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T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
ARASINDA "FİDANLAR FİDANLARLA BÜYÜYOR" 

AĞAÇLANDIRMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

AMAÇ 

MADDE 1- İşbu Protokolün amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk ve ortaokullarda 
öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla 81 ilde ve ağaçlandırmaya uygun şartların sağlandığı 
ilçelerde eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek ülkemizin, yeşil dokusunun 
geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu etkinliğe katılan öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini 
geliştirmek, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak, toplumda çevre 
koruma konusunda farkmdalığı artırmak ve kamu birimleri arasında işbirliğinin 
kurumsallaşmasına katkı sağlamaktır. 

MADDE 2- İşbu Protokol, 81 ilde ve ağaçlandırmaya uygun yer ve şartların sağlandığı ilçelerde, 
orman bölge müdürlükleri tarafından belirlenen fidan dikim sahalarında, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı ilk ve ortaokullarda öğrenim gören yaklaşık 10 (on) milyon öğrenci tarafından 
kendileri adına birer adet fidan dikimine ilişkin karşılıklı işbirliğinin usul ve esaslarını kapsar. 

DAYANAK 

MADDE 3- İş bu protokol; 

3.1 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Seferberliği 
Kanunu, 

3.2 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 Numaralı 
"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", 

3.3 08 Haziran 2017 Tarihli 30090 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal 
Etkinlikler Yönetmeliği 

3.4 Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Seferberlik Yönetmeliği, 

hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

TARAFLAR 

MADDE 4- Bu protokolün tarafları; 

4.1 Protokolde öngörülen fidan dikim etkinliğine ilişkin iş ve işlemlerin merkezde yürütülmesine 
ilişkin taraflar; aşağıda tebligat adresleri belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman 
Bakanlığıdır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (Atatürk Bulvarı No:98 06648 Bakanlıklar/ ANKARA, 
Telefon: 0312 413 27 10-413 37 83-413 13 16 Faks: 0312 425 40 49, 

e-posta: te gm kultureletkinl iki er @meb. gov.tr) 

b) Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), Beştepe Mahallesi Söğütözü Cad. 8/1 

Yenimahalle / ANKARA 

Telefon: 0-312-296 43 02 

4.2 Protokolde öngörülen fidan dikim etkinliğine ilişkin iş ve işlemlerin yerel düzeyde (illerde) 
yürütülmesine ilişkin taraflar; Millî Eğitim Bakanlığı adına il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile 
Tarım ve Orman Bakanlığı adına Orman Genel Müdürlüğü ve orman bölge müdürlükleridir. 

KAPSAM 
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4.3 Protokolde bundan sonra taraflar; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Tarım ve Orman Bakanlığı 
(TOB), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman Bölge Müdürlükleri (OBM), İl/İlçe Millî 
Eğitim Müdürlükleri (MEM) olarak anılacaklardır. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

MADDE 5- İşbu Protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. 

5.1. MEB ile İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri: 

5.1.1. Protokol kapsamında ülke genelinde etkinliklerin eşzamanlı yapılmasını teminen, tüm 
valiliklere (il millî eğitim müdürlüklerine) ve ilgili tüm birimlerine etkinliği resmî olarak 
bildirmek, 

5.1.2. Öğrencilerin fidan dikimleri sırasında verilen teknik dikim bilgilerini dinlemeleri ve 
dikimleri mümkün olan en yüksek başarı ile tamamlamaları için gerekli düzeni ve kontrolü temin 
etmek amacıyla yeterli öğretmen/idareci personel bulundurmak, 

5.1.3. Etkinlik kapsamında hedeflenen "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" fidan dikim etkinliğinin 
OBM'ler ve ilgili orman teşkilat birimleriyle azami işbirliği içinde çalışmak, 

5.1.4 Fidan dikim etkinliğine gönüllülük esasına göre katılacak öğrenciler için MEB Eğitim 
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde velilerden "Veli İzin Belgesi" alınmasını 
sağlamak. 

5.2. TOB, OGM ve OBM'ler ile Orman İşletme Müdürlüklerinin Yükümlülükleri: 

5.2.1 Protokol kapsamında ülke genelinde etkinliklerin eşzamanlı yapılmasını teminen, OGM'ye 
ve tüm OBM'lere etkinliği resmî olarak bildirmek, 

5.2.2 Fidan dikim etkinliğine katılacak öğrencilerin sayısı kadar fidan dikilebilmesi için uygun 
sahaları belirlemek, uygulama yapılacak ve ağaçlandırılacak sahaların ön etüt raporu ve/veya 
uygulama projelerini hazırlamak, 

5.2.3 Dikim yapılacak sahalarda projesine uygun olarak toprak hazırlığı ve gerekli diğer iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, 

5.2.4 Fidan dikim etkinliği için gerekli olan fidanları en yakın fidanlıklardan bedelsiz olarak 
temin ve tahsis ederek, dikim sahalarına nakliyesini sağlamak, fidan dikimi için gerekli 
ekipmanları sahada bulundurmak, 

5.2.5 Fidan dikim etkinliği yapılacak sahalarda öğrencilerin fidanları uygun şekilde dikebilmeleri 
için katılımcılara teknik bilgilendirme yapmak, 

5.2.6 "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" fidan dikim etkinliği kapsamında ağaçlandırılan sahalara 
"Birlikte Büyüyoruz Ormanları" adını vererek fidanların gerekli bakım ve korumasını 
sağlamak. 

5.2.7 Etkinliğin gerektirdiği şekilde, eğitici ve ilgili kişilerin etkinlik tarihinde görev 
mahallerinde bulunmaları için görevlendirilmesini sağlamak. 

ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER 

MADDE 6-

6.1 Taraflar, işbu Protokole konu çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında, Protokol 
çerçevesindeki iş birliğine atıfta bulunacak, hazırlanacak bilgi, belge, sunum, basın açıklaması 
vb. her türlü tanıtım materyallerinde, Protokole taraf kurumların isim ve logolarına açık ve 
anlaşılır şekilde yer verecektir. Fidan dikim etkinliğine tarafların tüm ilgilileri, ortak katılım 
sağlayacaktır. 



6.2 MEB ile TOB, 81 ilde ve ağaçlandırmaya uygun yer ve şartların sağlandığı ilçelerde eş 
zamanlı gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerinin gerçekleştirileceği tarihleri ortaklaşa 
belirleyecek ve her bir fidan dikim etkinliğini, etkinliğin eş zamanlı gerçekleşeceği tarihten en 
geç 15 (onbeş) gün önce 81 il valiliğine, OGM'ye ve OBM'lere bildirecektir. 

YÜRÜTME 

MADDE 7-

7.1 Protokol hükümlerinin yürütülmesinde merkezde (Ankara'da) MEB ve TOB; illerde ise 
valiliklerin koordinesinde MEM'ler ile OBM'ler yetkili ve sorumludur. 

7.2 MEM'ler ve OBM'ler fidan dikim etkinliğine iştirak edecek tüm okul ve öğrenci sayısı ile 
fidan dikimi yapılacak sahaları ortaklaşa belirleyerek fidan dikim etkinliklerinin 
gerçekleştirileceği tarihlerden 1 (bir) hafta önce MEB ve TOB'a bildirecektir. 

7.3 Valiliklerin koordinesinde MEM'ler ve OBM'ler, "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" fidan 
dikim etkinliklerinin gerçekleştirileceği tarihlerde öğrencilerin sahaya ulaşımı, güvenlik ve 
sağlık alanlarında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (il sağlık müdürlükleri, il emniyet 
müdürlükleri veya il jandarma komutanlıkları, il/ilçe belediye başkanlıkları vb.) iş birliği 
yapacaktır. 

7.4 MEM'ler ile OBM'ler ağaç dikim sahasına öğrencilerin ulaşımlarının güvenli ve sağlıklı 
yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Öğrencilerin ulaşımlarının 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği "Geziler" bölümü 10 uncu maddesinde 
belirtilen hükümlere uygun araçlarla sağlanması gerekmektedir. Ulaşımda risk doğuracak hiçbir 
karar alınmayacak, etkinlik planı yapılırken bölgesel iklim şartları göz önünde tutulacaktır. 

7.5 MEM'ler ve OBM'ler, fidan dikim sahasında olabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 
yeterli sayıda ambulans ile ilk yardım ekibi bulunmadan ve güvenlik tedbirleri alınmadan fidan 
dikim etkinliğini gerçekleştirmeyecektir. 

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

MADDE 8-

8.1 Protokol kapsamındaki ağaçlandırmaya ilişkin, toprak hazırlığı, fidan temini, fidanların 
sahaya nakliyesi, sahaların bakım ve koruması OBM'ler ve ilgili orman işletme müdürlükleri 
tarafından yapılacak, OGM, MEB'den bu ormanların tesisi, bakımı ve koruması için herhangi 
bir bedel talep etmeyecektir. 

8.2 TOB, OBM'ler ile bağlı orman teşkilat birimleri ile MEB, MEM'ler ile okul idareleri, 
Protokol kapsamında yapılacak fidan dikim etkinliği ile ilgili öğrencilerden ve katılımcılardan 
hiçbir ad altında ücret talep etmeyecektir. 

BİLDİRİMLER 

MADDE 9- Protokol kapsamında tarafların birbirlerine kurumsal e-posta üzerinden yapacakları 
her türlü bildirim, onay, izin, mutabakat ve görüş bildiren yazışmalar (karşı tarafça teslim 
alındığının cevabı e-posta ile belgelenmesinin ardından) işbirliği protokolünde aranan yazılı izin, 
görüş, onay ve bildirim hükmündedir ve aynı hukuki sonucu doğurur. 

BASIN TOPLANTISI VE DUYURULAR 

MADDE 10-

10.1 Taraflar, iş birliği protokolü kapsamında yürütülecek etkinliklere ilişkin basın toplantısı, 
duyuru ve her türlü tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirebilir. 



10.2 Tarafların karşı tarafı önceden bilgilendirmesi kaydıyla herhangi bir tarafın dilediği 
etkinliğe tek başına katılması mümkündür. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

MADDE 11- İşbu Protokol hükümlerinin uygulanmasından ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, 
karşılıklı görüşme ve anlaşma yoluyla giderilir. İhtilafın çözüme kavuşturalamaması halinde, 
Tarafların bağlı oldukları yönetimler arasında alınacak uygulamaya ilişkin mutabakatla alacağı 
"Karar" esastır. 

PROTOKOLÜN TADİLİ VE EK PROTOKOL 

MADDE 12- Taraflar, 

12.1 işbu Protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında karşılıklı mutabakatla değişiklik 

12.2 Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ile Protokolde yer almayan hususlara ilişkin "Ek 
Protokol" düzenleyebilir. 

MÜCBİR SEBEPLER VE FESİH 

MADDE 13- Protokol süresince, 

13.1Taraflarm kontrolü dışında gelişen ve protokol kapsamında yer alan işlerin ifasını 
engelleyen veya geciktiren mücbir sebeplerin vuku halinde, taraflar birbirlerine karşı 
yükümlülüklerini, karşılıklı anlaşma yoluyla yerine getirirler. 

13.2 Mücbir sebeplere bağlı olarak, Tarafların bir çözüm yolu üzerinde anlaşamaması halinde; 
Taraflar birbirlerine karşılıklı tazminat veya bedel ödemek zorunda olmadan, işbu Protokolü 
karşılıklı feshedebilir. 

PROTOKOLÜN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

MADDE 14- İşbu Protokolün süresi, 

14.1 Taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) yıldır. 

Yarım kalan etkinlikler sonlandırılmak koşuluyla işbu protokol taraflarca en az 1 ay önce karşı 
tarafa bildirilmek suretiyle feshedilebilecektir. Bundan dolayı taraflar herhangi bir tazmin 
yükümlülüğü altına girmez. 

14.2 Protokol konusunun süreden önce gerçekleştirilmesi halinde, protokol kendiliğinden sona 
erer. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 15- İşbu Protokol, 15(onbeş) maddeden ibaret olup iki nüsha halinde imzalanmıştır. 
Protokol, taraflarca karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Protokol kapsamında 
yapılacak çalışmalar, Türkiye genelinde gerçekleştirilir. 

yapabilir. 

Ziya SELÇUK 
Millî Eğitim Bakanı 

Bekiı PAKDEMİRLİ 
Tarım ve Orman Bakanı 
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