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Ormanlan 

DAGITIM YERLERiNE 

Kurum olarak, ormanlanmlzm korunmasl, i§letilmesi, geli§tirilmesi ve geni~letilmesi gorevlerimizin yanmda, agay ve 

orman sevgisillill yayg1l11a~tlfllmasl da onemli gorevlerimiz arasmdadlr. Bu anlamda ozellikle kurum ve kurulu~lar, 

okullar, askeri birlikier ve ogrencilerill de katIhmlanyla ollemli giin ve haftaiarda fidan dikim faaliyetleri 

diizenienmekte, hatlra ormanlan oiu~turuimakta, topluma emegi gec,:mi§, ormallcll1ga hizmet etmi§ ki§iler adma 

fidanlar dikilerek agac,:iandlrmaiar yapllmaktadlr. 

KaSlm ayl iyerisindeki onemli giinlerden biri de Ogretmenier Giillti'dUr. Ogretmenlerimiz, gelecegimizi §ekillendiren, 

yeti~tirdigi llesillerle geJecegimize yon veren kutsal bir meslek grubunun mensuplandlr. Ogretmel1lik; emek, 

fedakarhk, sabll' ve ho~gorU isteyel1, bedeli hiybir maddi kar§Jhkla olc,:i1lemeyecek kadar degerli, saygm bir meslektir. 

Ogretmel1lerimiz, aydmhk geleceginin temil1atl olan yocuklaflmlzm ve genylerimizin, c,:agda~, demokratik, milli ve 

manevi degerlerimize baglJ yeti~tirilmesinde en kutsal gorevlerden birini yerine getirmektedirler. 

Bu kapsal11da Genel Miidiirliik olarak, agay ve orman sevgisinin yaygmla~tlfl1ll1aSl maksadlyla, egitil11 camiamlZln en 

onemli unsurlanndan olan ogretmenlerimiz iyin 24 Kaslm Ogretmenler Giinii'nde, ogretl11enlerimizi hatlrlamak ve her 

bir ogretl11enil11iz adma gorev yaptlgl ilde I adet fidan dikmek suretiyle fidan dikil11 faaliyetlerinin yapllmasl 

kararla§tInlml~tJr. YapJlacak faaliyetle, 24 Kaslm 2017 Cuma giinii her bir ilimizde ogretl11enleril11iz adma orl11anlar 

olu~turulacak, DIke genelinde aym anda, saat 14.30'da, 1 l11ilyonu a~kJl1 ogretmen adma fidanlar dikilecektir. 

Yapllacak bu faaliyete, ba~ta ogretmenlerimiz olmak iizere, valUer, belediye ba~kanlan, yerel yoneticiler, 

milletvekilleri, medya mensuplan, il protokolii ve uygun goriilen miktarda ogrencilerimizin de katlhm saglamalan 

planlanml~tlr. 

Yukanda ifade edilen ayJidamaiar dogrultusunda her bir ilil11izde, il milli egitim mi.idUrliikleri ile koordinasyon 

iyerisinde, iJgili ilimizde gorev yapan ogretmen saYllanmn il milE egitim miidiirliiklerinden temil1 edilerek, i1deki 

ogretmen saYlsl kadar fidan dikmek suretiyle ormanlar olu~turulmasl, soz konusu fidan dikim alanlannm oncelikle 

2017 Ylhnda arazi hazlrhgl yapI!an veya ihtiyar; olmaSI halinde sonbahar fidan dikim sezonunda tamamlama dikimi 

yapllacak olan, agar;landlrma, erozyon kontrolii ve rehabilitasyon sahalan iyerisinde olmasll1ll1 sagianmasJ ve konu ile 

i1gili haZ1flIklara ivedilikle ba~lanarak herhangi bir aksakhga sebebiyet verihnemesi hususunda; 

Geregini anemle rica ederil11. 
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