
 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  

 

 

13 Eylül 2021 

Merhaba; 

Orman yangınları bitti mi? Keşke bitmiş olsaydı ama hayır, sürüyor. Şu an bile -13 Eylül 2021- Marma-
ris Hisarönü’nde saat  07.12’de çıkan orman yangını şu anda da -saat 11.30- sürüyormuş. İnanmazsa-
nız yangın Orman Genel Müdürlüğü’nün web sitesine - https://www.ogm.gov.tr/tr/orman-yanginlari - ba-
karak günlük, dahası saatlik ve yersel olarak öğrenebilirsiniz. Ancak bugünlerde herhangi bir haberin 
ya da tartışmanın yapıldığını görüyor ya da duyuyor musunuz? Hayır; ne görebilir ne de duyabilirsi-
niz. Haber olarak “eskimiş” ya da kanıksanmış yahut çok küçük alanlarda (!) çıktığı/sürdüğü için olsa 
gerek, “haber değeri” olmadığı düşünülüyordur sanırım. Kuşkusuz gündemde görece daha önemli 
gelişmeler de olabilir. Aşı şaşkınlığı, ulusal takımın 6/1’lik yenilgisi, yüksek enflasyon ya da işsizlik 

oranları, çöküntülerle dönüştürülen tarım, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı’nın “U”lu metroları      vb. 

Kadınlar voleybol takımının başarıları gibi yılana sarılırcasına sarıldığımız mutluluk verici gelişmeler 
oluyordur da belki ama ben duymuyor ya da görmüyorumdur. Ne yapalım; ülke, insan gerçeklerimiz 
böyle: “Bindik bir alamete, gidiyoruz…” durumu kısacası. Peki ama o “alamet” nedir, “kıyamete gitti-
ğini” bile bile ona neden bindik; şimdi nasıl ineceğiz? Çok daha önemlisi böyle bir isteğimiz var mı? 
Bence biz acıyı, hüznü  iyiden iyiye “bal eyleyen” bir toplum olup çıktık… İşte böylesi bir “gidişat” 
içindeyken, sözgelimi; 

✓ 15 Ağustos’ta Orman Genel Müdürü, sanki yangınlar bitmiş de iş bir tek zarar gören ağaçların 
“ekonomiye” nasıl kazandırabileceğinin derdine düşebiliyor; 

✓ 19 Ağustos’ta önce Cumhurbaşkanı sonra da ilgili “Bakan” yangınlardan zarar gören yerlerde 

“İlk etapta 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 fidan hesabıyla 252 milyon fidan yıl bitmeden 
toprakla buluşturulacaktır.” 

muştusunu –“müjdesini”- verebiliyor; 

✓ 3 Eylül’deyse Antalya Orman Bölge Müdürü de; 

“Buraları makinelerle işleyeceğiz, toprağı temizleyip dikime hazır hale getireceğiz. Ne zaman 
yağmur yağdı, çimlenme koşulları oluştu, dikimlere başlayacağız. Kasım gibi başlarız diye tahmin 
ediyorum.” 

açıklamasını yapabiliyor. İşte bu açıklamalar beni çok kaygılandırıyor; hem de öyle böyle değil… Yan-
gın “mevsimi” bitmemişken, küçüklü büyüklü yangınlar sürüyorken; zararın ekolojik, toplumsal ve 
ekonomik boyutları henüz belirlenmemişken nedir bu acelecilik; “kapıp da kaçan mı var”? Bu, deyi-
min tam anlamıyla “koyun can, bunlar mal derdinde” tutumu; çok yazık ! 

Hâlâ kavrayamanlar için bir kez daha söylüyorum: Özllikle Akdeniz Bölgesi’nde çıkan orman 
yangınları hem sayısı hem de yol açtığı  ekolojik, toplumsal ve ekonomik sorunlar yönünden 
olağanüstüdür. Dolayısıyla da sıradışı yaklaşımları, çözümlemeleri gerektiriyor. Bu denli yalın bir 
gerçeği herkesin kavraması gerekiyor artık ! Kavranamamış olunacak ki yapılmak istenenler 
öngörüldüğü gibi yapılırsa hem yine kolaylıkla yanabilecek orman ekosistemlerinin oluşturulabilecek 
hem de bu türden yangınları fırsat görebilecekleri özendirebilecektir.  Bu nedenlerle özellikle Orman 
Genel Müdürü’nün yazanağını çok önemsiyorum, dahası, Sizin de en az bencileyin önemsemenizi 
bekliyorum.  

Ülkemizin hiç olmazsa “doğal afetsiz” (!) güzel bir sonbahar geçirmesini diliyorum. 

Saygılarımla.  

Yücel ÇAĞLAR 

 

AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORMAN YANGINLARININ 

YOL AÇTIĞI YIKIMLAR, BÖYLESİ YAKLAŞIMLARLA  

GEREKTİĞİNCE  

O-NA-RI-LA-MAZ ! 

https://www.ogm.gov.tr/tr/orman-yanginlari
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  Sayın Okur; 

Bu “…Sessiz Tartışmalar”, üst düzey bir kamu çalışanıyla, Orman Genel 
Müdürü’yle  kişisel “hesaplaşmayı” amaçlamıyor. Kısacası “derdim” Orman 
Genel Müdürü değildir ! “Derdim”, onun Orman Genel Müdürlüğü’nün web 
sitesinde yayımlanan ama çok kısa bir süre içinde de kaldırılan bir 
“yazanağından” hareketle ormancılığımızda artık ne yazık ki egemen olan bir 
anlayıştır. Ben bu anlayışın “devlet ormanı” sayılan yerlere, dolayısıyla bu 
yerlerdeki her türlü ekosisteme herhangi bir yarar getirmediğini, 
getiremeyeceğini aksine geniş anlamda kamu yararına zarar verdiğini 
verebileceğini düşünüyorum. Veremesin istiyor, bu isteğimi de her fırsatta 
belirtiyorum. Yine bu anlayışla yapılacak, yanı sıra, yapılmayacak yahut 
yapılamayacak çalışmaların Akdeniz Bölgesi’nde bu yıl çıkan orman 
yangınlarının yol açtığı büyük ekolojik, toplumsal ve ekonomik yıkımların 
gerektiğince onarılamayacağına “inanıyorum”. 

“Derdim” bu. “Derdim”, uygun bir söylemle “benin oğlum binâ okur, döner döner 
yine okur” tutumlarını ısrarla sürdürenlerin aymazlıklarıdır, tembellikleridir. 
Orman ekosistemleri geniş anlamda kamusal varlıklar, ormancılık da kamusal 
hizmet alanıdır çünkü; yönetimi, sorunları onun bunun keyfine, bilgisizliğine, 
uyanıklığına (!) bırakılamaz, bırakılmamalıdır; “derdim” budur  ! 
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  Başlarken… 

Atasözlerimizin çoğunu çok önemsiyorum: Örneğin; “bir yıkım bin öğütten öğreticidir” bunlardan biriydi 
ama artık değil. Çünkü günümüzde kamu yöneticilerinin çoğu bu atasözünün anlamsızlığını 
kanıtlamak için birbiriyle yarışıyor sanki. Büyük orman yangınlarının, su taşkın ve baskınlarının 
öncesinde, sırasında ve sonrasında söyledikleri, yapıltıkları ile yapmadıkları yahut yapamadıklar bu 
gerçeği ortaya koymaya yetiyor bence. Bakın, yaklaşık 200 bin hektardaki tüm ekosistemlerde, 
toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşantılarda onarılması neredeyse olanaksız yıkımlara yol açmış 
orman yangınları yaşadık. Bu süreç bitmedi ne yazık ki, sürüyor. Söyler misiniz lütfen; yapılan 
tartışmalardan, başta ilgili “bakan” (!) olmak üzere siyasal iktidarın açıklamalarından aklınızda neler 
kaldı? Ben anımsatayım izninizle: THK’nun nasıl çökertildiği, uçak ve helikopter sayısının yetersizliği, 
yanan yabanıl hayvanların görüntüleri, yangınlardan çok büyük zararlar görmüş yöre yaşayanlarının 
çaresizlikleri, “Recep İvedik”in korkuyla yakınmasından yarım saat sonra villasının yakınındaki 
yangının söndürülmesi, Gündoğmuş Belediye Başkanı’nın TOKİ’ciliği, bitmez tükenmez 
koşuşturmalar, koşuşturmalar, koşuşturmalar… Ne var ki, ardından bir de Batı Karadeniz Bölgesi’nde 
su taşkınları ile su baskınları gündeme gelince orman yangınları ve yol açtığı yıkımlar hemencecik 
gündemden çıktı. Öyle ki, günümüzde sözünü eden bile yok “Acıyı bal eylemek” böyle bir tutum olsa 
gerek; yazık! 

Bu noktada aklıma;   

“Tüm bu yıkımlar, gerçekten de sözgelimi, kaderci, teslimiyetçi bir kültürün yerleşik 
söylemlerinden birisi olan “doğal afet” ya da “kader” midir ya da bu söylemlerin güncel 
“versiyonu” olan “iklim değişikliğinden” mi kaynaklanıyor?” 

sorusu geliyor. Ancak, hemen ardından; 

“Bu yıkımlar, daha çok ‘eşeğin sağlam kazığa bağlanmamasının’ bir sonucu mudur yoksa?  

sorusunu sormadan edemiyorum. Tamam, Marks’ın söylediği gibi; “kapitalizm gölgesini satamadığı 
ağacı keser”, keser ama bu kez de ağacın tomruğunu, odununu satmaya çabalar ! Orman Genel 
Müdürü’nün “tartışmaya” çalışacağım yazanağında öngörülenler tam da bu tutumu akla getiriyor işte. 
Kısacası;  “koyun can, kasap mal derdinde” ! 

• Öncelikle şunu sormalıyım sanırım: Bu acele nedendir? 

OGM duyuruyor: Orman yangınları sürüyor… Zahmet edip OGM’nin web sitesinde 
https://www.ogm.gov.tr/tr/orman-yanginlari sekmesini açarsanız orada ülkemizde hergün orman 
yangını çıktığını görürsünüz. Örneğin, 9 Eylül 2021 günü saat 22.26’da üçü süren, biri söndürülmüş, 
altısı da “kontrol altına alınmış” 10 orman yangını çıkmıştı; sonraki günlerde, örneğin bugün de -11 

Eylül- beş yangın çıkmış vb. Ne yazık ki daha da çıkacak; orman yangını “mevsimi” henüz kapanmadı 
çünkü. Ancak ülkemizde son derece yaygın bir kanıdır: Bir orman ekosistemi yangından zarar 
görmüşse, kamuoyunun, kamuoyu bir yana ormancılığımızı “yönetenlerin” de aklına orada hemen 
yeniden orman ekosistemi oluşturma çalışmaları. Öyle ki, bu düşünce akla gelmekle de kalmaz, 
toplumsal bir baskıya da dönüşebilir; özellikle de günümüzde. Örneğin en son 2019 yılında İzmir'de 
yaşanan büyük orman yangınından hemen sonra da kamuoyunun tepkisi daha önce pek az 
gördüğümüz boyutlara ulaşmıştı. Dolayısıyla başta ilgili “bakan” olmak üzere yetkililer de –sorumsuz 
“sorumlular”?- bu tepkileri göğüsleyeceğini düşündükleri açıklamalar yapmıştı. Üstelik bu kez 
açıklamalarla yetinilmemiş;  

✓ “11. Ayın 11’inde, Saat 11’de 11 Milyon Fidan: Yarına Nefes” adıyla içleracısı bir etkinlik 
düzenlenmiş, rekor kırılıp (!) “Guinness Rekorlar Kitabı”na girilmiş;  

✓ Bir derneğin OGM’ye bu “başarısı” nedeniyle “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülü” 
vermesi sağlanmış; 

✓ Cumhurbaşkanı da bilgisiz bir yurttaşın önerisi üzerine (!) “bir gece ansızın” her yılın 11 Kasım 
gününü “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edivermiştir. 

Ne var ki kamuoyunda, deyimin tam anlamıyla “bayram değil seyran değil eniştem beni neden öptü” 
düzeyinde bile bir sorgulama yapılarak; “- Peki, ne alaka?”, daha önemlisi, “- Kamusal kaynakların 
savurganlığına yol açan bu etkinliklerin sonucu ne oldu?” sorusu bile sorulmadı. Oysa 2019 yılında 
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  son on yılın yıllık ortalamasının (43,7 bin hektar) ancak yarısına yakın (17,9 bin hektar) bir alan 
ağaçlandırılabilmiştir. 2020 yılındaysa son on yıllık ortalamanın yine çok altında kalmıştır (28,6 bin 
hektar). Öyle anlaşılıyor ki OGM de, son yılların moda söylemiyle, “algı yönetme kervanı” üyeliğini 
pekiştirmeye çabalamaktadır. Örneğin OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanı’nın 6 Ağustos 2021 günü, 
yani Bölgede orman ve maki ekosistemleri, tarımsal ürünler, evcil hayvanlar cayır cayır yanarken şu 

açıklamayı yapabilmesi başka nasıl açıklanabilir:* 

“… bazı kişilerin '1 yıl kendi haline bırakın buralar doğal olarak yeniden yeşillenecek' dediğini hatırlatarak, 
"Bizim 1 yıl beklemeye tahammülümüz yok. Buraların bir an önce yeşillendirilmesi bizim önceliğimiz. Tabii 
ki doğal hali ile yeşillenecek yerler de var. Bir kısım sarp, taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakınca eski 
haline kavuşacaktır ama doğal haline bırakmamız ile eski haline kavuşamayacak alanlar da var. Buralarda 
planlamalardan sonra fidan dikimi için arazi hazırlığı çalışmalarına başlayacağız. İlk yağmurlarda, bu muh-
temelen kasım ayının ilk haftasından itibaren fidan dikimlerini başlatacağız. "  

OGM Ağaçlandırma Daire Başkanı izin verirse (!) ben de sözünü ettiği o “bazı kişilerden” birisi olarak 
soruyorum: Nedir bu aceleniz, “kapıp da kaçan mı var”?  

Öte yandan, n’apsın,Tarım ve Orman Bakanı da doğal olarak;   

“Bu dikimleri de Kasımın ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Bütün bu çalışmalar 

neticesinde yangın sonrası oluşan olumsuz görüntülerin 3-5 yılda tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesi 
sağlanacaktır. Daha önce Balıkesir Ayvalık, İzmir Foça, Muğla Bodrum yerlerde olduğu gibi yanan 
orman alanlarını tekrar yeşile döndüreceğiz.” 

açıklamasını yapmıştır**.  

Artık, yol açılmıştır; 4 Eylül 2021 günü; 

"Bazı bölgeler 2-3 sene önce gençleştirilmiş bir sahaydı. Burada emval alma şansımız yok. Buraları 
makinelerle işleyeceğiz, toprağı temizleyip, dikime hazır hale getireceğiz. Ne zaman yağmur yağdı, çim-
lenme koşulları oluştu, dikimlere başlayacağız. Kasım gibi başlarız diye tahmin ediyoruz."  

açıklamasını yapan*** Antalya Orman Bölge Müdürü de anlaşılan bu “yolun yolcusudur”.  

Ben de işte bundan kaygılanıyorum; sözde “ekolojikmenlik” -ne demekse; ben uydurdum      - yaparken 
ağaçlara, en fazla da ağaç ve ağaççık topluluğuna indirgenmiş bir ormancılık ve orman mühendisliği 
yaklaşımının yeğleneceğinden! Bu çalışmalar Bölgede de gereklidir kuşkusuz. Ancak böylesi bir 
indirgemecilikle değil; bütüncül yaklaşımla hazırlanacak çok boyutlu bölgesel planlama ya da 
programı çalışmalarının bileşenlerinden yalnızca birisi olarak…  

Bu nedenle 17 Ağustos 2021 günü paylaştığım “…Sessiz Tartışmalar (GÜNCEL 9-b)”de Bölgenin 
ekolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel gerçeklerini, yanı sıra, yıkımın boyutlarını da göz önünde 
bulundurarak; 

✓ yapılması gerekenin öncelikle ve yalnızca yeni orman ekosistemlerinin oluşturulması 
olmadığını ısrarla belirtmiş; 

✓ ekolojik, toplumsal ve ekonomik vb boyutlarda kapsamlı çözümlemelerin yapılmasını; 

✓ bu çözümlemelere temel alınarak 

o nelerin  

o ne zaman, 

 
* https://www.ensonhaber.com/yasam/antalyada-yanan-ormanlarin-yerine-100-milyon-; 4 Eylül 2021 (Erişim 5 

Eylül 2021) 

**Yanan orman alanları 3-5 yılda tamamen ‘yeşil örtüye’ dönüşecek”, (https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-

galeri/yanan-orman-alanlari-3-5-yilda-tamamen-yesil-ortuye-donusecek; 20 Ağustos 2021; Erişim 5 Eylül 
2021) 

***https://www.ensonhaber.com/yasam/antalyada-yanan-ormanlarin-yerine-100-milyon-; 4 Eylül 2021 (Erişim 

5 Eylül 2021) 
 

https://www.ensonhaber.com/yasam/antalyada-yanan-ormanlarin-yerine-100-milyon-
https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/yanan-orman-alanlari-3-5-yilda-tamamen-yesil-ortuye-donusecek
https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/yanan-orman-alanlari-3-5-yilda-tamamen-yesil-ortuye-donusecek
https://www.ensonhaber.com/yasam/antalyada-yanan-ormanlarin-yerine-100-milyon-
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  o nerelerde, 

o kimler ve hangi kurumlar tarafından,  

o içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda hangi kaynaklarla, 

o nasıl 

yapılacağının ortaya konulmasını; 

✓ yapılacak çalışmaların hazırlanacak çok boyutlu ve tümleşik “Bölgesel İyileştirme ve Koruma 
Projesi” vb bir yönlendirici belgeye dayandırılmasını,  

✓ öngörülecek çalışmaları yürütmek amacıyla da demokratik bir kamusal yönetsel yapının – 
“başkanlık”, “kurum” vb- oluşturulmasını 

önermiştim. Açıktır ki siyasal iktidarın, yanı sıra,  Genel Müdür’ün, dahası, bir çok kişinin böylesi bir 
öneriyi düşsel –“ütopik”- bulabileceğini, ciddiye almayacağını adım gibi biliyordum. Hiç yadırgamadım 
doğrusu. Albert Einstein’ın ünlü “Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur” 

sözünü doğruluğunu kendi yaşamımda da “onyüzbinbeşyüz” kez       yaşadım çünkü. 

• Çok düşündürücü bence… 

Öyle anlaşılıyor ki Akdeniz Bölgesi’nde bu yıl hemen hemen aynı günlerde bu denli çok sayıda orman 
yangını çıkması, çok büyük olasılıkla sıcaklık, nem, rüzgar gibi iklimsel nedenlerden kaynaklanmış 
olabilir. Açıktır ki Bölge’deki; 

✓ orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri (ağaçlar başta olmak üzere bitki türü bileşimi, yo-
ğunluk, yaş, sıklık vb); 

✓ orman ekosistemleri içindeki ve bitişiğindeki yerleşmelerin çokluğu; 

✓ orman ürünü hasat çalışmalarının yoğunlaşmasının, özellikle kesilecek ağaçların dikili durum-
dayken ihaleyle satılmasının orman ekosistemleri içinde yol açtığı yoğun hareketlilik; 

✓ başta 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesi, Ek Madde 11, Ek Madde 12 ile Ek Madde 
16 olmak üzere ilgili hukuksal düzenlemelerle orman ekosistemleri içinde ve bitişiğinde izin 
verilen madencilik, turizm, enerji, katı atık tok etme ve düzenli depolama tesisleri vb yatırımlar,  

✓ “özel ağaçlandırma” uygulamaları, 

vb çoğunluğu insan temelli durumlar da yangın çıkma olasılığını artırmış olabilir. Nedeni belki bir gün 
belirlenecek ama şimdiden şunu söylemek istiyorum:  

Bu denli çok sayıda orman yangınının neredeyse eş zamanlı olarak, üstelik de hemen hemen 
tümüyle Akdeniz Bölgesi’nde çıkması, görülmedik boyutlarda yıkıma yol açması yalnızca hava 
koşullarıyla, bu kapsamda iklim değişikliğiyle açıklanamaz. Böyle bir açıklama kolaycılıktır, 
deyim yerindeyse “topu taca atmaktır”! Benzer ekolojik koşullara sahip olan Batı Ege ile Güney 
Marmara Bölgelerinde aynı çoklukta çıkmamış olması -ne iyi ki de çıkmamış- düşündürücüdür. 

Soruşturma açacağı ya da açtığı söylenen Cumhuriyet Başsavcılıkları – örneğin Manavgat, Milas, Mar-

maris vb- böylesi sorular sorar mı dersiniz; ben bilmiyorum ama sormasını diliyorum. 

Öte yandan; kimi kişi ve kuruluşların bu olasılıklardan her fırsatta çokça söz ediyor olmasına karşın 
orman yangınları özelinde neden-sonuç temelli somut kanıtları araştırma “zahmetine” neden gerekti-
ğince girmiyor ya da giremiyor anlayamıyorum doğrusu. Bunun yerine daha çok bu türden olasılıkları 
öne sürmekle yetiniliyor, dahası, akla gelmedik indirgemeci değerlendirmeler yapılıyor. Bu, en hafif 
söylemiyle tembelliktir; daha çok da “tribünlere oynamaktır”; oynasınlar bakalım… Böyle olunca da, 
sözgelimi Bölge’deki kimi valiliklerin “orman” sayılan yerlere Eylül ayında girilmesini yasaklamayı an-
cak akıl edebilmesi ne deni gülünçse, sözgelimi Antalya Orman Bölge Müdürü’nün, kalkıp; 

"Köy etrafına yangın şeridi diye bir boşluk alan bırakacağız. Etrafına da hem köylümüz gelir elde etsin 
hem de yangının şiddetini engellesin diye selvi, keçi boynuzu, defne gibi ağaçlar dikeceğiz. Kendi dikti-
ğimiz yerlerde de şeritleri daha da açacağız." 

demesi de o denli temelsiz kalıyor. Bu durumda insana sormazlar mı;  



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  “- Aklınız şimdiye değin; yıllardır bu doğrultuda açıklamalar yapılır, öneriler getirilirken nere-
deydi?” 

Öte yandan, ülkemizde gerekli bilgilerin, yanı sıra, güncel verilerin üretilebileceği, sorgulamaların ya-
pılabileceği kimileri son derece donanımlı o denli çok kuruluş var ki… Örneğin;  

✓ ormancılık araştırma enstitüleri, 

✓ orman fakülteleri, 

✓ OGM merkezinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile orman bölge müdür-
lüklerinde şube müdürlükleri, 

✓ 2011 yılında Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi adıyla kurulan ancak adı 2015 
yılında nedense Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi olarak değiştirilen oluşum, 

✓ İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

✓ Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar Grubu (?), 

✓ Iğdır Üniversitesi’nde “Orman Yangınları ile Mücadele Yönlendirilmiş Proje”, 

✓ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi”,  

✓ Sakarya Üniversitesi’nde “Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi”,  

✓ Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Geliştirme Vakfı*, 

✓ TÜBİTAK, 

vb kimilerinin adlarını bile bilmediğim kuruluşlar, birimler var**. Ek olarak; OGM’nin 1976 yılından bu 

yana yürürlükte bulunan       Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Göre-

cekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince çalışmalarını illerde vali, ilçelerdeyse kaymakamların 
başkanlığında yürüten “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonları” bulunuyor. Ayrıca belirli orman 
bölge müdürlüklerinde her yıl “Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planları” hazırlanıyor. Öte yan-
dan, bir milletvekili de TBMM’de “orman yangınlarıyla mücadele” konusunda bir araştırma komisyo-
nun kurulmasını önermiş bulunuyor. 

Tüm bu kuruluş ve birimlerin birinin ya da birkaçının artık “zahmet olmazsa” bu yıl, Akdeniz Bölgesi’ni 
yıkıp kavuran orman yangınları özelinde çok boyutlu sorgulamalar yapması beklenir değil mi? Diyelim 
ki bu kuruluşlarından herhangi birinde ya da birkaçında böyle bir çabaya girildi. OGM’nin oluşturup 
yayımladığı veriler bu çabaların gereksinmelerini karşılayabilir mi? Bence hayır, kesinlikle karşılaya-
maz. Dolayısıyla bu çabaların gerektirdiği bilgiler ile verilerin gerektiğince üretilmesi, üretilmiş olanla-
rın ise güncellenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması gerekecektir. Zor ama günümüzde teknik ve tek-
nolojilerle olanaksız değil. Üstelik bir de onca yılın deneyim ve bilgi birikimi var. Var da gereğini kim 
yapacak? Diyelim ki, bir yapan çıktı. Peki bu çalışmasının sonuçlarını kim dikkate alacak? 

• Orman Genel Müdürleri !  

Özellikle unutanlar ya da göz ardı edenler için anımsatayım: Ormancılık, geniş anlamda, daha açık 
bir söyleyişle yalnızca insan özelinde değil, tüm varlıklar ile doğal süreçleri kapsayan anlamda 
kamusal hizmet alanıdır. “Katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip” bir kuruluş olan Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) ise temel görevi, 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu verilerine göre; 

 
* Yaptıklarına bakar mısınız; 

“Şehitlerimizin geride kalan yakınları için tüm çalışanlarımızın katılı ile yardım kampanyası düzenlen-
miştir.Her üç aileye paylaştırılmak üzere… yardım hesabı açılmıştır. Dekontlarda “BİZ BÜYÜK BİR 
AİLEYİZ” notunun eklenerek toplanan yardımların…” – 

Hepsi bu işte… N’apsınlar, koskoca devlet de bunu yapmıyor mu      

**Ancak ilginçtir; onca soruşturmama karşın yapılarında orman fakültelerinin de bulunduğu üniversitelerin hiç-

birinde orman yangınları özelinde çalışmalar yapacak “uygulama ve araştırma merkezi” bulamadım. Gerçek-
ten de yok mu acaba? Öte yandan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi var ama Yönetmeliği’nde (2020) sayılan çalışma alanları arasında “orman yangınlarıyla 
mücadele” yok; iyi mi? 

 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  ✓ ülke yüzeyinin %22,9’unu oluşturan hukuksal olarak “devlet ormanı” sayılan yerler ile bu 
yerlerdeki başta orman ekosistemleri olmak üzere her türlü ekosistemin yönetilmesi -eş zamanlı 

olarak koruma, iyileştirme, değerlendirme, yeni orman ekosistemleri oluşturma vb- için her türlü 
etkinliği belirli kurallara göre tasarlamak, planlamak ve yürütmek;  

✓ “orman sayılan yerler içinde, yanı sıra, bitişiğinde yerleşik yurttaşlarımızın ekonomik 
durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, orman ürünleri gereksinmelerinin 
çevrelerindeki orman ekosistemlerine zarar vermeden karşılamak; 

✓ yeni orman ekosistemleri oluşturmak,  

✓ “devlet ormanı” sayılan yerlerin ormancılık dışı amaçlarla kullanılması için “izin irtifak hakları” 
oluşturmak,  

bu amaçlarla 

✓ 2020 yılında 4,1 milyar TL’si Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla verilen ödenek, 2,6 milyar 
TL’si “özel gelirler” ile 7,2 milyar TL’si de “döner sermaye” gelirleri olmak üzere toplam 13,9 
milyar TL geliri kullanmak; 

✓ yaklaşık 40 bin işgöreni işlendirmek  

için ülkemizin her yanında örgütlenmiş, tarihsel kökeni 1839’a değin inen, her anlamda çok büyük bir 
kuruluştur. Özellikle kırsal nüfusun büyük bir çoğunluğu oluşturduğu yıllarda “veren” ya da “sağlayan” 
konumu nedeniyle OGM, özellikle 1950’den sonra giderek siyasallaşmıştır. Bu süreçte genel 
müdürlerinin hem göreve gelmesi hem görevde kalması hem de görevden ayrılması çoğunlukla 
siyasal temelli olmuştur. Dolayısıyla da, hiçbir düzlemde herhangi bir demokratik işlerliğe sahip 
olmayan OGM’de hemen hemen tüm görevlerde atamalar, yer değiştirmeler, yükseltmeler de -ve 

“alçaltmalar da”!-  giderek siyasallaşmıştır. Öyle ki, bu durum meslek örgütlerine de yansımıştır. Bu 
nedenle orman genel müdürlerin, benzetme yerindeyse bir gözleri görevde kaldıkları sürece siyasette 
olmuştur. Kimileriyse milletvekili, dahası bakan olmayı bile başarmıştır; doğaldır ki çoğunlukla siyasal 
iktidarların partilerinde… 

Öte yandan, tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi OGM de zaten son derece kısıtlı olan demokratik 
karar ve uygulama yapı ve süreçlerini özellikle son yıllarda büyük ölçüde yitirmiştir. Tüm bu nedenlerle 
orman genel müdürlerinin söyledikleri ile söylemedikleri, yaptıkları ile yapmadıklarının önemsenmesi 
gerekiyor. Kim olursa olsun, ben orman genel müdürlerini her zaman çok önemsemişimdir; şimdi de 
önemsiyorum. Doğrusunu isterseniz siyasal iktidarlar da “önemsiyor”. O kadar ki, milletvekili, bakan 
yapmadıklarını “uygun” gördüklerini ilgili ya da ilgisiz kuruluşlarda üst düzey yöneticilere getirebiliyor. 
Örneğin geçmişte SSK Genel Müdürü, ANTBİRLİK Başkanı, en son olarak da 24. Dönem Karabük 
Milletvekilliğinden sonra KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu üyesi yapılan orman genel müdürleri var. 
Kısacası, siyasal iktidarlar hizmetlerinden hoşnut oldukları Orman Genel Müdürlerini çoğunlukla 
“kullanıp bir kenara atmıyor”; hizmetlerinden yararlanmayı da çeşitli biçimlerde sürdürebiliyor.  

• Orman Genel Müdürü* ne yapmak ve kimlere ne anlatmak istedi? 

Şimdiki Genel Müdür ise özgeçmişine bakılırsa oldukça deneyimli bir orman mühendisidir. 2017 
yılından bu yana Orman Genel Müdürüdür. Genel Müdür’ün konumunun kendisine yüklediği 
sorumlulukların ne denli bilincinde olduğunu bilemiyorum. Ancak söyledikleri ile yaptıklarına, yanı sıra, 
hiç ya da gerektiği gibi söylemedikleri ile yapmadıklarına bakınca gerektiğince bilincinde olduğunu 
söyleyemem doğrusu. Neden derseniz, OGM’yi, benzetme yerindeyse kapitalist bir işletme, daha çok 
da bir tüccar gibi yönetmeye çabalıyor çünkü. Örneğin Genel Müdür, 2010-2016 döneminde yılda 
ortalama 14,9 milyon metreküp olan “endüstriyel odun” hasadını; 

✓ 2017’de 15,5;  

✓ 2018’de 19,1;  

✓ 2019’da 22,1; 

✓ 2020’de 24,8  

 
* Bundan sonra yalnızca “Genel Müdür” olarak anacağım. 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  milyon metreküpe çıkarmayı başarmıştır (!) Buna karşılık, 2010-2016 döneminde ülkemizde yılda 
ortalama 2501 orman yangını çıkar, yılda ortalama 6333 hektar orman ve maki ekosistemi zarar 
görürken bu sayılar 2017-2020 döneminde yılda ortalama yangın sayısı 2751’a çıkmış ama zarar 

gören orman ve maki ekosistemlerinin genişliği yılda 12649 hektar olmuştur.*  

Öte yandan Genel Müdür’ün bir de ağaçlandırma alanındaki “performansını” bakalım isterseniz: Yine 
2020-2016 döneminde yılda ortalama 42,6 bin hektarda ağaçlandırma yapılırken, bu miktar  

✓ 2017’de 46,9; 

✓ 2018’de 45,1;  

✓ 2019’da 17,9; 

✓ 2020’da 28,6  

olmuştur.**  

Öte yandan, siyasal iktidarın öncelikleri yönünden böylesine “başarılı” bir Genel Müdür’ün orman 
yangınları konusunda söylediklerinin ciddiye alınması gerekiyor. Ben de 15 Ağusatos 2021 günü 
Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde açıklayıp çok kısa süre içinde kaldırdığı orman yangınlarıyla ilgili 
yazanağını ormancılığımızın nasıl bir anlayışla yönetildiğinin anlamlı bir göstergesi sayarak çok 
ciddiye alıyorum doğrusu. Dilerim, en azından benden çok daha yetkin meslektaşlarım da ciddiye alıp 
gereğini yapar. 

Dikkat ettiniz mi; Genel Müdür, özellikle Akdeniz Bölgesi’ndeki büyük orman yangınlarının tüm yıkıcı-
lığıyla sürdüğü günlerde kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı, neden acaba? Ancak Genel Müdür 
ormancılığımızda pek pek de görülmeyen bir tutumla güncel konuyla ilgili görüş ve önerilerini kamuo-
yuna üstelik de yazılı olarak açıkladı; neden bilmiyorum. Ne var ki, benim de rastlantısal olarak gör-
düğüm bu yazanağı büyük bir olasılıkla çoğu kişi hiç görmedi. Gördüyse de ciddiye almadı sanırım; 
ne dert edildiğini ne de tartışıldığını ne duydum ne de gördüm çünkü.  

Yazanağın ilk sayfası böyleydi. İzleyen safhalarında Akdeniz Bölgesi’nin uydu görüntüleri üzerinde 15 
Ağustos’tan önce yangınların yaşandığı orman işletme müdürlükleri, orman işletme şeflikleri, orman 

bölge müdürlüklerdeki kimi -neden tümü de-

ğil?- yangınların zarar verdiği yerlerin geniş-
liklerine ilişkin sayısal bilgilere yer verilmişti. 
Toplam 36 sayfalık yazanağın son 32-35. 
sayfalarındaysa yapılması öngörülen çalış-
malar açıklanmıştı. Genel Müdür son sayfa-
sında “Arz ederim” sözleriyle de bitirdiği ya-

zanağı büyük bir olasılıkla birilerine sunum amacıyla hazırlamıştı; her neyse… 

Genel Müdür’ün bu yaklaşımına çok dikkat ! 

Ayırdındayım kuşkusuz. Genel Müdür siyasal iktidarın Orman Genel Müdürlüğü’nü üstlenmiştir ve 
kendince gereğini yapmaya çabalıyor. Ancak varsayalım ki Genel Müdür bu yazanağını tümüyle “iyi 
niyetlerle” hazırladı. Öyle de olsa bana Karl Marks’ın “Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşen-
miştir” özlü sözünü anımsattı. Az önce de belirtmiştim: Genel Müdür’ün yazanakta yer verdiği öngö-
rüler öngördüğü gibi gerçekleştirilirse eğer Bölge’nin başta ekolojik koşulları olmak üzere toplumsal 
ve ekonomik yapısında yaşamsal önemde sorunlara yol açabilecek çünkü. Genel Müdür’ün uydu gö-
rüntüleri üzerinde önce orman işletmeleri düzeyinde açıkladığı yangınlardan zarar gören yerler ile ge-
nişliklerinin, özellikle de öngörülerin bu çerçevede de sorgulanması gerekiyor bence. 

 
* Yıllardır böyle bir karşılaştırmanın gerçekte anlamlı olmadığını söyleyip, yazıp durdum. Şimdi de bunu savu-

nuyorum. Ancak bu kez ben de tıpkı ilgili yöneticilerin çokça yaptığı gibi, “işime geldiği” için       böyle bir karşı-

laştırma yaptım; siz bu karşılaştırmayı pek de ciddiye almayın bence. 
 
**Ormancılık İstatistikleri 2020 (5).rar\Ormancılık İstatistikleri 2020\4 Silvikultur ve Agaclandirma_2020; (Erişim 
1 Eylül 2021) 

 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  Öte yandan, söz konusu yazanakta yer verilen öngörülerin  

✓ işsizliğin son derece yüksek olduğu,  

✓ düzenli ya da düzensiz göçme sayısının 6-7 milyonu bulduğu, daha artmasının olası görüldüğü 

ülkemizde son derece zamansız olduğunu; hem yangın çıkarılmasını özendirebileceğini hem de ucuz 
işgücü sömürüsünü doruklara çıkarabileceğini düşünüyor, bundan da kaygı duyuyorum. Bilmiyorum, 
bu düşünceme katılır mısınız? 

Şimdi Genel Müdür’ün yazanağındaki uydu görüntüsü arka planlı verilere bakalım: 

 

Açıklama: “OİM” kısaltması “Orman İşletme Müdürlüğü” 

Çizelge 1’i gerekli sorgulamayı göze alacaklara yardımcı olabilir düşüncesiyle Genel Müdür’ün 

açıklamalarından hareketle hazırladım*: 

Çizelge 1: Akdeniz Bölgesi’nde Kimi Orman İşletmelerin “Orman” Sayılan Yer Varlığı ile Yangından 
Zarar Gören Orman Ekosistemi Genişlikleri ve Oranları 

 

 
* Bölge’deki 6 orman bölge müdürlüğünün (Adana, Antalya, Denizli, Isparta, Mersin ile Muğla) toplam 56 orman 

işletme müdürlüğü, bu müdürlüklerin de 450 orman işletme şefliği varmış. Ama Genel Müdür nedense 26 or-
man işletmesi ile bu işletmelerin yine nedense yalnızca 62 orman işletme şefliğindeki zarar gören kimi yerlerin 
genişliklerine yer vermişti. Peki, Bölge’deki öteki orman işletme şefliklerinde hiç mi yangın çıkmamış acaba; böyle 
bir şey olabilir mi? Bence kesinlikle olamaz OGM’nin bildirdiği gelişmeler de bu yönde.  

 

(Zarar gören orman ve maki ekosistemi)

Zarar Gören  
Orman  

Ekosistemi 

Toplam  
Orman 

Ekosistemi 
(Hektar) 

Orman  
İşletmeleri 

Zarar Gören  
Orman  

Ekosistemi 

Toplam  
Orman 

Ekosistemi 
(Hektar) 

Orman  
İşletmeleri 

% Hektar % Hektar 

85.1 43950 51671 Manavgat 3.9 5538 142287 Silifke 

29.2 30505 104456 Kozan 3.5 5975 170639 Akseki 

17.7 8598 48510 Gündoğmuş 3.4 2928 86473 Pos 

17.3 6002 34710 Kavaklıdere 1.6 1608 99686 Sütçüler 

11.7 17615 150008 Milas 0.9 932 109062 Seydikemer 

11.7 11294 96194 Köyceğiz 0.8 1177 147127 Denizli 

9.6 9988 104205 Taşağıl 0.5 472 97277 Bucak 

7.7 9505 123469 Gülnar 0.4 269 61410 Gazipaşa 

7.5 8671 116371 Marmaris 0.4 305 86307 Karaisalı 

6.5 3342 51713 Yatağan 0.1 75 50351 Bozyazı 

6.3 4996 79599 Muğla  0.1 41 38638 Adana 

5.3 3366 63083 Kadirli 0.1 127 153181 Nazilli 

4.8 3102 64788 Yılanlı 0.1 193 327606 Aydın 

TOPLAM 6.8 180574 2658821  
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Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  Görüntü gerçekten çok acı: Manavgat Orman İşletmesi’nin yönettiği orman ekosistemi varlığının 
neredeyse tümü (%85,1) zarar görmüş; bu oran Kozan Orman işletmesi’ndeyse %29,2 ! 

Öte yandan Genel Müdür yazanağının 30. Sayfasında “Genel Değerlendirme” başlığı altında 
Bölge’deki orman bölge müdürlükleri düzeyinde bir de şu çizelgeye yer vermiş:  

 

* Vurguları ben yaptım. YÇ 

Bir orman mühendisi olarak üzülerek söylüyorum: Sözcüğün tam anlamıyla bir mühendis aklı örneği! 
Bu arada, çizelgede beni en çok şaşırtan açıklama ise, “yanan servet” – “odunsu ürün miktarı” 

anlamında- miktarı hesaplanırken neden yalnızca “verimli koru” sayılan orman ekosistemlerinin göz 

önünde bulundurulduğu oldu*. Sanırım, Genel Müdür, yalın söylemle, yalnızca “para edecek malı” – 

satış getirisi hasat giderinden daha büyük-  göz önünde bulundurmuş. Haklı da sayılabilir; bu yolla 2020 
yılı fiyatlarıyla en az 4-5 milyar TL satış geliri sağlanabilir; hiç de azımsanabilecek bir tutar değil 
doğrusu !  

Ancak buna karşılık, sözgelimi;  

✓ yangınları söndürme,  

✓ “sinekten yağ”, özür dilerim       zarar gören ağaçlardan, yapacak ve yakacak odun çıkarma - 

Genel Müdür buna hâlâ “üretim” diyor !-  ile  

✓ zarar gören yerlerin çoğunluğunda -%74,2’sinde- “doğal gençleştirme” yoluyla da olsa yeni 
orman ekosistemleri oluşturma 

giderleri oldu/olacak. Yine de hiç yoktan iyidir (!) değil mi?  

İyidir de Genel Müdür’ün orman yangınlarının yol açtığı yıkımlardan henüz ilk aşamada çıkara çıkara 
yalnızca bu sonucu çıkarabilmiş olması hangi akla hizmettir? Genel Müdür’ün bu tüccarca yaklaşımını 
yadırgamadım ama hiç doğru bulmuyorum. Oysa ben 17 Ağustos 2021 günü “tartışmaya” açtığım 
“…Sessiz Tartışmalar (GÜNCEL 9-b)”de “kuyuya şu taşları atmıştım”, belki anımsarsınız: 

 
* Bu çizelgeyi hazırlayanların OGM’nin terimsel “yeniliklerinden” de haberleri yok: Örneğin, OGM orman eko-

sistemlerinin -ya da”orman” sayılan yerlerin- niteliğinden söz ederken uzunca bir zamandır “verimli”, “bozuk” or-
man” nitemlerini kullanmıyor ki; onların yerlerine “normal kapalı” ile “boşluklu kapalı” terimlerini kullanıyor. 

 
 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  ✓ Yangınlardan hemen sonra, özellikle de yangınlar sürerken böylesi özendirici açıklamalardan 
kaçınılmalıdır ! 

✓ Yapılması gerekenler ise yalnızca zarar gören ekosistemlerin yeniden oluşturulmasına indir-
genmemelidir ! 

✓ Yangınların yol açtığı ekolojik, toplumsal ve ekonomik yıkımların onarımı tek başına OGM’ye 
bırakılmamalıdır! 

Doğrusunu isterseniz, bunları öne sürerken, başta OGM olmak üzere ne ormancılık kamuoyunun ne 
de “doğa”/“orman” tutkunu kişiler ile kuruluşların bu önerilere, “denize düşmüş de yılana sarılmışça-
sına” yaklaşacağını ummuştum. Ne yazık ki yanılmamışım. Genel Müdür’ün büyük orman yangınları 
sürerken açıkladığı yazanakta öne sürdükleri da bu inancımın hiç de yersiz olmadığını ortaya koyuyor 
zaten. Bu noktada; 

“- Yahu –bağışlamanızı diliyorum- hiç olmazsa “yangın mevsiminin” bitmesi bekleseydiniz, bu 
arada da bütüncül bölgesel planlarınızı, programlarınızı, projelerinizi hazırlasaydınız kıyamet 
mi kopardı !”  

diyeceğim ama kime?  

Anlaşılan kimse Genel Müdür’e sözgelimi; 

“Acele işe şeytan karışır !” 

“Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık !” 

“Aceleci sinek süte düşer !” 

vb atasözlerini öğretmemiş. Çok merak ediyorum; Genel Müdür yazanağını hazırlarken kimlere da-
nıştı; daha doğrusu birilerine, herhangi bir ilgili kuruluşa hiç danıştı mı acaba?  Örneğin, en azından; 

✓ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden -zarar gören milli parklar alanları da var 

çünkü- : 

✓ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nden, 

✓ Doğu Akdeniz, yanı sıra, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüleri’nden,  

✓ orman fakültelerinden, 

✓ ormancılık meslek örgütleri ile 

✓ Bölge’deki orman köyü kalkındırma kooperatiflerinden 

görüş aldı mı? Büyük bir olasılıkla almamıştır. Yazanakta yalnızca şu açıklamalara yer verilmiş çünkü: 

“Gerek ormancılık sektörüyle yapılan görüşmelerde gerekse Orman Genel Müdürlüğümüzün 
bilimsel ve teknik esasları dikkate alındığında,…” 

“İlgili Daire Başkanlıklarımızın Bölge Müdürlüklerinde yaptıkları incelemeler neticesinde…” 

Böyleyken, örneğin; 

✓ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 

✓ Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

✓ Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, 

✓ TC Doğu, yanı sıra, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansları, 

✓  özellikle Bölge’deki “doğa”/“orman” korumacı gönüllü kuruluşları, 

✓ ziraat odaları, 

✓ yerel yönetimler ile 

✓ Bölge’deki üniversitelerin ilgili bölümleri 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  vb kuruluşlardan da görüş alıp almadığını sormanın hiçbir anlamı olmuyor kuşkusuz.  Bu nedenledir 
ki, Genel Müdür’ün söz konusu yazanağının, ikiyüz yıla yakın bir tarihe sahip olan bir kuruluşun Genel 
Müdürüne yakışmadığını düşünüyorum.  

Öte yandan Genel Müdür böyle bir yazanak hazırlamıştır çünkü önceliği başkadır: Genel Müdür’ün 

açıklamasına göre*; yazanağının 33. sayfasında yer verdiği şu önermeye bakar mısınız:  

“Gerek ormancılık sektörüyle yapılan görüşmelerde gerekse Orman Genel Müdürlüğümüzün bilimsel 
ve teknik esasları dikkate alındığında, yaklaşık 12 milyon m3 üretim gerektiren yanık sahalarımızda 4-
5 ayı geçen üretimlerde, üretilen emvalin değer kaybından dolayı kereste ve panel sektöründe hiç kul-
lanılamayacağı, 6 ayı geçen süre sonunda yapılan üretimlerde palet sektöründe de kullanılamayacağı, 
sadece levha sektörüyle, biokütle sektöründe kullanılabileceği öngörüldüğünden mümkün olan en kısa 
sürede üretimin yapılması…”  

Gerçekte, yalnızca orman işletmeciliği ekonomisi yanı sıra bir ölçüde de orman ekolojisi yönünden 
değerlendirildiğinde Genel Müdür kısmen olsa haklı sayılabilir. Ancak, Bölge’deki orman yangınları 
yalnızca bilmem kaç yüz bin hektar orman ve maki ekosistemlerindeki ağaç ve ağaççıklara zarar ver-
medi ki… Üstelik zarar gören ağaç ve ağaççıkların oluşturduğu  orman ve maki ekosistemleri yalnızca 
ekolojik ve ekonomik yönlerden önemli değildi ki: Bölge’nin, başta turizm olmak üzere ekonomik, top-
lumsal yaşamına da doğrudan katkı sağlıyordu. Öyle ki, Cumhurbaşkanı bile bu gerçeğin ayırdında 
olduğu içindir ki 19 Ağustos 2021 günü şu açıklamayı yapmıştır**: 

“2021'de 54 farklı ilimizde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektarlık alanı etkilemiştir. Tarihimizin en 
büyük yangınlarında zarar gören alanların 82 bin hektarı Antalya'da, 62 bin hektarı Muğla'dadır. … Sa-
dece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda ormanların yanı sıra 72 bin dekar ekili ve dikili alan, 
2 bin 580 ton depolu ürün zarar görmüştür. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4 bin 
505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur. Yangınlarda maddi zarar gören vatan-
daşlarımızın kayıplarının telafisi için gereken her türlü çalışma yürütülmektedir. Yıkık, acil yıkılacak ve 
ağır hasarlı olarak sadece Antalya ve Muğla'da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir.” 

Bu nedenle olsa gerek, Cumhurbaşkanı Antalya, Muğla, Mersin, Adana ile Osmaniye’nin “Genel 
Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edildiğini de açıkladı. Genel Müdür, yazanağını hazırlarken hiç 
olmazsa bu gerçeği, Cumhurbaşkanı’nın kararını, bu kapsamda 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’u da göz önünde 
bulundurması gerekirdi. Genel Müdür, büyük bir olasılıkla;  

“- Bunlar Orman Genel Müdürlüğü’nü ilgilendirmez; ben işime bakarım!” 

diye düşünmüş olabilir; “günahı boynuna” !  

Gene Müdür yazanağında yalnızca bunları söylememiş. Sözgelimi, Genel Müdür’e göre; 

“Yangından etkilenen alanların yenilenmesi için yaklaşık 98 bin ha. alanın verimli koru olması ve bu 
sahalardaki ağaçlarda yeterli miktarda tohum olması, Kızılçam tohumlarının yüksek derecede ısıya da-
yanıklı olması münasebetiyle çimlenme yeteneklerini kaybetmeyeceği göz önüne alındığında; bu saha-
ların doğal gençleştirme yoluyla yenilenmesi” 

gerekiyormuş (32. Sayfa). Ayrıca bir de; 

“Doğal gençleştirilmenin yapılacağı sahalarda teknik olarak, rakım ve bakı itibariyle en geç 15 Kasım 
ile 15 Şubat tarihleri itibariyle tüm üretim ve arazi hazırlığı faaliyetleri bitirilerek sahadan çıkıl-

ması…” (33. Sayfa) 

zorunluymuş. Genel Müdür’e sormazlar mı;  

“- Madem ki gerekenler Şubat 2022 ortasına değin de yapılabilirmiş; o zaman böyle bir yaza-
nağı neden şimdiden açıkladınız? Belki o zaman değin başka yangınlar da çıkabilecek, belki 
de daha iyi düşünülüp gerekli planlar ile projeler hazırlanabilirdi?” 

Söyledim ya, Genel Müdür’ün derdi başka      

 
* Aktarılan açıklamalarda vurgular – koyu renkle dizilen ve altı çizilen- Genel Müdür’ündür. 
**“Kritik kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar”,  
  https://www.yenidonem.com.tr/haber/kritik-kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdogan-dan-onemli-
aciklamalar-; 19 Ağustos 2021; Erişim 25 Ağustos 2021) 

https://www.yenidonem.com.tr/haber/kritik-kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdogan-dan-onemli-aciklamalar-
https://www.yenidonem.com.tr/haber/kritik-kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdogan-dan-onemli-aciklamalar-


 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  Öte yandan, Genel Müdür yazanağında iç ferahlatan bir açıklama da yapmış       

✓ “İlgili Daire Başkanlıklarımızın Bölge Müdürlüklerinde yaptıkları incelemeler neticesinde Adana ve 
Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinde şu ana kadar meydana gelen yangınlardaki üretim ve gençleş-
tirme çalışmalarının takvimi dahilinde sorunsuz olarak…” 

gerçekleştirilebilecekmiş; aman ne güzel; yüreğime suralar serpildi       

Yazanağın “orman köylüsü” sayılan yurttaşlarımızı hoşnut edebilecek bir açıklama yapmış ancak yine 
koşullu: 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 40. Maddesinden hareketle (!) öne sürülen koşullar şunlar: 

“Bölge Müdürlüklerimizde yangınlarda oluşan olağanüstü hasılanın üretiminde öncelikle iş güçleri ve 
işin bitirilmesi gereken süre dikkate alınarak,  

o yöre köy ve kooperatiflerine yaptırılacağı,  

o geriye kalan kısmının yine süreler dikkate alınarak dikili ağaç satışına konu edilmesi gerektiği,  

o şayet bu söz konusu sahaların süresinde bitirilmediği taktirde doğal gençleştirme şartlarının 
kaybedileceğinden dolayı, gençleştirme masraflarının yaklaşık 10 kat daha artacağı ve orman 
emvalinin zamanında üretiminin yapılamamasından dolayı ciddi değer kayıplarının olacağı ve 
bu emvalin levha sektöründe bile kullanılamayacağı öngörülmektedir…” 

Şimdi yazanağı “Değerlendirme” başlığı altında yer verilen görüşlerin son tümcesini izninizle bir kez 
daha aktaracağım: 

“…söz konusu sahaların süresinde bitirilmediği taktirde doğal gençleştirme şartlarının kaybedileceğin-
den dolayı, gençleştirme masraflarının yaklaşık 10 kat daha artacağı ve orman emvalinin zamanında 
üretiminin yapılamamasından dolayı ciddi değer kayıplarının olacağı ve bu emvalin levha sektöründe 
bile kullanılamayacağı öngörülmektedir…” 

Genel Müdür bunu kime söylüyor bilmiyorum ama bu söylem, bana kalırsa, “ilgiliye” apaçık bir göz-
dağıdır ! 

Lütfen inanın; ne diyeceğimi şaşırdım. En iyisi; “- Yazık, çok yazık !” dışında hiçbir şey söylemeyip 
sözü bu konularda benden çok daha bilgili “hocalara” bırakayım. Ancak benim ne yazık ki yasal da-

yanağı olmayan       bir koşulum var:   

Saygıdeğer “Hocalar”; 

Orman Genel Müdürü’nün söz konusu yazanağını sorgulama gündeminizi alın lütfen. OGM’nin 
web sitesinden kaldırılmış da olsa bu yazanak da 2020’li yıllarda ormancılığımızı kimlerin nasıl 
yaklaşımlarla “yönettiğini” açıklıkla ortaya koyan tarihsel bir belgedir çünkü. Ek olarak, sizler 
de Bölge’yi yerinde inceleyerek, yerel yöneticilere, meslek örgütlerine vb danışarak, doğrudan 
ve dolaylı olarak ilgili ilgili “hocalarla” da, deyim yerindeyse kafa kafaya vererek kapsamlı bir 
yazanak hazırlayın ki; tarihsel özgörevinizi yerine getirebilesiniz.  

Böyle bir “zahmeti” göze alırlarsanız eğer, inanın ormancılık tarihimize geçersiniz. Ne dersiniz? 

*** 
Bu arada çok merak ediyorum: Genel Müdür’ün bu yazanağı Muğla Büyükşehir Belediyesi”nin (!)             
28 Ağustos 2021 günü gerçekleştirdiği “Küllerimizden Yeniden Doğuyoruz”, 2. Orman Yangınları Ça-
lıştayı”nda ne denli tartışıldı, bilmiyorum. Ancak, “çalıştayda” sunum yapan on kişiden  

✓ sekizinin orman mühendisi,  

✓ birinin helikopter de üretip (!) pazarlayan bir özel “havacılık savunma sanayi” şirketinin genel 
müdürü emekli albayın,  

✓ birinin ormancılık kamu çalışanları sendikasının genel başkanının 

olduğunu, yanı sıra, sunulan kimi bildirilerin başlıklarını göz önünde bulundurarak söylüyorum: 

“Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur!” 

özlü sözü başkaları için de geçerliymiş meğerse; çok yazık ! 
 

 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  “Kim ne derse desin…!” demiyorum… 

Son derece demokrat insanlar, dolayısıyla demokratik bir toplum olduğumuz için       çoğu konuşmacı 
konuşmasını kararlılık gösteren beden dili eşliğinde bu sözlerle bitiriyor: “Kim ne derse desin…” ya da 
“kimse bana… demesin” vb. Ben o denli demokrat (!) değilim.  Bu nedenle olsa gerek, Değerli Dostum 
Prof.Dr. Bülent Gülçubuk bana da “demokratör” sanını yakıştırmıştı. Şimdi bir “demokratör” olarak 
özellikle Akdeniz Bölgesi’nde bu yıl yaşadığımız orman yangınlarından hareketle şu önerilerimi “tar-
tışmaya” açıyorum; tartışan da tartışmayan da sağolsun: 

Bir: Orman yangınları, özellikle ülkemizde, tümüyle kaçınılabilecek olgular değildir. Ama hem sayıları 
hem de yol açabileceği yıkımlar en aza indirilebilir. Bu amaçla ülke genelinde tek biçim yönetsel ya-
pılar, önleme ve söndürme süreçleri ile araç ve gereçleri her bölgede, yörede aynı etkenlikle işletileti-
lemez, işletmeye kalkışılmamalı artık ! 

İki: Bu yıl çıkan orman yangınları da çoğunlukla;  

✓ nedenleri,  

✓ söndürülmesine yönelik çalışmalar sırasında yaşananlar,  

✓ yol açtığı ekolojik, toplumsal ve ekonomik sonuçları,  

✓ bundan sonra yapılması gerekenler, 

✓ çıkarılması gereken “dersler”  

vb yönleriyle “özeldir”, tarihseldir ! “Örnek olay” olarak değerlendirilip  yapılma ve yapılmamasına yö-
nelik çok daha etkin olabilecek yaklaşımlar, yöntem ve teknikler ile araç gereçler geliştirilmelidir ! 

Üç: Orman yangınlarının özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yol açtığı yıkımlar yalnızca Orman Genel Mü-
dürlüğü’nün zarar gören yerlerde yeni orman ekosistemlerinin oluşturulmasına yönelik geleneksel ça-
lışmalarıyla onarılamaz ! Bu nedenlerle Orman Genel Müdürü’nün yaptığı iş iş, yaklaşımları da hiç 
doğru değildir! 

Dört: Orman Genel Müdürü’nün orman yangınları her yanı sarmışken, daha da sürecekken böyle bir 
yazanak hazırlaması hiç “şık olmamıştır” ! En azından yangın “mevsiminin kapanmasını” bekler, böy-
lece yaşananları ile yapılması gerekenleri tüm boyutlarıyla çok daha gerçekçi biçimde kavrayabilirdi; 
kavrayamamıştır ! Daha da önemlisi, kimileri için özendirmiş de olabilir! 

Beş: Yaklaşık 200 bin hektardaki ekolojik, toplumsal ve ekonomik yıkımdan söz ediliyor. Açıktır ki bu, 
sıradan bir durum değildir. Zarar gören orman ekosistemlerinin yerlerinde hemen –“aceleyle”- yenile-
rinin oluşturulmasına kalkışmaksa “akla zarar” bir yaklaşımdır !  

Altı: Özellikle Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangınlarıyla yalnızca orman -ve maki- ekosistemleri de-
ğil, orman ekosistemleriyle iç içe yaşayan –yalnızca “orman köylüsü” sayılanlar da değil !- yurttaşlarımızın 
da geleceği karardı. Bu nedenle Bölge’de; 

✓ Orman Genel Müdürlüğü bu gereği, özellikle günümüz koşullarda yalnız başına yerine getiremez!  

✓ Akdeniz Bölgesi’nde “Bölgesel İyileştirme ve Koruma Projesi” vb çok boyutlu demokratik plan-
ların, programlar ile projelerin hazırlanması, ilgili kuruluşlarla işlevsel işbirliği yapılarak uygu-
lanması gerekiyor!  

✓ Böylesi bir “Proje” kapsamında nerelerde kimlerin kimlerle hangi alanlarda ve hangi ilkelerle 
neleri nasıl yapacağı; bu amaçlarla nelere ne denli gereksinme duyulacağına, yanı sıra, bun-
ların nasıl sağlanabileceğine de açıklık getirilmelidir ! 

Yedi: Orman yangınları da hiçbir yönüyle saçma sapan tartışmalara, tartışmacılarına “meze yapıla-
cak” yıkımlar değildir. Bu yalın gerçeği anlayabilmek o denli zor olmasa gerek… Ancak, yaşamın her 
alanında egemenleşen popülist yaklaşımlar, söylemler ve tutumlar ile siyasal iktidarın “günü kurtarma” 
temel uygulamaları orman yangınları konusunu da, en hafif söylemiyle kirletmiştir. Bu tutumdan kaçı-
nılması; bilginin ve deneyimin egemen kılınması gerekiyor. 

Sekiz: Bu gerçek ve gerekler göz önünde bulundurulduğunda Orman Genel Müdürü’nün 15 Ağustos 
2021 tarihinde Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer verdiği yazanak kamu yöneticilerinin günü-
müzde çok yaygınlaşan “işin kolayına kaçmanın”, birilerine “ben de buradayım” demenin çarpıcı bir 
örneğidir. Yine de yazanağın ciddiye alınması gerekiyor. 

*** 
Dilerim “derdimi” anlatabilmişimdir.  



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  Ek: “Meraklıların” ısrarla sorması gereken iki soru 

 

Bilmem anımsayan var mı, daha doğrusu okuyup da tartışan oldu mu? 31 Temmuz 2021 günü pay-
laştığım “Orman Yangınları Üzerine Sorulması ve Yanıtlanması Gereken Sorular” üst başlıklı 
“…Sessiz Tartışmalar (GÜNCEL 9-a)”da ilgili ilgisiz “ilgililere” sorulması için onbeş soru hazırlamıştım. 
Doğrusu, yangınların bu denli yıkıcı olabileceğini ben de öngörememişim. Ancak “malum oldu” sanı-
rım; her nasılsa kamuoyunda yapılabilecek tartışmaları kestirebilmişim. Başka bir olasılığı daha kes-
tirebilmişim ama: Yapılacak tartışmaların, yanlış söyledim özür diliyorum (!) açıklamaların çoğunluğu-
nun yine “havanda su dövmekten” ya da “gölge boksu” yapmaktan öteye geçemeyeceğini de öngöre-

bilmişim. Doğrusu, hiç şaşırmadım; ülkemizde bu da bir “kader” sanırım      . Bu nedenle, şimdi o 

“…Sessiz Tartışmalar GÜNCEL 9-a)”da soru konusu yaptığım durumların yalnızca ikisini Bölge öze-
linde yanıtlamaya çalışayım.  

• Özellikle bölge/yöre özelinde deneysel bilgi birikimi oluşması gerekiyor; oluştuysa eğer  
gerektiğince göz önünde bulunduruluyor mu? 

Özellikle günümüzde kesinlikle hayır, bulundurulmuyor ! 

Her fırsatta yineliyorum: Genel olarak ekosistemlerdeki değişimler –“gelişimler”- sorgulanırken temel 
alınması gereken değişkenlerden birisi ele alınan olgunun yersel konumu ise ötekisi de zamanıdır. 
Karşılaştırmalar yapılırken bu gerçeğin baş tacı edilmesi yöntemsel bir zorunluluktur. Bu temel ger-
çeklikten hareketle ormancılık uygulamalarında yersel/yöresel/bölgesel/… deneyimler ile gözlemleri 
en az kuramsal bilgi denli yaşamsal önemde görüyorum. Ne var ki, ormancılığımızla ilgili planlar ile 
projelerde, sorgulamalar ile tartışmalarda öne sürülen yersel ve tarihsel veriler çoğunlukla, deyim ye-
rindeyse, “konu mankeni” işlevini görüyor. Bu nedenledir ki, farklı zamanlarda farklı yörelerde gün-
deme gelen doğa temelli gelişmeler, örneğin orman yangınlarıyla ilgili gerçekleşmeler birbirleriyle kar-
şılaştırılabiliyor. Örneğin, ilgililer şu vb görüşleri bile öne sürebiliyor: 

“Orman yangınlarını önlemede Türkiye en başarılı ülke. Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke Tür-

kiye’dir!” (Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı, 16 Eylül 2017) 

“Yangınla mücadelede dünyada açık ara birinciyiz !” (Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı, 11 
Temmuz 2019) 

“Türkiye Bölge’deki en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip bir ülkedir”, (Recep Tay-
yip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, 31 Temmuz 2021) 

Bunun için olsa gerek(!) Rusya’dan, İran’dan, Hırvatistan’dan, Azerbaycan’dan, Ukrayna’dan, taaa 
İspanya’dan bile uçak ve işgücü yardım almak zorunda kaldı.  Sonra da Orman Genel Müdür Yardım-
cısı da kalkıp; 

“Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım 
taleplerini çevirmek diplomatik olarak da doğru değil.” 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  demez mi*, “ört ki ölem”; ayıptır ayıp ! Düşünebiliyor musunuz, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği böyle 

yaklaşımlarla “yönetilen” çok büyük bir kuruluşu “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülü” kapsa-
mında ödüllendirebiliyor. Ödülü de Orman Genel Müdürlüğü adına kim alıyor biliyor musunuz, bu ku-

ruluş “Genel Müdür Yardımcısı”       Bir kez daha söylüyorum; “ört ki ölem !” 

Bu türden açıklamalar en duyarlı kamuoyunda bile ne denli büyük yanılsamalara yol açıyor bilseniz; 
neyse… 

Çizelge 1/a’da da gördüğünüz gibi; 2004-2020 döneminde ülke genelindeki orman yangınlarının 
%37,5’i Akdeniz Bölgesi’nde çıkmış. Doğal olarak aynı dönemde yangınlardan zarar gören toplam 
155,8 bin hektar orman ekosisteminin –bir kez daha söylüyorum; “orman alanı” değil ! - %41,8’ü, Akdeniz 
Bölgesi’ndeki orman bölge müdürlüklerindedir:  

Çizelge 1/a: Akdeniz Bölgesi’ndeki Orman Bölge Müdürlüklerde  
Orman Ekosistemi Varlığı ile 2004-2020 Dönemindeki Toplam Orman Yangınları 

 

Açıktır ki bu durum ağırlıkla Bölge’deki iklim koşullarından, özellikle de orman ekosistemlerinin yapısal 
özelliklerinden kaynaklanıyor. Ancak, deyim yerindeyse “hırsızın”, daha açık bir söyleyişle Orman Ge-
nel Müdürlüğü’nün hiç mi suçu yok?”.  Sanırım orman işletme şeflikleri düzeyinde hazırladığım Çizelge 
1/b, bu sorunun kısmen de olsa yanıtlayabilecektir: 

Çizelge 1/b: Akdeniz Bölgesi’ndeki Orman İşletme Şefliklerinde  
Orman Ekosistemi Varlığı ile 2004-2020 Dönemindeki Toplam Orman Yangınları 

 

 
* https://www.birgun.net/haber/orman-genel-mudur-yardimcisi-hava-gucumuz-iyi-ama-destek-vermek-isteyen-
ulkeleri-kiramiyoruz-353892; 3 Ağustos 2021 (Erişim 8 Eylül 2021) 

 
 

 

Orman Bölge 
Müdürlükleri 

Orman Ekosistemi  
Varlığı 

Orman Yangınları 

Zarar Gören 
(Hektar) 

Orman Yangınları 

Hektar % Hektar % Sayı % 

Adana 742495 3.2 1393 0.9 123 5.27 

Antalya 1146062 5.0 30144 19.3 224 9.4 

Denizli 815426 3.6 12452 8.0 81 3.4 

Isparta 1013450 4.4 9940 6.4 66 2.8 

Mersin 835534 3.6 8471 5.4 84 3.5 

Muğla 1158925 5.1 2695 1.7 314 13.0 

Bölge Toplamı 5711892 24.9 65095 41.8 892 37.5 

Türkiye 22933000 100 155822 100.0 2379 100.0 

 

Orman 
İşletmeleri 

Orman İşletme Müdürlükleri Orman İşletme Şeflikleri 

“Orman” 
Varlığı 

İşletme 
Şefliği 

Zarar Gören  
“Orman” 

“Orman” 
Varlığı 

Zarar Gören 
“Orman” 

Hektar Sayı Hektar % Hektar Hektar 

Manavgat 51671 7 43950 85.1 7382 6279 

Kozan 104456 12 30505 29.2 8705 2542 

Milas 150008 10 17615 11.7 15001 1762 

Köyceğiz 96194 9 11294 11.7 10688 1255 

Taşağıl 104205 6 9988 9.6 17368 1665 

Gülnar 123469 9 9505 7.7 13719 1056 

Marmaris 116371 7 8671 7.5 16624 1239 

Gündoğmuş 48510 3 8598 17.7 10688 2866 

Kavaklıdere 34710 5 6002 17.3 6942 1200 

Akseki 170639 7 5975 3.5 24377 854 

Silifke 142287 8 5538 3.9 17786 692 

Bölge Toplam 1142520 83 157641 204.9 149279 21409 

Bölge Ortalama 103865 8 14331 19 13571 1946 

Türkiye 22933000 2140 155822 0,7 10716 73 

 

https://www.birgun.net/haber/orman-genel-mudur-yardimcisi-hava-gucumuz-iyi-ama-destek-vermek-isteyen-ulkeleri-kiramiyoruz-353892
https://www.birgun.net/haber/orman-genel-mudur-yardimcisi-hava-gucumuz-iyi-ama-destek-vermek-isteyen-ulkeleri-kiramiyoruz-353892


 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  Çizelge 1/a ile Çizelge 1/b’deki özellikle orman bölge ile orman işletme müdürlüklerinin, yanı sıra, 
orman şefliklerinin yönetmek durumunda oldukları “orman” sayılan yerlerin genişliğine verilerden ha-
reketle şu “tezin” öne sürülebileceğini düşünüyorum: 

Orman Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz Bölgesi’ndeki orman bölge ile orman işletme müdürlükleri, 
dolayısıyla orman işletme şeflikleri yangınların önlenmesi ve söndürülmesine yönelik çalışmala-
rında gerektiğince etken olamamaktadır. 

Bu durumun bu bağlamda görece daha önemli gördüğüm nedenlerini şöylece sıralayabilirim: 

✓ Akdeniz Bölgesi’ndeki ormancılık birimlerinde onlarca yılın bilgi ve deneyim birikimi gerekti-
ğince değerlendirilememektedir. Çünkü böyle bir gelenek ve kurumsallaşma yoktur ya da ye-
tersizdir ! 

✓ Akdeniz Bölgesi’ndeki ormancılık birimlerinin sorumlu oldukları “orman” sayılan alan, dolayı-
sıyla da orman ve maki ekosistemlerinin genişliği ülke ortalamasının üzerindedir. Öyle ki yal-
nızca benimkilerde, yanım sıra, pek çok kişinin yazılarında değil Orman Genel Müdürlüğü’nün 
resmi yazanaklarında, strateji ve eylem planlarında da sıklık dile getirildiği gibi, temel orman-
cılık birimlerinin sorumluluk alanları gerektiğince yürütülemeyecek denli geniştir !   

✓ 2011 yılında çıkarılan, izleyen yıllarda iki tümüyle yeniden düzenlenen, 2013’den sonra da üç 
kez değiştirilen Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esasla-
rına İlişkin Yönetmelik, teknik işgörenlerde gerekli deneyim ve bilgi birikimin oluşmasına ola-
nak vermiyor; rastlantısal olarak böyle bir birikime sahip işgörenin böyle bir birikimi gerektiren 
yörelerde işlendirilebilmesini rastlantılara bırakıyor* ! 

✓ 2014 yılında çıkarılmasına karşın 2017 ile 2019 yıllarında değiştirilen Orman Muhafaza Me-
murlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 7. Maddesine göre de orman muha-
faza memurlarının “hizmet bölgelerindeki” zorunlu çalışma sürelerinin 5 yıldır, yanı sıra, aynı 
orman işletme şefliğinde beş yıldan uzun süre görev yapamazlar. 

✓ Hem orman mühendislerinin hem de orman muhafaza memurlarının “sözleşmeli” –“657 sayalı 

yasanın 4. Maddesinin “B” bendiyle-, “danışmanlık hizmeti alımı” vb biçiminde “gel-geç” işlendiril-
mesi giderek yaygınlaştırılmaktadır.  

✓ Akdeniz Bölgesi’ndeki ormancılık birimlerinin iş yoğunluklarının görece daha fazla olduğu söy-
lenebilir. Sözgelimi, bu birimlerin sorumlu oldukları yerlerde,; 

o yangın olasılığı yüksektir, 

o halk- orman ilişkileri yoğun, yanı sıra, çoğu yerde de sorunludur, 

o orman ürünleri hasadı fazladır, 

o turizm, madencilik vb ormancılık dışı etkinliklere verilen izinler çoktur; 

o 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin “B” bendi -ünlü “2B”!-  uyarınca yapılan 
“orman niteliği yitirmiş” sayma uygulaması çok fazladır: Örneğin, Antalya’da 45,6 Mer-
sin’de 39,1, Muğla’da 29,1 hektardır. 

Üstelik bu durum onlarca yıldır böyle. 

Şimdi size izninizle yanıtı belli bir soru sorayım:  

 
* Belirteyim: Yönetmelikte “hizmet bölgelerinde” çalışabilme sürelerinin  

✓ “mühendis” ve “şefler” için en az 3, en çok da 4, 

✓ “müdür” ve “başmühendisler” için en 2, en çok 4 

✓ “müdür yardımcıları” için en az 2, en çok 3 

yıl olarak belirlenmiştir. Ne denli akılcıl değil mi?       

 
 



 

“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur!” 
 

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

  Orman Genel Müdürü meslektaşımın öncelikle bu olumsuzlukların aşılmasına yönelik çaba-
lara girmesi gerekmiyor muydu? Haydi o bir yana; konuyu tartışanların da bu konulara değin-
mesi, değinmek de ne demek, nelerin nasıl yapılması konularında bu gerçekleri de temel ala-
rak çözüm önerileri getirmelerini gerekmez mi ? 

• Anayasamızın 169. Maddesindeki orman yangınlarından zarar gören yerlere ilişkin kuralı 
ne denli yerine getiriliyor? 

Cumhurbaşkanı’nın da anımsadığı gibi, Anayasanın 169. Maddesine göre; 

“Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir,…” 

Bana sorarsanız bu kuraldan, Orman Genel Müdürlüğü’nün yeri orman oluşturma amaçlı -yani her 
türden ağaçlandırması değil !-  çalışmalarının genişliğinin hem yıllık hem de belirli bir dönemin toplamı 
olarak zarar gören orman ekosisteminin genişliğinden az olmaması sonucu çıkarmak gerekiyor. 
Başka yerlerde başka amaçlarla yapılan yeni orman yetiştirme çalışmalarının bu kapsamda değerlen-
dirilmemelidir. “- Peki bu anayasal gerek yerine getiriliyor mu ya da ne denli yerine getirilebiliyor?”  Bu 
soruyu yanıtlamak için kısmen hatalı da olsa hazırladığım Çizelge 2’ye birlikte bakalım: 

Çizelge 2: 2004-2020 Döneminde Yaşanan Orman Yangınları ile Yapılabilen  
Ağaçlandırma Çalışmaları 

 

Bu çizelgedeki verilerden hareketle nasıl bir sonuç çıkarılabilir sizce? Sözgelimi; ülkemizdeki 22,9 
milyon hektar olduğu öne sürülen “orman” sayılan alan genişliğinin %25’inin bulunmasına karşın 
2004-2020 döneminde çıkan yangınlardan zarar gören orman ekosistemi payının en yüksek (%65,4) 
olduğu Antalya ile Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde söz konusu anayasal gereğin yeterince yerine 

getirildiği söylenebilir mi? Hayır, bence söylenemez !* Söylenemezse eğer, en azından bu orman 

yangınlarının görece en fazla olduğu bu orman bölge müdürlüklerimizde, dolayısıyla OGM’de bu 
alanda da “anayasa takılmıyor” -belki “anayasa suçu işleniyor!- demek abartma sayılmamalı bence. 

*** 

Özellikle Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangınlarını sorununu tartışırken bu gerçeklikler de göz 
önünde bulundurulsa, deyim yerindeyse “kıyamet mi kopar”? 

 
* Bunu söylerken bu iki orman bölge müdürlüğünde ağaçlandırmanın yanı sıra doğal gençleştirme çalışmaları-

nın daha ağırlıklı olduğunun gözden kaçırmıyorum kuşkusuz. Akdeniz, yanı sıra Ege Bölge’sindeki özellikle 
kızılçam orman ekosistemlerinin ekolojik koşullarında orman yangınları sonrasında ekolojik koşullar buna ola-

nak veriyor çünkü. Bu nedenle olsa gerek, meslektaşlarım kızılçamlar için “asker ağaç” yakıştırmış       

 
 

 

İller 
Zarar 
Gören 

(Hektar) 

Ağaçlandırılan 
(Hektar) 

Ağaçlandırma/ 
Zarar Gören 

(Ağaçlandırma=100) 

Adana 8471 8731 103.1 

(%) (5.4) (1.4)  
Antalya 30144 6831 22.7 

(%) (9.3) (1.1)  
Denizli 2695 17472 648.3 

(%) (1.7) (2.8)  
Isparta 1393 8887 638.0 

(%) (0.9) (1.4)  
Mersin 9940 19259 193.8 

(%) (6.4) (3.1)  
Muğla 12452 9548 76.8 

(%) (8.0) (1.5)  
Bölge Toplamı 65128.8 70737.8 108.6 

Türkiye 155822 621820 399.1 

(%) (100.0) (100.0)  

 


