
Degerli ODTU’luler,

“Agac dikmek”, ODTU’luler olarak kurulusumuzdan bugune kadar surdurdugumuz bir ODTU gelenegi oldu. Ankara’da, “bozkirin ortasinda” yillarca
verilen emek ile olusturdugumuz ODTU Ormani ile gurur duyuyoruz. Hatirlayacaginiz gibi, 3 Kasim 2013 tarihinde duzenledigimiz “Eymir Golu Senligi ve
Agac Dikme Bayrami”nda, ODTU Ormani’na ve Eymir Golu’ne sahip cikmaya devam edecegimizi ve 300 bin fidan dikmek icin bir kampanya
baslatacagimizi ilan etmistim.

Bu amacla, ODTU Gelistirme Vakfi ile birlikte yaptigimiz calismalarin sonuclandigini ve kampanyamizin basladigini buyuk bir memnuniyetle sizlere
duyurmak istiyorum. Bu onemli kampanyanin yurutulmesinde degerli katkisi nedeniyle ODTU Gelistirme Vakfi’na tesekkur ederim.

 

“Bir Agac Sizden, Bir Orman Bizden” sloganiyla baslattigimiz kampanyanin hedefi, ODTU arazisinde orman varligini zenginlestirmek ve gelecek nesillere
yasanabilir bir ulke birakilmasi icin topluma cagri yapmak. ODTU Gelistirme Vakfi’nin 30. yil etkinlikleri kapsaminda yurutecegi kampanyayi, Ahlatlibel
ve Eymir Golu cevresinde yer alan bozuk orman alanlarini ve agacsiz bolgeleri agaclandirarak baslatacagiz. Kampanya ile 300 bin agac hedefine
ulastigimizda; 2560 dekarlik orman alanini rehabilite ederek verimli hale getirmis ve 1000 dekar agacsiz veya erozyona maruz orman alanlarini
agaclandirmis olacagiz.

 

“Bir Agac Sizden, Bir Orman Bizden” kampanyasi ile, Eymir Golu cevresi daha estetik bir gorunume kavusurken doga yuruyus alanlarini da buyutecegiz.
Orta Anadolu'da yok olmaya yuz tutmus onlarca bitki turunun; kurt, tilki, keklik, tavsan, yilan, kaplumbaga gibi hayvan turleri ile surungenlerin yani sira
140’tan fazla kus turunun sigindigi bu degerli yasam alanlarini da koruyacak ve genisletecegiz.

 

“Bir Agac Sizden, Bir Orman Bizden” kampanyasi icin bir web sitesi olusturduk. “ODTU Ormani”na destek vermek isteyen tum ODTU’luler
www.biragacsizdenbirormanbizden.org.tr  adresindeki web sitemizden ayrintili bilgi alabilirler. ODTU’ye ve ODTU Ormani’na destek vermek isteyen
bircok insan gectigimiz donemlerde duzenledigimiz agaclandirma etkinliklerimize katilma olanagi bulamadilar. Bu kampanya, tum ODTU’lulere ve
dogaseverlere ODTU ile birlikte agaca ve ormana sahip cikma firsati sunuyor.

 

“Bir Agac Sizden, Bir Orman Bizden” kampanyasi ile ODTU ogrencileri, mensuplari, mezunlari ve tum dogaseverlerle birlikte ODTU Ormani’na, Eymir
Golu’ne ve dogaya sahip cikmaya devam edecegiz. ODTU’lulerin ve doga dostlarinin verecegi desteklerle saglanacak fidanlari dikmek icin yine hep
birlikte olacagiz. Kampanya cercevesindeki ilk Senligimizi 20 Nisan 2014 Pazar gunu Ahlatlibel’de yapmayi planliyoruz.

 

Degerli ODTU’luler,

 

Orta Dogu Teknik Universitesi ve ODTU Gelistirme Vakfi isbirligi ile yurutulen, “Bir Agac Sizden, Bir Orman Bizden” kampanyasina destegini bekliyoruz.
Kampanyaya nasil katilabileceginizi www.biragacsizdenbirormanbizden.org.tr adresinden ogrenebilirsiniz. Siz ogrencilerimizin, calisanlarimizin,
mezunlarimizin bir araya gelerek bu kampanyayi aktif olarak desteklemeniz ve cevrenizdeki dogaseverlerin de katilimini saglamaniz ile hedefimize
ulasacagimiza inaniyorum.

 

Saygilarimla.

 

 

Prof. Dr. Ahmet Acar

Rektor
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