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İçten Saygılarımla… 



I- KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

“Doğa” denilince ne anlıyor, ne görüyoruz? 

“Doğa” bizim neyimiz oluyor? 

Hangi “doğa”; Kimin “doğası”? 

Küresel mi, yerel mi? 

II- SORUNLAR 

Bakış açısı, yaklaşım biçimi 

Neleri bilebiliyor, ne kadarını nasıl kullanabiliyoruz? 

Yürürlükteki yönetsel yapılarla neler nasıl yönetiliyor?  

“Planlama” neyi planlıyor? 

III- NE YAPILMALI? 

Yaklaşım biçimi  

Yönetsel yapı 

Planlama  



 “Doğal” varlık ve süreçler iyidir, güzeldir, yararlıdır… ! 

 “Doğal” varlıklar, ortamlar yok ediliyor ! 

 “Doğal” süreçler “olumsuz” yönde değişiyor, 

değiştiriliyor!  

 “Doğa” yok olursa “kötü” olur !   

 

“Doğal” varlık ve süreçlerden yararlanılmalıdır ! 

“Doğal” varlık, ortam ve süreçler korunmalıdır !  

“Doğal” varlık ve süreçlerden korunulmalıdır ! 

 



İnsanların bilinçli eylemleri dışında 

oluşabilen, 

varlığını sürdürebilen, 

değişebilen, 

etkileşen” 

“yok olabilen”  

i) varlıklar, ii) süreçler, iii) ilişkiler, iv) biçimler,  

v) etkileşimler, vi) görünümler... 

“Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz !"   

(Heraklitos) 



“Doğal” varlık, ortam ve süreçlerin oluşumu için hiç 

kimse, hiçbir kuruluş emek ve sermaye harcamamıştır ! 

“Doğal” varlık, ortam ve süreçlerin varlığını 

sürdürebilmesi, yapısal özelliklerinin dönüşümü için hiç 

kimsenin, kuruluşun emek ve sermaye harcaması 

gerekmez ! 

Herhangi bir “doğal” varlık, ortam ve süreçlerin varlığı 

ve yokluğu, tüm varlıkları doğrudan ve dolaylı olarak 

etkiler ! 

“Doğal” varlık, ortam ve süreçler 

KAMUSALDIR ! 



“…her adımda anımsıyoruz ki, hiçbir zaman başka 

topluluğa egemen olan bir fatih, doğa dışında bulunan bir 

kişi gibi, doğaya egemen değiliz; tersine, etimiz, kanımız ve 

beynimizle ondan bir parçayız, onun tam ortasındayız, ...” 

(F. Engels, “Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü”, Doğanın 

Diyalektiği, (Çeviren Arif Gelen), Sol Yayınları, 1979, Ankara; Sayfa 229) 

“Emek bütün zenginliğin kaynağı değildir. Doğa da emek 

kadar, (gerçek zenginliğin kaynağı olduğunda kuşku 

bulunmayan) kullanım-değerlerinin kaynağıdır. Zaten 

emeğin kendisi de, doğal gücün, insanın işgücünün 

ifadesinden başka bir şey değildir.” 

 (K. Marx, “Alman İşçi Partisi Programının Kenar Notları”, Gotha ve  

 Erfurt  Programlarının Eleştirisi, (Çeviren M. Kabagil), Sol Yayınları,  

 1976, Ankara, Sayfa 22). 



“ ‘Doğa’ diye bir kavram türetip (!) karşımıza 

aldığımız temelde biziz – ne demek ‘doğa ile insan’? 

-…  O, budalaca karşımıza aldığımız –çözümleyip 

kurumsallaştırdığımız- bütün, bizim 

(‘homosapiens”!)  bir parçası olduğumuz bütündür.” 

(Oruç ARUOBA, Varlık Dergisi, 1 Ağustos 2005)  



“Doğayı kavramlaştırarak, kavramlara 

yaslanarak sözüm ona tüm özüyle dile 

getirmeye yeltenmek, insanın kimliğini 

fotoğrafında yansıtmaya kalkışmak gibi 

bir şey.” 

(Nermi UYGUR, Yaşama Felsefesi, 1984, 

İstanbul; s:30) 



Anadolu Parsı”  
(İran parsının bir alt türü!) 

(20 Kasım 2013, Hürriyet)  

Yaban Hayati Koridoru

(Kars, Erzurum, Artvin,

Posof)
235,3 Km2

Bir erkek bozayı, 300 km²’den 

   geniş bir alanı kullanabiliyor !.  

Kurtlar, ilk iki ayda 600-2000 

   km²’lik bir alanı kullanabiliyor ! 

(Kaynak: http://www.kuzeydoğa.org) 



Serçe 

Sizin evde kuş var mı 

Bizde de yok 

Ama şu ağaçtaki serçe 

Her sabah böyle ötüyor 

Yarısı size 

Yarısı bize 

(Metin Eloğlu, “Eskiden Olsa”) 

http://www.kalbimcity.net/galeri/resim/2008/11/serce7.jpg


“KÜRESEL” OLAN NEDİR? 

(İklim Değişikliği Yanılsaması) 



“Doğal ormanlar turizmle yok ediliyor deniyor. … 

eğer Türkiye’nin menfaati varsa ve Türkiye 

ormanları yok olup da ormanlardan temin edilen 

fayda kayalardan gelecekse, ormanları yok 

edelim kaya yapalım. Felsefemiz bu. Eğer 

Türkiye’de turizm bir gelir getiriyorsa, ormanların 

gelirinin bin misli ise ve Türkiye’nin sahil şeridini 

tamamen etkilemiyorsa, elbette ki ormanlar yok 

edilip turizme tahsis edilecektir. … Biz olayı 

böyle görüyoruz.”  

(Kaynak: Cemal AKIN (Orman Genel Müdür Yardımcısı), 

“Türkiye Ekonomisinde Ağaçlandırmanın Yeri ve Önemi” 

konulu panel, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 1987, İstanbul)  

BÖYLE DÜŞÜNÜLEBİLİYOR ! 

 



“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü … 

eko-tarım ürünleriyle AB pazarlarında yüksek gelir 

sağlamayı hedeflediklerini söyledi. … Dilek 

Yarımadası Menderes Deltası Milli Parkı Uzun 

Devreli Gelişme Planı çerçevesinde tarıma uygun 

Hazine arazilerini çiftçilere kiralayacaklarını … 

Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden talep 

aldıklarını kaydetti. Almanya, Çanakkale’deki Troya 

Tarihi Milli Parkı için teklif verdi. Hollanda ise 

büyükelçilik düzeyinde başvuruda bulundu.” 

(Göksel Geçin, 16 Ocak 2005 Tarihli Zaman Gazetesi) 

BÖYLE DE… 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX5pzsZSLmYAqmqJzbkF;_ylu=X3oDMTIzYjVpMmtwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhYWY5NjczNWNkM2VjMGFhZTc5MTJhN2ExZmY2NzI0ZQRncG9zAzk4BGl0A2Jpbmc-?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dlaughing%2Banimals%2Bdrawing%26_adv_prop%3Dimage%26va%3Dlaughing%2Banimals%2Bdrawing%26fr%3Dush-mailn_02%26spos%3D12%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D98&w=1024&h=726&imgurl=fc04.deviantart.net%2Ffs71%2Fi%2F2013%2F291%2F2%2F4%2Flaughing_puppy_by_unclewomas-d6qz8g2.jpg&rurl=http%3A%2F%2Funclewomas.deviantart.com%2Fart%2FLaughing-Puppy-408110978&size=191.2KB&name=%3Cb%3ELaughing+%3C%2Fb%3EPuppy+by+UncleWomas+on+deviantART&p=laughing+animals+drawing&oid=aaf96735cd3ec0aae7912a7a1ff6724e&fr2=&fr=ush-mailn_02&tt=%3Cb%3ELaughing+%3C%2Fb%3EPuppy+by+UncleWomas+on+deviantART&b=61&ni=128&no=98&ts=&tab=organic&sigr=11tvp05cp&sigb=1544n861t&sigi=12gabhhpr&.crumb=oedbPzHhs57&fr=ush-mailn_02


“Medya anayolda 

devam ederken hemen 

fotoğrafı çekiyor, fırsat 

bu diyor. Medyayı 

tepenin arkasına 

götürseniz 

gitmez...imkanı varsa 

madenciliği oralarda 

yapalım...Madencilerle 

beraber hareket 

edelim”  

(Orman Genel Müdür 

Yardımcısı, Nisan 2008)  

Beş yıl önce...

Beş yıl sonra...

VE BÖYLE DE… 

 



“KÜRESEL ISINMANIN SEKTÖREL ETKİLERİ” (!) 

Paltolar depoda kaldı ! 

Ayakkabı ve bot satışları düştü ! 

Kömür satışları düştü ! 

Kış lastikleri rağbet görmedi ! 

Patinaj zinciri satılmadı ! 

Kış turizmi mutlu etmedi ! 

Camcılar da etkilendi ! 

İlaç satışları düştü ! 

Çiçekçilik sektörü soldu ! 

Kış çiçekleri itibar görmedi ! 

Küresel ısınma mutlu da etti !  



"Geleceğin Küresel İş Dünyası için Manifesto"  

"2020 yılının global şirketleri, dünyanın karşı karşıya 

bulunduğu sorunları dikkate alarak - açlık, yoksulluk, 

iklim değişimi, kaynakların israfı, küreselleşme ve 

demokratikleşme - yeni müşterilere ürün ve 

hizmetlerini sunanlar olacaktır. Bu yöndeki çabalar 

değerli ve sürdürülebilir olmakla birlikte, bunlar aynı 

zamanda kârlı da olmak zorundadır... Bu nedenle, 

iş dünyasının topluma olan katkısı hayır ve bağış işleri 

ile ilgili girişimlerimizden ve desteğimizden değil, kendi 

öz işimizden gelmelidir.”  

(Kaynak: İşveren Dergisi, Haziran 2006,  Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu)  

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İŞ KONSEYİ: 



 “Bizler çevre 

konusunda, 

inancımızın ve 

geleneğimizin bir 

gereği olarak, 

tabiattan aldığımız 

kadarını da tabiata 

vermeyi bilen bir 

medeniyetin 

mensuplarıyız”  

(Erdoğan Bayraktar; 

Bütçe Sunum 

Konuşması, 16.12.2013) 

 





“Kapitalistler, doğrudan doğruya kâr için üretim 

ve değişim yaptıklarından, ilk planda yalnızca en 

yakın, en dolaysız sonuçlar hesaba katılmalıdır. 

Bir fabrikatör ya da tüccar, ürettiği ya da satın 

aldığı metaı normal bir kârla satarsa, durumdan 

hoşnuttur ; metaın ve alıcısının sonrada ne 

olacağı onu ilgilendirmez. Bu faaliyetlerin doğal 

etkileri için de aynı şey geçerlidir.” 

(F. Engels, “Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü”, 

Doğanın Diyalektiği, (Çeviren Arif Gelen), Sol Yayınları, 

1979,  Ankara; Sayfa 232) 



“KORUNAN 

ALANLAR”

Ekonomik

Toplumsal

Kültürel

Siyasal

Teknik ve

Teknolojik

Degisme ve

Gelismeler

Planlama: 

Uzun Devre Gelişme 

Yönetim    

Planlama: 

Kalkınma (Ülke, Bölge, İl, İlçe)  

Sektör 

Alt ölçek mekânsal (Nazım, Uygulama, Koruma Amaçlı İmar) 

Eylem  

vb 

 Planlama: 

Mekânsal Stratejik  

Çevre Düzeni 

“Doğal” Varlık ve Süreçler 

“Benim ülkemdeki”☺ Planlama Düzlemleri: 



“KORUNAN ALANLARINI” BELİRLEME, TESCİL, 

YÖNETME ve PLANLAMA DÜZENİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mili Park 

ORSU 

ÇEŞ 

Savunma Bakanlığı’nın “Olumlu” Görüşü 

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ve  “Diğer” 

Bakanlıkları Görüşü  

Bakanlar 

Kurulu 

ÇEŞ 

Tescil,  Onay … 

“Orman” ve  

Orman  

Rejimindeki  

TP, TA, TKA 

“Orman” ve  

Orman Rejimi  

Dışındaki” 

TP, TA, TKA 

olan/olacak  

yerlerin “orman 

rejimine” alınması 

ORSU 
Belirleme 

ÇEŞ 
veya ORSU 
tarafından 
belirlenmiş  

“İlgili” Bakanlıkların 

Görüşü 

Bakanlar 

Kurulu 
ÇEŞ 

Tescil 

ORSU (645 KHK) 
Koruma, Geliştirme, Tanıtılması,  

İşletilmesi, İşlettirilmesi  



Havza (ya da entegre havza) Planları,  

Ulusal Ormancılık Programı 

Orman Amenajman (Yönetim) Planları 

Eylem Planları (Kuraklıkla Mücadele,  

   İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik vb) 

Bütünleşik Kıyı Alanı Planı 

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Programı 

vb 

“DOĞAL” VARLIK ve SÜREÇLERE İLİŞKİN, ANCAK 

EKONOMİK, TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI 

BULUNMAYAN ÖTEKİ “ÖZEL” PLANLAR: 



Mekansal Stratejik Plan 

Çevre Düzeni Planları 

Ülkesel / Bölgesel 

Planlar 

Alt Ölçekli Planlar: 

Nazım, Uygulama İmar… 

Arazi Kullanım 

Sektör (Konut, Sanayi, Tarım,  

    Ulaşım, Turizm) 

Alt Yapı, Tesis 

 vb 

“DOĞAL” VARLIK ve SÜREÇLERİN “YÖNETİMİ” İLE 

İLİŞKİLENDİRİLMESİ GEREKEN  

ARAZİ TEMELLİ PLANLAR: 



644 sayılı KHK’nın 648 sayılı KHK’yla 

değişik 7. maddesinin 1. bendi; 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü: 
 

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her 

tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil 

eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve 

çevre düzeni planlarını … hazırlamak, 

hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere 

göre yürütülmesini sağlamak.  

ç) Sektörel planların havza veya bölge  

    düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve  

    çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını  

    sağlamak.   



Doğal, tarihi ve kültürel zenginlik korunması; 

Kalkınma planları ve varsa bölge  

   planlarını temel alması;  

Genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin  

   strateji ve politikalar oluşturması; 

Nazım ve uygulama imar planlarına temel olması; 

Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme 

   ve arazi kullanılması kararlarını belirlemesi; 

Rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlaması; 

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesine göre (2008), 

“ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir 

arada düşünülmesine imkân veren” 

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI üzerine… 



ORMAN AMENAJMAN YÖNETMELİĞİ’NİN 4. MADDESİ: 

(2008) 

“Amenajman planları;  

Ormancılık Ana Planı,  

İmzalanan Uluslararası Sözleşmelerde 

Belirlenen Gösterge ve Ölçütler,  

Beş Yıllık Kalkınma Planları,  

Stratejik Bölgesel Planlar,  

Ulusal Ormancılık Programı,  

Çevre Düzeni Planı, 

Havza veya İşletme Bazında 

Geliştirilecek Planlar  

ile uyumlu olmalıdır.”  



“YÖNETİLECEK” 

ve PLANLANACAK 

OLAN NEDİR ? 

NE AMAÇLA 

“YÖNETİLECEK” 

ve 

PLANLANACAK ? 

Varlıklar 

Ortamlar 

(Alanlar?) 

Süreçler 

Yararlanma 

Korunma 

Koruma 

“Doğal” varlık ve süreçler “yönetilebilir” mi; 

dolayısıyla “planlanabilir” mi? 



“Doğal” süreçler söz konusu olduğunda 

“yönetim”, dolayısıyla planlama alanları:  

I- Koruma: 

Saklama 
Sakınma 

II- Korunma: 

Önleme 

Değiştirme 

Yok etme 

III- Yararlanma: 

Doğrudan 

Değiştirerek 

Temel İlke: 

Koruma, korunma ve yararlanma 

etkinliklerinin kesinlikle birbirinden 

soyutlanmaması. 



“Kalkınma planları ve varsa bölge planlarını temel 

alan çevre düzeni planları ” değil, çevre düzeni 

planlarını temel alan ülkesel ve bölgesel kalkınma 

planları !  

ÜLKESEL VE BÖLGESEL KALKINMA PLANLARI: 

 “stratejik çevresel etki değerlendirmesi ” 

PROJELER: 

 “Ekolojik etki değerlendirilmesi”  

Yüksek Planlama Kurulu ile Yüksek Çevre 

Kurulu’nun işlevsel olarak tümleştirilmesi ! 

TEMEL İLKE 

Ortam, varlık odaklı değil “süreç” temelli 

tümleşik planlama ! 




