
KÜRESEL ISINMA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE 

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ 
SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012)

YEŞİL BİR GELECEK
  5 YILDA  2 MİLYAR  FİDAN…

Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve
kuraklık günümüzün en ciddi küresel problemi olarak 
görülmektedir. 
 
Çölleşme ve kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadelede temel iki yol vardır 

•	 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

•	 Karbon yutaklarının artırılması:

           En önemli karbon yutaklarından biri ormanlardır.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin tesirlerinin en aza indirilmesi için; 
•	 Orman varlığının artırılması, 

•	 Bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi 

•	 Toprağın korunması ve erozyonla mücadele edilmesi   en önemli tedbirlerdir.

Dünyada orman varlığı sürekli azalırken,
Türkiye orman varlığını artıran ülkelerden biridir.

1973 yılında 20,2 milyon hektar olan ormanlar

2012 yılında 21,7 milyon hektara ulaşmıştır. 
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Daha Yeşil ve Yaşanabilir
Bir Dünya İçin El Ele...

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği İle Mücadelenin En Tesirli
Yollarından biri de Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Faaliyetleridir…

www.ormansu.gov.tr
www.cem.gov.tr
www.ogm.gov.tr

www.agaclandirmaseferberligi.gov.tr

Türkiye’nin en büyük ağaçlandırma ve
erozyonla mücadele projesi
 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibarı ile iklim değişikliği ve çölleşmeden 
etkilenecek ülkeler arasındadır. Türkiye’de tarım alanlarının % 59’unda, orman 
alanlarının % 54’ünde ve mera alanlarının % 64’ünde fiili erozyon mevcuttur. Ormanların     
% 48’i bozuk vasıflıdır. Bu sebeple Hükümet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği 
başlatma kararı almıştır.  

2008-2012 yıllarını kapsayan “Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” ile; 

Ormanların artırılması, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, 
erozyonun önlenmesi, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki 
olabilecek etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliğine kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şirketler, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, öğrenciler, kısaca toplumun 
bütün kesimleri katılmışlardır.

Beş yılda 2 milyar fidan…
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında 5 yılda                         
(2008-2012) 2.300.000 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve 
mera ıslahı çalışması hedeflendi. 

Hedefler aşıldı; 
2.429.604 hektar alanda 2 milyar fidan dikilerek büyük

bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirildi. 
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Çalışmaların istihdama etkisi...

Eylem Planı uygulamaları ile kırsal kesimde yaşayan halka
istihdam sağlanmıştır...

Eylem Planı ile tohum ve fidan 
üretimi, ağaçlandırma, rehabilitasyon, 
erozyon kontrolü çalışmalarında 
her yıl yaklaşık 300.000 kişiye 6 ay 
süreyle iş sağlanmıştır.

Fidan desteği...

Eylem Planı kapsamında çeşitli 
kampanyalar ile halka beş yılda           
109 milyon adet fidan bedelsiz 
olarak dağıtıldı.

Şehirlere yeşil kuşaklar...

Şehirlerin etrafında yeşil kuşak ağaçlandırmaları yapılıyor.
Kırsaldan şehirlere göçler olması sonucu, şehir nüfusunun artışı ile birlikte halkın dinlenme 
alanlarına olan ihtiyacı da artmıştır. Bu sebeple şehirlerin etrafında yeşil kuşak ağaçlandırmaları 
ve şehir ormanları kurulmaktadır.  

Hatıra ormanları...
Seferberlik süresince toplumun her kesiminden 
çalışmalara destek verilmiş, destek verenler adına 
fidan dikilmiş, hatıra ormanları kurulmuştur.

Bu kapsamda bankalar, şirketler, gerçek ve tüzel 
kişilikler tarafından 20,6 milyon TL (11,5 milyon 
USD) nakdi destek sağlanmış, katılımcılar adına 
15.2 milyon adet fidan dikilerek 79.288 hektar 
alan ağaçlandırılmıştır.

Eylem planı çalışmalarında ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı 
çalışmasın yanı sıra yol kenarları, okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane ve mezarlıklar da 
ağaçlandırıldı.

•	 8.135 km karayolu, 2.262 km köy yolu 

•	 27.000 adet okul bahçesi,

•	 1.095 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesi

•	 9.826 adet ibadethane ve mezarlık ağaçlandırıldı.

 “Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında çalışmalar yürütülmekte ve okul bahçeleri 
ağaçlandırılmaktadır.

Seferberlik kapsamında beş yılda...
 

210.169 hektar ağaçlandırma,

315.889 hektar toprak muhafaza ağaçlandırması

49.385 hektar özel ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

1.750.829 hektar bozuk orman rehabilite edildi. 

37.880 hektar mera ıslahı çalışması gerçekleştirildi.


