
 AĞAÇLANDIRMA DESTEĞİ 
 

ÖZET BİLGİ FORMU 

 

 

 

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

                                                                                                                                Son Güncelleme Tarihi:20/09/2020  www.yatirimadestek.gov.tr 1/2 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Yatırıma Destek Platformu | www.yatirimadestek.gov.tr 

 

 Köy tüzel kişilikleri 

 Kamu kurum ve kuruluşları 

 Belediyeler 

 Tarımsal kalkınma kooperatifleri 

 Köye hizmet götürme birlikleri 

 Dernekler 

 Vakıflar 

 Şirketler 

 Gerçek ve tüzel kişiler 

 

 

Desteğin amacı; ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve 

heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait 

tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmalarına katkı sağlamaktır. 

Devlet ormanlarında yapılacak çalışmalar 

 Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, gerektiğinde verimli 

ormanlarda ve ilgili kurumların uygun görmesi halinde de; kültür ve turizm 

koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan 

alanlarda, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanlarında, 6831 sayılı Orman 

Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamında muhafazaya ayrılan ve ilan 

edilen yerlerde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu kapsamındaki yerlerde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre 

koruma bölgesi olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen 

örnek avlaklar ile endemik ağaç, ağaççıklar ve korunması gereken nadir 

ekosistemlerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, 

çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık 

ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya 

çalışmaları yapılır veya yaptırılır. 

 

 Ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, imar-

ihya, rehabilitasyon ve suni gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman 

ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek 

ve tüzel kişilerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, 

park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağaç, ağaççık 

ve florasına ait fidanları ve orman bitkileri orijinli süs bitkisi fidanlarını üretmek 

amacıyla Bakanlık tarafından fidanlık kurulur veya kurdurulur.  

 

 Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, imar-ihya veya 

erozyon kontrolü çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmaların yapılacağı sahalar 

öncelikli olarak köy yerleşim yerlerine yakın yerlerden seçilir. Çalışmalarda, 

yetişme muhiti şartlarının uygun olması halinde öncelikli olarak, odunundan 

ziyade meyvesinden yararlanılan odun dışı orman ürünü veren türler kullanılır. 

Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına tesis edilen ağaçlandırma, 

erozyon kontrolü ve imar-ihya sahalarının bakımları köy tüzel kişilikleri 

1) Kimler Yararlanabilir? 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 
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tarafından yapılabileceği gibi o köyde ikamet eden hane sahiplerinin nüfus 

sayıları dikkate alınarak talep eden hanelere kura usulü ile paylaştırılmak 

suretiyle de yaptırılabilir.  

Hazine arazilerinde yapılacak çalışmalar 

 Orman alanını arttırmak amacı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı 

bulunduğu Bakanlık tarafından Genel Müdürlük adına tahsis olunan arazilerde 

ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ağaç 

ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, 

rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. 

Gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde yapılacak çalışmalar 

 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, talep etmeleri halinde 

ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, 

rehabilitasyon ve imar-ihya çalışması yapılabilir veya yaptırılabilir. Gerçek kişiler 

ile diğer tüzel kişilere ait arazilerde malikinden muvafakat alınmak kaydıyla 

erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılabilir veya yaptırılabilir. 

 

 

Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaatları, Nisan ve 

Eylül aylarında olmak üzere 2 dönem halinde alınır. 

 

Orman İşletme Müdürlükleri 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 


