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Buca ve Kaynaklar çevresindeki orman
“yasalara ve usule uygun” olarak yok
ediliyor

Kaynaklar ve Buca arasında kalan bölgedeki ormanlık alan yavaş
yavaş yok oluyor. Birkaç yıl önce, özellikle yola yakın yerlerde
yangınlar çıktı ve yanan yerler bir daha ağaçlandırılmadı. Yeni
mezarlık içindeki ağaçlar büyük ölçüde yok edildi. Mezarlığın
bitiminden sonra Kaynaklar’a doğru olan bölüm yoğun ağaçlı bir
bölgeydi. Ancak son bir yıl içinde oradaki tüm ağaçlar kesildi. Başka
yer yokmuş gibi, oraya özel işletmeler açıldı ve üstüne üstlük sanki
şehirler arası yolmuş gibi, köy yolu üzerine, ağaçlar kesilerek büyük
bir benzin istasyonu da açıldı. Oradan geçenler, yol üstündeki
yapılaşmayı ve orman tahribatını açıkça görebilir. Ayrıca yoldan
uzak bölgelerde, ormanın içlerinde de özellikle son seçimlerden önce
mantar gibi lüks villalar bitti. Villara doğru yine ağaçlar kesilerek
toprak yollar açıldı. Orman tahribatı ve yapılaşma hızla sürüyor.

Yapılan araştırmalar Türkiye’nin hızla ormansızlaştığını, ormansız kalan toprakların da geri dönüşü
olanaksız biçimde aşındığını (erozyon) gösteriyor. Yıl yıl uzaydan çekilen uydu görüntüleriyle, Türkiye’nin
giderek çölleştiği, buna bağlı olarak suların ve canlı türlerinin azaldığı görülüyor.
İzmir’e bağlı bir ilçenin orman bölge müdürüyle bu sorunları konuşurken, aynen şöyle dedi: “Yani adam
vaktiyle bir arazi almış. Aldığı zaman orası orman dışındaymış. Sonra orada ağaçlar türemiş ve adamın
arazisi orman içinde kalmış. Mülkiyet diye de bir şey var; yani şimdi o adam arazisindeki ağaçları kesip de
bina yapmasın mı? Arazisinde ağaç bitmişse, adamın ne suçu var?” Ben de, “Peki, ağaçların ne suçu var?
O ağaçların içinde yaşayan hayvanların, börtü böceğin, gökyüzünün filan ne suçu var?” dedim. Yanıt yoktu
tabii.
Zihniyet budur. Ormana yönelik tavrımız, anlayışımız özetle budur. Kaynaklar tahribatı ülke genelinin
küçük bir örneği. Herhalde ülkenin her yerinde aşağı yukarı durum böyledir.
Gördüklerimi anlattığım bir ileti attım İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne. Bir süre sonra bana aşağıdaki
yanıt geldi. Tüm ağaç kesimlerinin bilgileri dahilinde ve usulüne uygun olarak yapıldığını söylüyorlar. Dil
ve yazım yanlışlarına dokunmaksızın, yanıtı aynen yayımlıyorum.
Sayın Hemşehrimiz,
İletinizde yer alan konu ile ilgili yetkili, görevli kurum olan T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından iletilen cevap aşağıdadır.
Yazıda belirtilen Buca Yeni Mezarlığı ile gölet yol ayrımı arasındaki ormanlık alanın yok olması ile
ilgili mail de söz edilen konular, ilgili İzmir Orman İşletme Müdürlüğünce incelettirilmiş, olup 19.10.2005
tarih ve B.18B1BOGM.1.18.Ş2.05-622.01.011903 sayılı alınan cevabı yazıda;
1-) Kaynaklar Belediye Başkanlığının 15.07.2005 tarih,577 sayılı müracaatları sonucu yapılan
inceleme sonucunda;petrol istasyonu yapılacak yerde bulunan ağaçların kesim talebi, 01.09.2005 tarih ve
9944 sayılı olurları ile izni uygun görülmüş ve 13,704 m3 ağaç kesilerek, 2,703 m3 Çz tomruk, 0,311 m3 Ç z
sanayi odunu ve 8 ster ibreli yakacak odunu elde edilmiştir.
2-) Kaynaklar Belediye Başkanlığının yol açması amacı ile kesim izni müracaatı üzerine yapılan
inceleme neticesinde tapulu kesim talebi İzmir Orman İşletme Müdürlüğünün 23.12.2004 tarih ve 14777
sayılı olurları gereği izin talebi uygun görülmüş ve 10 ster ibreli yakacak odun elde edilmiştir.
Kaynaklar Belediyesi Oldırık meviinde 2 nolu parsel ve yol güzergahı içinde kalan ağaçların,6831
sayılı Orman Kanununun 116. maddesi gereğince kesim izni mevzuat çevresinde verilmiş olup, herhangi bir
usulsüzlüğü mevcut olmadığı kayıtlarımızın tetkiki sonucu anlaşılmıştır.
Ayrıca;Buca Yeni Mezarlık alanında Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 94.000m2 lik saha
içinde bulunan kızılçam ağaçları 08.11.2001 tarih ve 05.İP.12/11114 sayılı Orman İşletme Müdürlüğünün
emri gereğince tahsisli dikili ağaç satışı yapıldığı, dikili satışa konu olan 3472 adede denk 451,248m3
kızılçam ağaçlarının peyderpey kesildiği kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır denilmektedir.
Kayıtlarımızdan çıkarılan ilgili evraklar bir dosya halinde ilişiktedir." (Evrakları Hemşehri İltişim
Merkezi'nden almanız mümkündür.) şeklindedir.
İyi günler diler, bilginize sunarız.
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