
«D 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) İLE 
T.C. POSTA, TELGRAF TEŞKİLATI (PTT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE 

"PTT HATIRA ORMANI" OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 
PROTOKOL 

Taraflar 
MADDE 1- Bu Protokolün Tarafları; Orman Genel Müdürlüğü ile T.C. Posta Telgraf Teşkilatı 
Genel Müdürlüğü'dür. 
Protokolde bundan sonra Taraflar; Orman Genel Müdürlüğü (OGM), T.C. Posta Telgraf Teşkilatı 
Genel Müdürlüğü (PTT), Orman Bölge Müdürlükleri (OBM) olarak anılacaklardır. 

Tarafların tebligat adresleri: 
1-Orman Genel Müdürlüğü 

Beştepe Mahallesi 
Söğütözü Caddesi No:8/1 
06560 Yenimahalle / ANKARA 

2- T.C. Posta Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 06101 Ulus/ANKARA 

MADDE 2- Bu Protokolün Konusu; ülkemizin ağaçlandırılması gayesiyle yürütülen çalışmalar 
kapsamında, PTT katkılarıyla tesis edilecek "PTT Hatıra Ormanı" ağaçlandırma çalışmalarına 
ilişkin Taraflar arasında yapılacak işbirliğine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

MADDE 3- İşbu Protokolün gayesi, ülkemizin orman varlığının artırılması, yeşil dokusunun 
geliştirilmesi, ağaçlandırma konularında kamuoyu bilincinin artırılması, vatandaşlarımıza ağaç ve 
orman sevgisinin aşılanması maksadıyla OGM tarafından ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü çalışmalarına katkıda bulunmak için PTT'nin sosyal sorumluluk anlayışı 
doğrultusunda, toplumdan aldığını topluma geri vermesini sağlamak gayesiyle PTT katkılarıyla 
ülkemizin farklı illerinde "PTT Hatıra Ormanları" tesis etmektir. 

MADDE 4- İşbu protokolün geçerli olacağı 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 (beş) yıl boyunca, 
toplam 200.000 (iki yüz bin) adet fidanın toprakla buluşması sağlanacaktır. 
Protokol bahse konu çalışmaların yürütülmesinde, ülkemizin değişik yerlerinde karşılıklı mutabakat 
ile belirlenecek alanlarda, PTT adına ortak yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili uygulama 
prensiplerini kapsar. 

Dayanak 
MADDE 5- Bu Protokol; 

a) 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 
b) 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde 
Kararname, 
c) Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yönetmeliği, 
ç)Başbakanlığın 01/11/2007 tarihli ve 2007/28 no'lu "Ağaçlandırma Seferberliği" konulu Genelgesi, 
d)6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 
e)Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi 
hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

Konu 

Gaye 

Kapsam 



Yükümlülükler 
MADDE 6- Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. 

(1) PTT Genel Müdürlüğü'nün yükümlülükleri: 
a) 2018 yılında fidan dikilecek il / iller hariç, sonraki yıllarda "PTT Hatıra Ormanı" tesis edilecek 
illeri, herhangi bir aksamaya neden olmamak gayesiyle, bir önceki yılın Ekim ayında OGM'ye 
bildirmek, 
b) Protokol kapsamında yapılacak ağaçlandırma etkinliklerine, PTT çalışanlarının katılımı halinde, 
ulaşımlarım sağlamak, 
c) Fidan dikim etkinliklerini, başta kendi sahip olduğu haberleşme imkanları olmak üzere, 
OGM'den herhangi bir ücret talep etmeksizin, yazılı ve görsel basın yolu ile kamuoyuna duyurmak, 
ç) Fidan dikim etkinliklerine ait organizasyonları yapmak, 
d) İhtiyaç duyulması halinde, fidan dikimine ilişkin eğitim verilmesi gereken hedef gruplarını 
OGM'ye bildirmek, 
e) "PTT Hatıra Ormanı" tesisi için belirlenmiş fidan bedelini, zamanında ilgili Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün hesabına yatırmak. 

(2) Orman Genel Müdürlüğü'nün Yükümlülükleri: 
a) Ağaçlandırılacak saha ve/veya sahaları PTT'nin talebini de dikkate alarak belirlemek, uygulama 
plan veya projesini düzenlemek, 
b) Proje kapsamına giren sahalarda toprak hazırlığı, fidan temini, fidan dikimi, ihata, tamamlama 
dikimleri gibi iş ve işlemleri yapmak, 
c) Tesis edilen ağaçlandırma sahalarının bakım ve korumasını yapmak, 
ç) Sahanın uygun yerine "PTT Hatıra Ormanı" yazısını içeren, OGM tarafından belirlenen şekle 
ve ebatlara uygun tabela dikmek, 
d) PTT'den talep gelmesi halinde, fidan dikim faaliyetlerine katılan PTT personeline, ağaçlandırma 
ve dikim çalışmalarıyla ilgili teknik bilgi ve destek sağlamak, 
e) Fidan dikim etkinliğine katılım sağlamak. 

(3) Müşterek Hükümler 
a) 2018 yılında fidan dikimleri Bayburt İlinde 50.000 (elli bin) adet fidan olarak yapılacaktır. 
Sonraki yıllarda hangi illere fidan dikileceği, PTT'nin talebi doğrultusunda, taraflarca müştereken 
tespit edilecek, dikilecek fidanların yaşı 1, 2 veya 3 yaşında çıplak ve/veya kaplı olabilecektir. 
b) Her iki Genel Müdürlüğün mutabakatı ile müştereken fidan dikim törenleri düzenlenecek, 
organizasyon PTT tarafından yapılarak, tüm masrafları PTT üstlenecektir. 
c) Taraflar, merkez ve taşra birimlerine Protokol kapsamındaki uygulamalarla ilgili gerekli talimatı 
verecek olup işlemlerin takibi ve kontrolünden her iki Genel Müdürlüğün yetkili birimleri 
sorumludur. 
ç) PTT, Protokol kapsamında ağaçlandırılan sahaların mülkiyeti ve kullanım hakkı konusunda 
OGM'den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Fidan bedeli ve ödemeler 
MADDE 7 - PTT adına tesis edilecek "PTT Hatıra Ormanı" ağaçlandırmasında kullanılacak fidan 
bedelleri ve ödemeler aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak olan 1+0, 2+0 ve 3+0 çıplak köklü veya 
kaplı fidan bedeli ile dikilen fidanların üç yıl süreyle bakım giderleri dâhil olmak üzere; 1 adet 
fidan bedeli 10 (on) TL olarak belirlenmiştir. 



b) Ağaçlandırma çalışmalarında a) fıkrasında belirtilen fidanların dışında farklı özelliklerdeki 
fidanların kullanılması halinde, fidan bedeli, uygulamanın yapıldığı tarihte OGM tarafından 
uygulanmakta olan fiyat tarifesi üzerinden hesaplanır. PTT, OGM'den yatırılan bedellere 
karşılık fatura isteyemez. 

c) PTT, farklı illerde tesis edilen "PTT Hatıra Ormanı" fidan bedellerini, ağaçlandırmanın 
yapılacağı ilin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüğü'nün ilgili hesabına, paranın hangi iş için 
yatırıldığını ve kurum vergi numarasını da belirterek yatıracak, bu durumu, banka dekontu ile 
birlikte yazılı olarak ilgili orman bölge müdürlüğüne bildirecektir. îlgili orman orman bölge 
müdürlüğü, PTT 'nin bu amaçla hesabına yatırdığı ağaçlandırma bedeline karşılık gelen muhasebe 
işlem fişini, PTT Genel Müdürlüğü'ne gönderecektir. 

Protokolün Süresi ve Sona Ermesi 
MADDE 8 - İşbu Protokol imzalandığı tarihten itibaren, 2018 yılı ile 2022 yılı arasındaki 5 (beş) 
yıl süreyle geçerlidir. 

Değişiklik 
MADDE 9 - Taraflardan birisi, işbu Protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında değişiklik 
yapmak istediği takdirde, talebini yazılı olarak karşı tarafa bildirir ve değişiklikler karşılıklı 
mutabakatla yapılır. 

Ek Protokol 

MADDE 10 - Taraflar uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar halinde, "Ek Protokol" düzenleyebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü: 
MADDE 11 - İşbu Protokol hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından dolayı ortaya 
çıkacak uyuşmazlıklar, karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenir. 
Yürürlük 
MADDE 12 - İki nüsha halinde düzenlenen işbu Protokol 12 (oniki) maddeden ibaret olup, 
taraflarca imzalandığı 1İ../OÜ 2018 tarihinde yürürlüğe girer. 
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