemeden, 
üzerlerinden atlayacak kadar 
darald ýk lar ý  yer ler i  aramaya 
koyulduk. Neyse büyük bir sorun 
yaþamadan birbirimize yardýmcý 
olarak önümüze çýkan ilk zorluðu hep birlikte aþtýk (Bu 
arada bölgenin bu sene su sorunu çekmeyecek kadar 
yaðýþ aldýðýný konuþuyorduk).

Rehberimiz diðer taraflarýn çok daha yoðun karla 
örtülü olduðunu belirterek yönümüzü daha az karlý 
olduðunu düþündüðü yöne çevirdi. Birden önümüzde 
beliren daða týrmanýþ baþlamýþtý. Tepelere doðru 

Zaman zaman kar 

sularýnýn geçit 

vermeyecek 

büyüklüðe ulaþtýðýný 

gördüðümüz zaman 

þaþkýnlýðýmýzý 

gizleyemeden, 

üzerlerinden 

atlayacak kadar 

daraldýklarý yerleri 

aramaya koyulduk.

Yalçýn YILMAZ
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SESSÝZ KUÐU
Cygnus olor  (Gmelin.)

Dr. Nuri Kaan Özkazanç 
Bartýn Üniversitesi Orman Fakültesi

SÝSTEMATÝKTEKÝ YERÝ:
Takým: Anseriformes (Kazsýlar, Süzgeç gagalý kuþlar)

Familya: Anatidae (Ördekgiller)
Tür: Cygnus olor (Gmelin.) (Sessiz kuðu)

Ing: Mute swan 
Alm: Höckerschwan
Frn: Cygne tubercule

Morfolojisi

Boyu 152-160 cm'dir. Kanat uzunluklarý erkekte 
55-62 cm iken diþide 54-57 cm civarýndadýr. Kanat 
açýklýklarý ortalama 208-238 cm civarýndadýr. Yaklaþýk 
olarak 12-15 kg aðýrlýðý ile sesiz kuðu erkek toy 
kuþundan sonra Türkiye'nin en aðýr 2. kuþudur. Ergin 
bireylerde renk tamamen süt beyazdýr. Gaga kiremit 
kýrmýzý ya da portakal renginde olup dip kýsmýnda siyah 
bir çýkýntý bulunmaktadýr. Gaga dibi ile göz arasý 
siyahtýr. Cygnus olor kenarlarý ve tabaný siyah dip 
kýsmýnda siyah topuz benzeri yapýsý olan kiremit 
kýrmýzýsý, portakal ya da turuncu renkli bu gaga yapýsý 
ile diðer kuðu türlerinden ayýrt edilir. Gagadaki topuz 
özellikle çiftleþme zamanýnda daha da belirginleþir. Ýris 
kahverengidir. Genç bireylerin genel rengi 3 yaþýna 
kadar beyazla karýþýk grimsi-kahverengi, gaga ve 
ayaklar ise gridir. Kuðularýn uzun ve kalýn olan boyun S 
þeklinde kývrýk olarak durmaktadýr. Uçuþ sýrasýnda 
boyunlarý ileri doðru uzatýrlar, ayaklarýný ise kuyruk 
altýna saklarlar. Uçuþ sýrasýnda ayýrt edilebilen kuvvetli 
bir kanat sesi çýkarýrlar. Yüzerken zarif yapýdaki boyunu 
kývrýk, kanatlarý ise vücudun gerisinde kemer þeklinde 
birleþik olarak durmaktadýr. Ancak suda besinlerini 
ararlarken gagalarýný su içine 
sokarlar. Kuðularýn ayaklar gri 
siyah renktedir.

Yu v a l a r  g e n e l l i k l e  
vejetasyon içerisinde ya da 
sulak alanlara yakýn topraklara 
saz, ot ve kamýþlarýn serilmesi 
ile yapýlýr. Yuvalarýn dýþ çapý 
1,5-2 m, yükseklikleri 20-30 
cm civarýndadýr.  Yumurtalar 
yeþilimsi beyaz renkte 8-11 cm 
boyundadýr.

Yayýlýþý

K u z e y  A l m a n y a ,  
Danimarka, Ýngiliz adalarý, 
Kuzey merkez Avrupa, Güney 
ve Güneydoðu Ýsveç, Polonya, 
Dobruca, Volga, Asya'da Ural 
d a ð l a r ý n ý n  g ü n e y i n d e n  
G ü n e y b a t ý  S i b i r y a  v e  

Türkistan'a kadar olan yerlerde, Ussuri, Güney Gobi ve 
Kuzey Kansu'da bulunur. Hindistan, Kore ve kuzey 
Afrika'da kýþlayabilirler.

Yurdumuzda en çok rastlanan kuðu türdür ve hem 
kýþ hem de yazýn görülür. Türkiye'de baþlýca üreme 
bölgesi Göller Yöresi'dir, ayrýca Meriç deltasý, 
Marmara gölü, Karamýk gölü, Akþehir gölü, Kýzýlýrmak 
deltasýnda kuluçkaya yatar. Ayrýca Trakya'da, Gala, 
Terkos, ve Çekmece göllerinde, Marmara bölgesinde 
Manyas gölü, Uluabat ve Ýznik göllerinde, Ýç 
Anadolu'da Eber, Eðridir, Akþehir ve Beyþehir 
göllerinde, güneyde Göksu deltasý, Akgöl, 

Paragölü'nde kýþ göçmeni olarak 
rastlanmaktadýr. Ayrýca Batý 
Karadeniz'de Bartýn ve Zonguldak 
sahil kesimlerinde kýþ göçmeni 
olarak görülmüþtür. Nadir olarak 
Polatlý ve Ýzmir'de gözlenmiþtir. 

Yaþam Alanlarý

Ýnsana yakýn bir tür olan 
Cygnus olor daðýlým gösterdiði 
yerlerdeki hemen tüm sulak 
alanlarda bulunabilir. Durgun ve 
aðýr akan sularda ve özellikle göl 
ve bataklýklarda bulunur. Göç 
z a m a n ý  d e n i z  v e  n e h i r  
kena r l a r ý nda  da  gö rü lü r.  
Ehilleþmiþ olanlarý parklardaki 
k ü ç ü k  h a v u z l a r d a  d a h i  
yaþamaktadýr. Kýþýn korunmak 
amacý ile de deniz sahillerine 
gelirler.  
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Besinleri

Çoðunlukla su bitkileri ve su böcekleri beslenirler. 
Her türlü su ve bataklýk bitkisinin taneleri, yeþil otlar, 
böcek, larva, küçük salyangoz, midye, kurbaða ve 
balýklarý yiyebilirler. Yüzerken uzun boyunlarýný suya 
sokarak besinlerini yetiþebildikleri yerden alýrlar.

Biyolojisi

Göçücü ve gezici kuþlardandýr. Kuzey ve Doðu 
Avrupa'dan kýþ mevsiminin þiddetine baðlý olarak 
Almanya, Ýsviçre, Fransa, Hollanda, Belçika  ve 
Akdeniz ülkelerine kadar göç edebilirler. 

Kuðu büyükçe olan yuvasýný, içerisine saz ve 
kamýþlarýn bulunduðu göller ile adacýklar üzerindeki 
korunmuþ emin yerlere yaparlar. Çiftleþen diþiler Nisan 
sonu ile Mayýs baþýnda genellikle 4-7 nadiren 10-12 
adet yumurtayý yuvalarýna býrakýrlar. Yalnýzca diþi 
kuþlar kuluçkaya yatar. Her iki cinsiyette çok iyi 
ebeveyndirler, yuvalarýný ve yumurtalarýný dikkatle 
korurlar. Özellikle erkek yuvaya yaklaþan bir tehlike 

hissettiðinde oldukça vahþi bir þekilde saldýrganlaþýr. 
Yaklaþýk 35-36 günlük bir kuluçka döneminden sonra 
yavrular yumurtadan çýkar. Yavrular yumurtadan 
çýktýkta bir gün sonra ebeveynler ile yuvadan ayrýlabilir 
onlarýn arkasýndan sýra halinde gelirler ve yüzerler. 
Tehlike anýnda sesiz kuðu yavrularý annelerinin üzerine 
týrmanarak tehlike geçene kadar orada kalýrlar. 
Yavrular 4-5 aylýk bir palazlýk döneminden sonra 
uçarlar. Uçuþlarý çok yüksekten ve boyun ileriye doðru 
uzamýþ þekilde olur. Diþiler 2 yaþýnda eþeysel 
olgunluða ulaþýrlar. Genellikle monogamdýrlar. Kýþýn 
sürü halinde gezen kuðular çiftleþeme döneminde 
çiftler halinde bulunur ve yer tutarlar.  

Çiftleþme döneminde kur yapmak için kanatlarýný 
kabartarak suda süzülerek yüzerler. Suda aðýr 
yüzmelerinin yanýnda gerektiðinde güçlü ayaklarýný 
vurarak hýzlý da yüzebilirler. Kuðu palazlarý suya 
dalabildikleri halde yetiþkin bireyler dalamaz. 
Zamanýnýn çoðunu suda geçirseler de zaman 
çayýrlarda otladýklarý görülmektedir. Aðýr bir kuþ 
olduklarý için zor havalanýrlar. Havalanmak için 
karada veya su yüzünde koþarken kanat çýrparlar. 
Havalandýktan sonra düzenli ve derin kanat vuruþlarý 
ile güçlü ve hýzlý olarak uçarlar. 
Kýsa mesafelere alçaktan, uzun 
mesafelere yüksekten, göç 
sýrasýnda ise çok yüksekten 
u ç a r l a r.  S ü r ü  h a l i n d e  
uçuþlarda ya eðik tek sýra ya da 
V þeklinde katar yaparlar. 
Doðada yaklaþýk olarak 19 yýl 
yaþarlar. Türkiye'de son 
yýllarda þehir parklarýnda evcil 
olarak beslenmektedir. Her ne 
kadar sessiz kuðu denilse de 
üreme mevsiminde genizden gelen kötü sesli bir ötüþü 
vardýr.
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DERNEÐÝMÝZÝN GÝRÝÞÝMÝ ÝLE 
TERKOS KUMUL AÐAÇLANDIRMA SAHASI 
ÝBRAHÝM AKSU HATIRA ORMANI OLMUÞTUR. 

1-Terkos projesinin tanýtýmý
Cumhuriyet'ten önce Fransýz Terkos þirketi 

tarafýndan arýtýlarak Ýstanbul'un içme ve kullanma suyu 
ihtiyacýný karþýlayan Durusu Gölü günümüzde Terkos 
Gölü olarak adlandýrýlmaktadýr. Ýstanbul'un 45 km. 

2Kuzeybatýsýnda yer alan ve 25 km  yüzölçümlü olan 
2göl, 619 km  su toplama alanýna sahiptir. Etrafý Eosen 

devrine ait yaþlý killi marnlarýn çevirdiði gölün 
Karadeniz'e kýyý kesimlerinde kuvvetli Kuzey 
rüzgarlarýnýn taþýyýcý etkisi ile oluþan ve çöllerdeki yüzey 

þekillerinin küçük örneklerini teþkil eden kum tepeleri 
yer almaktadýr. Topraklarýnýn su tutma gücü az, 
geçirgenliði fazla ve kaba tekstürlüdür. 

Pek çok canlýnýn yaþadýðý gölün sularý aþýrý kurak 
geçen yýllarda çok azalmaktadýr. Ancak yýllardýr gölü 
sürekli olarak tehdit eden asýl tehlike Kuzeydeki 
kumlar ýn Güneye doðru i ler leyerek gölü 
doldurmasýdýr. Ýstanbul'un su ihtiyacýný karþýlayan en 
büyük kaynaklardan biri olan Terkos Gölü'nün 
kumlarla dolmasýný önlemek için ilk çalýþmalara 85 yýl 
önce sular idaresi ile ilgili Fransýz Þirketi 
“Dersaadet Anonim Þirketi” tarafýndan 
baþlanmýþtýr. Ayrýca Prof. Dr. Ýbrahim ATAY 
tarafýndan 1959 yýlýnda 5 Hektar sahada 
8500 adet fidan dikilerek baþarýlý bir kumul 
aðaçlandýrma denemesi yapýlmýþtýr. 

Kumullarýn rüzgârla taþýnmasýna karþý 
planlý aðaçlandýrma çalýþmalarýna 1961 
yýlýnda baþlanýlmýþtýr.  Mülkiyeti hazineye, intifa 
hakký Orman Genel Müdürlüðü'ne ait olan 
arazinin ortalama yüksekliði 20 metre, % 0-15 
meyilli ve % 70 Güney-Güneybatý ile % 30 
Kuzeydoðu-Kuzey-Kuzeybatý bakýsýndadýr. 
Karadeniz iklimi hakimdir. 1987 yýlýna kadar 

2.945.000 fidan dikilerek 2.102 hektar alanda kumul 
tespit ve aðaçlandýrma çalýþmasý yapýlmýþtýr. Son 
derece baþarýlý olan bu çalýþma diðer kumul 
aðaçlandýrma çalýþmalarýna da örnek olmuþtur. 

Durusu kumul tespit ve aðaçlandýrma 
çalýþmalarýnda izlenilen çalýþma programý Þekil 1'deki 
gibidir:

Bu program uyarýnca ilk önce ön kumul teþekkül 
ettirilmesi aþamasýna geçilmiþtir. Fiziki safha da kýyýya 
paralel ve hakim rüzgar yönüne dik olmak üzere tahta 
perdeler yapýlmýþ ve çalý perdelerle takviye edilmiþtir 
(Resim 1-2).

KUMUL
AÐAÇLANDIRMASI

2102 Ha.

ÖN KUMUL
TEÞEKKÜL

ETTÝRÝLMESÝ

ÝÇ KISIM KUMUL
HAREKETLERÝNÝN

ÖNLENMESÝ

BÝYOLOJÝK SAFHA

FÝZÝKÝ SAFHA
(Çalý perde, Saz
demet karelajý)

BÝYOLOJÝK SAFHA

FÝZÝKÝ SAFHA

(Tahta perdeler)

ÇAYIRLANDIRMA

AÐAÇLANDIRMA

ÇAYIRLANDIRMA

AÐAÇLANDIRMA

Þekil - 1

Resim 1 Resim 2

Derleyen: Hakan KÖRBALTA 
Orman Mühendisi 
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Biyolojik safhada ise ön eksibe ideal yüksekliðe 
eriþince meydana gelen sýrtýn tümünde çayýrlandýrma; 
çayýrlandýrmanýn yeterli olduðu yerlerde aðaçlandýrma 
çalýþmalarý yapýlmýþtýr ( Resim 3-4 ).

Kumul sahasýnda çayýrlandýrmak kullanýlan türler 
þunlardýr: Ammophilla arenaria, Isatis arenaria, 
Ammophilla brevgulata, Allicum, Sarathommus 
scopariu.

Resim 5 : Ammophilla arenaria ile yapýlmýþ 

çayýrlandýrma.
Ýç kýsýmlarda sathý kum hareketlerinin önlenmesi 

için fiziki aþamada; kazýklý saz veya çalý perdeler, 
kazýksýz çalý perdeler, çalý serme, çalý ve saz demet 
karelaj ve kazýklý karelaj iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir. 

Resim 6: Kazýksýz çalý perdeler.
Biyolojik Safhada ise çayýrlandýrma ve 

aðaçlandýrma çalýþmalarý yapýlmýþtýr.

45

Resim 3 Resim 4

Resim 5
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Resim 7: Sarathammus sciporus ile birlikte Pinus 
maritima dikimi.

Kumul sahasýnda baþlangýçtan beri dikilen 
baþlýca türler sunlardir: Pinus maritima (sahil çami), 
Pinus pinea (fýstýk çamý), Pinus brutia (kýzýl çam), Alnus 
glutinosa, Robinio pseudoacacia, Cupressus 
pyramidalis, Sarathammus scoporius, Tamarix, 
Spartium junceum, Hippophae rhamnoides  gibi 
türlerdir. Bunlardan Alnus, Robinia pseudoacacia, 
Hippophae rhamnoides  çýplak köklü, diðerleri tüplü 
dikilmiþtir.

Terkos kumul aðaçlandýrma çalýþmasý, teknik 
bilgi, titiz çalýþma ve yoðun emek harcanarak 25- 30 
yýlda tamamlanmýþtýr. Tüm alanda fidan tutma oraný 
%85'dir.  Günümüzde de ayný azim ve hýrsla 
çalýþmalara devam edilmektedir. 

Bu çalýþmanýn bir diðer baþarý göstergesi ise 
yaban hayatý zenginliðinin artmasýdýr. Karaca, 
yabankedisi, saz kedisi, yaban domuzu, keklik ve sülün 
popülasyonlarý ile su kuþlarý türleri ve sayýsý da artýþ 
göstermiþtir. Anýlan bütün bu türler alanda koruma 
altýndadýr. 

Terkos Gölü'nün kumlarla dolmasýný önlemek 
için 1961 yýlýnda baþlanan kumul tespit ve 
aðaçlandýrma çalýþmalarý baþarý ile tamamlanmýþ; 
fedakâr Türk Ormancýsýnýn baþarmaktan gurur 

 

duyacaðý en görkemli eserlerinden birisi olmuþtur.

2-Hatýra ormaný süreci
Türkiye Ormancýlar Derneði, Marmara 

Þubesi'nin önerisi ile bu eserin ortaya çýkmasýnda 
geces in i  gündüzüne ka ta rak  ça l ý þan  ve  
sonuçlanmasýný saðlayan baþta Merhum Orman 
Yüksek Mühendisi Ýbrahim Aksu olmak üzere tüm 
emeði geçenlere teþekkür etmek için Hatýra Ormaný 
çalýþmalarýný baþlatmýþtýr. Yapýlan bir dizi resmi 
yazýþmalar ve görüþmeler neticesinde Durusu ( Terkos ) 
kumul aðaçlandýrma sahasýna Ýbrahim Aksu Hatýra 
Ormaný adý verilmiþtir. 

Ýbrahim Aksu Hatýra Ormaný için Türkiye 
Ormancýlar Derneði tarafýndan 27.12.2008 Tarihinde 
bir tören düzenlenmiþ; törene Ýbrahim Aksu'nun 
kardeþi Hüseyin Aksu, eþi ve akrabalarý, Derneðimiz 
Þube Baþkaný Ýsmail Baþoðlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
Ýstanbul Orman Emeklileri Derneði yönetim kurulu ve 
üyeleri, Ýstanbul Orman Bölge Müdürü Ýsmail Üzmez, 
Ýstanbul Orman Ýþletme Müdürü Erol Koç ve tüm 
iþletme personeli, Ýbrahim Aksu'nun sýnýf arkadaþý 
Prof.Dr. Doðan Kantarcý katýlmýþlardýr.

Resim 8- Ýbrahim Aksu'nun Çalýþma Hayatý

Törende sýrasýyla 
Þube Baþkaný Ýsmail 
Baþoðlu, Emekli Orman 
Bölge Müdürü Hüsnü 
Esen, Prof.Dr. Doðan 
Kan ta r c ý ,  Ça ta l ca  
Orman Ýþletme Müdürü 
Erol  Koç, Ýs tanbul 
Orman Bölge Müdürü Ýsmail Üzmez söz alarak Terkos 
kumul aðaçlandýrma çalýþmalarýndan bahsederek 
Merhum Orman Yüksek Mühendisi Ýbrahim Aksu 
anýlarý ve çalýþma hayatý konuklara aktarýlmýþtýr.                        

                                                        
 

Resim 9- Ýbrahim 
Aksu Hatýra Ormaný

T ö r e n i n  
tamamlanmasýný takiben 
Ýbrah im Aksu Hat ý ra  

Ormaný'na gidilerek Türkiye Ormancýlar Derneði 
Marmara Þubesi'nce tarafýndan yaptýrýlan tanýtým 
tabelasý yerine dikilmiþtir. 
Ýbrahim Aksu Anýsýna 
tanzim edilen þilt ailesine 
takdim edilerek  tören 
sona ermiþtir.                                      
                                                                                             
Resim 10-  Taný t ým 

Tabelasý

Resim 9

Resim 10

Resim 8

Resim 7

Resim 6
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Isparta Valisi Ali Haydar Öner'in 
Türkiye'nin en önemli tatlý içme suyu 
havzalarýndan olan Eðirdir Gölü'nün 
korunmasý için 178 kaçak yapýnýn 
yýkýmýna iliþkin baþlattýðý mücadele, 
Çevre ve Orman Bakaný Veysel 
Eroðlu'nun talimatýyla durduruldu.                   

Vali Öner, Yerel Sulak Alan Komisyon ve 
Eðirdir Gölü Yönetim Planý toplantýsýnda, 
geçen hafta bir dizi temaslarda bulunmak 
üzere Þarkikaraaðaç'a gelen Çevre ve Orman 
Bakaný Veysel Eroðlu'nun sözlü talimatlarý 
doðrultusunda Eðirdir'deki yýkým iþlemlerinin 
askýya alýndýðýný açýkladý. Eðirdir'deki kaçak 
yapýlarý Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu 
ile görüþtüklerini ve Bakan Eroðlu'nun 
yapýlarýn imarý konusunda destek vaat ettiðini 

SAKSAÐAN, yavrularýný bahçede 
gezdirmedi bu sene. 

Serçeler eski þarkýlarýný söylemiyorlar.
Dudaðýmý saçak altýna doðru uzatýp serçe 
þarkýsý söylemek geliyor içimden, becersem 
de, beceremesem de...
Daha dün Edremit Körfezi'ne açýldým, 
yunuslar yok...
Papatya tarlalarýna kutu kutu “yazlýklar” 
yaptý müteahhit, adýný da “cennet evleri” mi 
koymuþ, ne...
Bu sene menekþeler açmadý.
Belki seneye...
*
Bir þeyler eksiliyor.
Domatesler, salatalýklar, erikler eskisi gibi 
kokmuyor... Nergis topladýnýz mý hiç son 
zamanlarda?..
Ýçinizde çiðdem çiçeðini gören var mý?..
Son yýllarda rastlýyor musunuz hiç sincaba?..
Eksik var, eksik...
Bir þeyler kayboluyor giderek 
gözlerimizden...
Diyelim ki neden kýrlangýçlar evlerin 
balkonlarýndaki o köþelere yuvalarýný 
yapmýyorlar kaç senedir?..
Kim yýktý kýrlangýç yuvalarýný?..

Vali: Bakan: Yýkýn  Durun
Mehmet ERÇAKIR / DHA

vurgulayan Öner, þunlarý söyledi: "Yeni 
yerleþim alanlarýnýn imar planlarý yapýlýncaya 
kadar sayýn bakanýmýzýn sözlü talimatlarýyla 
yýkýmlarý askýya aldýk. Yeni yerleþim alanlarýnýn 
planlarýný süratli yapabilirsek, o zaman 
köylünün zorunlu ihtiyaçlarýný çözme 
bakýmýndan planlý çalýþmaya gitmiþ olacaðýz. 
'Bu konuda nasýl olsa izin alýndý' diye hiçbir 
kimse yanlýþ yapýya müsaade etmesin."                   
       

178 kaçak yapý mahkemelik

Hakkýnda yýkým kararý bulunan 178 
kaçak yapýdan davasý sonuçlanan 18 kaçak 
yapýnýn yýkýmýna baþlanmýþtý. Bu kapsamda 
son bir ay içinde 18 yapýdan üçü yýkýlmýþ, 
diðerlerinin yýkým çalýþmasý sürüyordu.
7.06.2009 Hürriyet

 
.

Çevre Günü'nüz kutlu olsun...

Neden?..
*
Sevdam Seyfe 
Gölü'ne ne Macar ördekleri geldi, ne 
flamingolar, ne yaban kazlarý... Çevreciler 
haber verdiler; karacalarý ile sülünleri 
Anadolu yakasýndaki ormanlardan 
kovmuþlar... Konya'nýn yaban koyunlarýný 
dikenli tellerin arasýna kapattýlar...
Tuz Gölü artýk yok...
Söyler misiniz; Marmara var mý?..
Hadi denizin mavisini fotoðraflarda 
sakladýnýz... Peki iyot kokusunu nasýl 
anlatacaksýnýz çocuklarýnýza?..
Þu pis kokan kýyý kasabalarý...
Þu çirkin-zevksiz-beton ve çelik yýðýný 
þehirler...
*
Önceki gün “Dünya Çevre Günü” idi.
Yayýnlanan uluslararasý araþtýrmalara göre, 
çevreyi en hýzlý tahrip edip hýzla tüketen 
ülkedir Türkiye...
Siz altýna uzanacaðýnýz bir tek aðaç bilir 
misiniz?..
Akasya kokularý yok...
Tarlalar menekþe vermedi bu sene...
Belki seneye...

Bekir Çoþkun
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ULU ÇINARLARINDAN
Sabit Osman AVCI'nýn da dünyamýzdan 

ayrýldýðýný duyarak üzüldük.

Sabit Osman AVCI'nýn Türkiye'de Ormancýlýk 
Yüksek Öðretimi ( 1857-1972 ) yýllarýný kapsayan 
Tarihçe ve Albüm kitabýnda Ý.Ü. Orman Fakültesinden 
1944 yýlýnda mezun olduðunu öðrenmekteyiz. Bu 
kitapta 1021 sýrada, Artvin 1337 (1921) doðumlu 
olduðunu görmekteyiz

Orman Genel Müdürlüðünde; 1534 sicil 
numaralý orman yüksek mühendisi olarak çeþitli 
bölgelerde çalýþtýðý, 1947 yýlýnda Türkiye Ormancýlar 
Derneðine 834 numarayla üye olduðu, Arapazarý ve 
Mersin Orman Baþmüdürlüðü yaptýðý bilinmektedir. 
Rahmetli Ömer Özen Beyin düzenlediði milletvekilliði 
yapmýþ meslektaþlar listesine göre 4 dönem Artvin 
milletvekilliði, 1 dönem de Ýstanbul milletvekilliði 
yaptýðý, Köyiþleri Bakanlýðý, Orman Bakanlýðý (Ýlk 
Orman Bakaný), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý 
yaptýðý, 1970-1973 yýllarý arasýnda TBMM (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi) Baþkanlýðý yaptýðý bilinmektedir.

08.Þubat 2009 tarihinde de vefat ettiði 
öðrenilmiþtir. Kendisine rahmet, yakýnlarýna ve 
meslektaþlara baþsaðlýðý dileriz.

MESLEÐÝMÝZÝN 

NUR ÝÇÝNDE 
YATASI ÞEFÝM 

MUSTAFA 
GERDANLI

Bu iyi insaný ilk kez Kýrklareli'nin Keþirlik 
(Kofçaz) Ýþletme Þefliðinde 1959 yýlýnda ilk stajýmda 
tanýmýþtým. O tarihte Keþirlik yeni ilçe olmuþtu, 15-
20 hanelik bir belde. En düzgün bina bizim Orman 
Bölge Þefliði binasý, ne yatacak yer ne de lokanta 
var. Allah razý olsun gerek Mustafa Bey gerekse eþi 
Emine Haným hemen yemek hazýrladýlar, yatak 
serdiler kendi kardeþleri gibi aðýrladýlar.

Mustafa GERDANLI Kýrklareli 1926 
doðumlu, Bolu Orman Okulundan 1946 yýlýnda 
mezun olduðu, Türkiye Ormancýlar Derneðine 
23.02.1956 yýlýnda 1432 numarayla üye olduðu, 
ilk görevine 20.11.1946 tarihinde Biga Orman 
Ýþletmesinde baþladýðý, 1947-1948 yýllarýnda yedek 
subaylýðýný yaptýðý, 30.04.1949 da terhis olarak 
Trabzon'a tayin olduðu, daha sonra Demirköy, 
Adapazarý, Hendek, Akyazý, Kýrklareli, Gediz, 
Amasya'da Orman Ýþletmelerinde görev yaptýðý, 
1972 de Genel Müdürlük 2/A Þubesinde görev 
yaptýðý, 01.03.1982 tarihinde Kadastro Daire 
Baþkanlýðý müdür muavinliðinden kendi isteðiyle 
emekli olduðu bilinmektedir.

Emekli olduktan sonra da Yeþil Türkiye 
Ormancýlar Derneði Yönetiminde çalýþtýðý ve 
OPÇOVAK (Ormancý Çocuklarýný Okutma Vakfý) 
yönetiminde 2000-2008 tarihleri arasýnda 
rahatsýzlanana kadar özveriyle çalýþt ýðý, 
26.11.2008 tarihinde rahatsýzlýðý nedeniyle 
ayrýldýðý, ve 18 Nisan 2009 tarihinde de vefat 
ettiðini öðrenerek çok üzüldüm.

Mustafa GERDANLI aðabeyimize Ulu 
tanrýdan rahmet, kederli ailesine, yakýnlarýna ve 
meslektaþlarýmýza baþsaðlýðý dileriz.

Meslektaþýmýz Muhterem 
OKUTUR Gaziantep Valiliði ve 
Milletvekilleri tarafýndan, ülke 
g e n e l i n d e  s ü r d ü r d ü ð ü  
aðaçlandýrma çalýþmalarý ile 
d o ð a y a  e þ s i z  h a z i n e l e r  
kazandýrmasý, Kahramanmaraþ, 
Hatay, Osmaniye, Þanlýurfa 
illerinde özellikle Atatürk Barajý 

c i v a r ý n d a  
aðaçlandýrma ç a l ý þ m a l a r ý  
b a þ l a t m a s ý  n e d e n i y l e  
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üstün Hizmet Ödülüne aday 
g ö s t e r i l m i þ  meslektaþýmýz 
Sayýn OKUTUR 1 3  Te m m u z  
2009 tarihinde d ü z e n l e n e n  
t ö r en l e  ödü lünü  almýþtýr.

1927 yýlýnda Gaziantep-Nizip'te doðan 
Muhterem OKUTUR 1951 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Gaziantep 
Aðaç Yetiþtirme ve Koruma Derneði Baþkanlýðýný 
yapmaktadýr. Sayýn OKUTUR'u kutlar, baþarýlarýnýn 
devamýný dileriz.

M. Yaþar ÝNAN  Orman Y. Mühendisi
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YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ

MEHMET AKTAÞ
Niksar  1337

Orman Okulu  1940
15.04.2009  Ankara

---------------

MUSTAFA GERDANLI
Kýrklareli  1926

Bolu Orman Okulu
18.04.2009  Ankara

-----------------

GÜNHAN TOKER
Denizli - 1933

Ý.Ü. Orman Fakültesi  1960
29.06.2009 - Ýzmir
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