
HATIRA ORMANI AĞAÇLANDIRMALARI BİLGİ NOTU 

 

SORU 1: Hatıra ormanlarının amacı nedir? 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına halkın katılımını sağlamak, 

yurdumuzun orman varlığının artırılmasında her kesimden vatandaşla işbirliği yaparak halka ağaç ve 

orman sevgisini aşılamak, halkımıza fidan dikme alışkanlığı kazandırmak maksadıyla devlet-vatandaş 

işbirliğinde, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahaları ile kurum ve kuruluşların uygun görmesi 

halinde bu kuruluşların arazileri vb. sahalarda, gerçek ve tüzel kişiler adına hatıra ormanı 

ağaçlandırmaları kurulmaktadır. 

SORU 2: Hatıra ormanı çalışmalarının yasal dayanağı nedir? 

a)4122 sayılı “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 

b)Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yönetmeliği, 

c)1 Kasım 2007 tarih ve 2007/28 No’lu Ağaçlandırma Seferberliği konulu Başbakanlık Genelgesi. 

SORU 3: Bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmaları nedir? 

Belirlenen fidan bedelinin, adına hatıra ormanı ağaçlandırması tesis edilecek gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından ilgili orman bölge müdürlüğünün hesabına yatırılması şartıyla, sahanın projelendirilmesi, 

toprak hazırlığı, fidanların temini, nakli, dikimi, bakımı ve korumasına ait iş ve işlemlerin tamamının 

Genel Müdürlük tarafından üstlenilmesi suretiyle tesis edilen hatıra ormanı çalışmalarıdır. 

SORU 4: Bedelli isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmaları nedir? 

En fazla 20 yaşına kadar olan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahaları için, belirlenen hektar 

bedelinin, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ilgili orman bölge müdürlüğünün hesabına yatırılması 

şartıyla, gerçek ve tüzel kişiler adına isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarıdır. 

SORU 5: Bedelsiz tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmaları nedir? 

Vatandaşlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı kazandırmak ve 

ormancılığın tanıtımına katkı sağlamak gayesiyle, Bakanlık ya da Genel Müdürlükçe imzalanmış 

protokoller kapsamındaki kurumlar, şehitler, yaşayan ve ebediyete intikal etmiş Devlet büyükleri ile 

önemli olaylar ve günlerin hatırasına, bedelsiz tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarıdır. 

SORU 6: Bedelsiz isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmaları nedir? 

Ülkemize ve ülke ormancılığına yararlı hizmetleri geçen Devlet büyükleriyle, ebediyete intikal etmiş 

ormancılar, şehitler veya meslek dışından kişilerin hatıralarını yaşatmak, önemli olayları, günleri ve 

diğer devletlerin veya devlet büyüklerinin adlarını yaşatmak dostluklarını belgelendirmek ve gelecek 

kuşaklara ulaştırmak gayesiyle önceden tesis edilmiş ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında, 

bedelsiz isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarıdır.  

SORU 7: Hatıra ormanı ağaçlandırmaları nerelerde yapılabilir? 

Hatıra ormanı ağaçlandırmaları, devlet ormanlarında, ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları 

yapılmak maksadıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Bakanlığımıza tahsis edilen hazine 

arazilerinde, talepleri halinde kurum ve kuruluşların arazilerinde yapılabilir. 



SORU 8: Hatıra ormanı ağaçlandırmaları nerelerde yapılamaz? 

Milli park, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları gibi korunan alanlarda, orman içi dinlenme 

yerlerinde, tabii gençleştirme sahalarında, gen ormanlarında, tohum bahçesi/tohum meşcerelerinde ve 

orman fidanlıklarında hatıra ormanı ağaçlandırmaları yapılamaz ve isim verilemez. 

SORU 9: Hatıra ormanı ağaçlandırmalarında saha büyüklüğü ne olmalıdır? 

Bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, fidan sayısı ve alan olarak büyüklük üst sınırı 

yoktur. Bedelli isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, alan büyüklüğü en az 3 hektar 

olmalıdır. 

Bedelsiz tesis edilen veya isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında saha büyüklüğü sınırı 

aranmaz. 

SORU 10: Hatıra ormanı ağaçlandırma bedeli nereye ödenir? 

Bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında; hesaplanan toplam bedelin, bağışçı tarafından 

ilgili orman bölge müdürlüğünün hesap numarasına yatırıldığının belgelendirilmesinden sonra, bağışçı 

adına hatıra ormanı tesis edilir. 

Bedelli isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında; hesaplanan toplam bedelin, bağışçı 

tarafından ilgili orman bölge müdürlüğünün hesap numarasına yatırıldığının belgelendirilmesinden 

sonra, hatıra ormanı bağışçı adına isimlendirilir. 

Hatıra ormanı ağaçlandırmalarına ait bedeller orman bölge müdürlüklerindeki bu iş ile ilgili hesaba 

yatırılır. Adına hatıra ormanı ağaçlandırması tesis edilecek veya isimlendirilecek gerçek ve tüzel 

kişilerin bu maksatla yatıracakları bedelin dekontuna, hatıra ormanı ağaçlandırmasının adı ile bedeli 

yatıranların isimlerine ilaveten, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi 

numarası yazılır. 

SORU 11: Hatıra ormanı ağaçlandırmalarına tabela konulması ve isim hakkı verilmesinin 

kriterleri nedir? 

Bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, sahaya tanıtım tabelası konulabilmesi ve isim 

hakkı verilebilmesi için gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları adına en az 2.000 (iki bin), tüm 

tüzel kişilikler adına en az 10.000 (on bin) adet fidan dikilir. 

Bedelli tesis edilen veya isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarının tesis veya tescilini müteakip, 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında, bedeli ilgili gerçek ve tüzel kişi tarafından karşılanmak 

üzere Ek-3’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanan tabela, ilgili orman işletme müdürlüğü 

tarafından, sahanın uygun yerine konulur. 

SORU 12: Fidan dikme sertifikası kimlere verilir? 

Bağışlarıyla bu sayılardan daha az fidan dikilmesine katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri 

halinde, Ek-2’de yer alan fidan dikme sertifikası verilir. 

SORU 13: Hatıra ormanı ağaçlandırmalarında isim hakkı süresi ne kadardır? 

Bedelli veya bedelsiz tesis edilen veya isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, gerçek ve 

tüzel kişilerin isim hakkı, ağaçlandırma sahasında dikilen fidan türünün idare süresi ile sınırlıdır. 



Sahada karışık ağaç türlerinin bulunması halinde, isim hakkı süresi, en kısa idare süresine sahip ağaç 

türüne göre belirlenir. 

SORU 14: Adına hatıra ormanı tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin bu sahalardaki hakları 

nelerdir? 

Bu sahalarda her türlü tasarruf hakkı, Orman Genel Müdürlüğüne ait olup adına hatıra ormanı tesis 

edilen veya isimlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin bu sahalarda isim hakkından başka herhangi bir 

hakları yoktur. 

SORU 15: Hatıra ormanı ağaçlandırma sahaları yanarsa ne olur? 

Bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırma sahalarının, yanması vb. zorunlu nedenlerle 

kaldırılması halinde, yeniden ağaçlandırılarak, alanlara aynı isim verilir. 

SORU 16: Hatıra ormanı ağaçlandırmalarının bakımı ve korunması nasıl yapılır? 

Hatıra ormanı ağaçlandırmalarının tesisi, bakımı ve koruması Genel Müdürlükçe yapılır veya 

yaptırılır. 

SORU 17: Hatıra ormanı ağaçlandırmalarında dikilecek fidan bedeli ne kadardır? 

a)1, 2 ve 3 yaşlı çıplak köklü veya kaplı fidanlar ile yeni kurulacak hatıra ormanı ağaçlandırmalarında 

bir adet fidan bedeli 10 TL’dir. 

b)Ormancılığın geliştirilmesine katkı sağlayan veya kamu yararına çalışan vakıf, dernek vb. kuruluşlar 

ile okul ve öğrenciler adına bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, 1, 2 ve 3 yaşlı 

çıplak köklü veya kaplı fidanların kullanılması halinde 1 adet fidan bedeli 6 TL olarak uygulanır. 

SORU 18: İsimlendirilecek hatıra ormanı ağaçlandırmaları için hektar bedeli ne kadardır? 

20 yaşına kadar (20 yaş dahil) yapraklı ve ibreli türlerle saf veya karışık olarak tesis edilen 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında 3 hektardan az olmamak üzere isimlendirilecek hatıra 

ormanı ağaçlandırmaları için; 

1-5 yaş arası  : 15.000 TL/Hektar 

6-10 yaş arası  : 20.000 TL/Hektar 

11-20 yaş arası  : 30.000 TL/Hektar bedel yatırılacaktır. 


