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Kemah'ta ilkbahar birlikte 64 bin metrekare alana, 40 bin adet fidan dikilecek.

Erzincan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 yılı erozyon kontrolü tesisi programında Kemah'ta,
Karşıbağ mevkiinde başlattığı ağaçlandırma çalışmasına Kemah Kaymakamlığı ve Kemah
Belediyesi'nden de destek geldi. Kemah Kaymakamlığı'nın organizasyonu ile ağaçlandırma
çalışmasının yapıldığı Karşıbağ mevkiinde fidan dikim programı düzenlendi. 54 hektar olarak
tesis edilen alanda arazi hazırlığı ilkbahar döneminde gerçekleştirilerek, 64 bin metre terasta
akasya, aylantus, alıç, mahlep, badem, berberis ile çam fidanları olmak üzere toplam 40 bin
adet fidan dikimi yapılacak. Bu alanda ilk dikim Kemah Kaymakamlığı ve Kemah Belediyesi'nin
organizesiyle gerçekleştirildi. Kemah'ın Karşıbağ mevkiinde düzenlenen fidan dikim programına
Kemah Kaymakamı Gökmen Çiçek, Kemah Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal, Erzincan
Çevre ve Orman İl Müdürü Zakir Karartı, çok sayıda kurum amiri ve öğrenciler katıldı.
Programda onlarca fidan toprakla buluşturulurken, ilk fidanı Kaymakam Gökmen Çiçek dikti.
Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal ve Çevre Orman İl Müdür Zatir Karartı'nın da özenle diktiği
fidanlar dikim sonrası sulandıktan sonra hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

Fidan dikimi sonrası konuşan Kaymakam Çiçek, Kemah'ta böyle bir programın
düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kemah'ın yeşile bürünmesi için
elinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı. Ağaçlandırma bölgesi olarak Kemah'ı seçen
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne teşekkür eden Kaymakam Çiçek, dikilen fidanları Kemahlılar
ve Çevre ve Orman Müdürlüğü ile el ele vererek özenle bakımını yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Orman İl Müdürü Zakir Karartı ise Kemah'ta üç yıl içerisinde bin hektarlık alanda
ağaçlandırma çalışması yapacaklarını hatırlatarak, 2009 yılı programında 54 hektarlık alanda 40
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bin adet fidan dikileceğini, önümüzdeki yıllarda ise toplamda 350 bin adet fidanı toprakla
buluşturacaklarını belirtti.

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal da, Karşıbağ mevkiindeki Aktepe'nin
ağaçlandırma çalışmasından sonra Gelintepe olacağını söyledi. Bu alanın Kemah'a hakim bir
bölge olduğunu söyleyen Başkan Şanal, ileriki yıllarda buraların mesire alanı olarak ta
kullanılabileceğini ifade etti.
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