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CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BİRÇOK CANLININ YAŞAM ALANI 

ORMANLARIMIZ İMARA AÇILIYOR! 

 

Gözde BAŞ/Kübra GÜZELKARALAR 

                                                                      AK DENETİM SMMM LTD.ŞTİ 
 
31357 nolu Resmi Gazete’de 07/01/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6831 Sayılı 

Orman Kanunun ek 16’ncı maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine 

ilişkin yönetmelik ile Cumhurbaşkanı kararına göre yerleşim yeri yapmaya uygun olan taşlık 

ve verimsiz, vasıfsız orman arazileri ile Bakanlığın orman olarak muhafazasına yarar görmediği 

arazilerin orman dışına çıkabileceği bildirildi. Mecliste tartışmalara yol açan bu karar, birçok 

muhalefet üyesi, akademisyen, çevre konusunda çalışan uzmanlar ve vatandaşlar tarafından 

eleştirilere maruz kaldı. 

 

6831 Sayılı Orman Kanunun ek 16’ncı maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarma 

işlemlerine ilişkin yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlanarak yürürlüğe girdi. 22 Maddeden 

oluşan bu yönetmelikte orman sınırları dışına çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yerler, 

orman sınırın dışına çıkarma işlemleri ve bu işlemleri yerine getiren komisyon ve son olarak 

tescil işlemleri açıklandı.  

 

  1.Maddeye göre Tarım ve Orman Bakanlığınca bilim ve fen bakımından orman olarak 

muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 

28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması 

uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerlerin, orman dışına 

çıkarılma işlemi gerçekleştirileceği belirtildi. Fakat ormanlarda bulunan bu alanların ormana 

katkı sağlanamayacağını düşünerek imara açılması uzmanlar tarafından doğru bir karar olarak 

değerlendirilmedi. Bu alanların ekosistemde bulunan bir parça olduğu, yaban hayatın yaşamı 

ve ormanın ekolojik dengesi için büyük işlevler taşıdığı dile getirildi. Bu sebeple doğadaki bu 

yerler için yarar sağlamayacağı şeklindeki bir düşüncenin olmaması gerektiği ve söz konusu 

alanların imara açılmasının orman ekosistemini tehdit edilebileceği kanısı ile karşı karşıya 

olduğunu açıkça söylemek mümkün. 

 

Aynı zamanda yönetmelikte öne çıkan 5. maddeye göre orman sınır belirleme yetkisi 

Cumhurbaşkanı'na verildi. Bu maddeye göre cumhurbaşkanının istediği araziyi imzası ile 

orman imarına açabileceği dikkat çekti. Bu kararın ormanların ranta açılacağını kanıtlar nitelikli 

bir karar olduğu söz konusu. Tarım Orkam Sen Başkanı Ahmet Keleş ise “Sınırları 

Cumhurbaşkanınca belirlenen yer ile ilgili incelemeyi yapıp değerlendirme yapacak inceleme 

heyetinde, bu konuda uzman olan ve gerekli donanıma sahip orman kadastro komisyonlarının 

bulunmayışı, uygulamayı başından tartışılır hale getirecektir” şeklinde bir yorum getirdi. Yine 

yapılan bu düzenlemeyle birlikte orman alanlarının imara açılmasıyla ilgili teklif sunma yetkisi 

Bakanlar Kurulu’ndan alınıp yerine Çevre Bakanlığı’na devredildi. 

 

   Yönetmelikte yer alan 6. Maddede ise orman sınırları dışına çıkarılmayacak alanlar yer aldı. 

Bu alanların özel statülü orman alanları, sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma 

ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde 

kalan ormanlık alanlar, genel müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum 

bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları ile özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş 

orman alanları bu sınırların dışına çıkarılamayacağı belirtilirken yanan ormanlık alanların bu 

sınırlar içinde yer almaması ise dikkat çeken başka bir unsur olarak görüldü. Özellikle turizm 
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beldelerinde yangınların sebebiyet verdiği orman tahriplerinden sonra turizm bölgesi haline 

getirilmesine sebep olan yatırımlara kolaylık sağlayacağı görüşünü de söylemek mümkün hale 

gelmektedir. 

   Öte yandan yönetmelik, anayasaya aykırı olabileceği konusunda da birçok tepki topladı. 

Anayasa’nın 169. maddesinin ikinci fıkrasında; “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. 

Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk 

edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz” hükmüne yer verilmiştir. 

Belirtilen anayasa maddesine göre ise muhalefet tarafında yönetmeliğin anayasaya uygunluğu 

sorgulandı.  

   Özetle, çıkan bu yönetmelik sonrası özellikle ormanlık alanların yoğun olduğu başta İstanbul, 

Bursa, Antalya, İzmir, Çanakkale, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay gibi ormanların yoğun 

olduğu iller ile Karadeniz Bölgesi’nde orman imarı haberleriyle sıkça karşılaşabileceğimiz 

görünmektedir. Tüm bu tartışmalar bizlere Yalova Yürüyen Köşkü hatırlattı. Günümüz insanı 

bugün çevre sorunlarıyla boğuşurken tüm bu değişiklikler, 1929 yılında yapımına başlanan 

köşke, çınar ağacının dallarının değmesi sebebiyle ağacın kesilmesi kararına tepki gösteren 

Atatürk’ün, köşkü ağaç kesilmemesi için ileriye kaydırmasının ne büyük bir doğaseverlik 

olduğunu tekrar akıllara getirdi… 
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