
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ARASINDA 

AĞAÇLANDIRMAYI DESTEKLEME PROTOKOLÜ 

1. TARAFLAR 

İşbu Protokol Orman Genel Müdürlüğü ile TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. arasında 
akdedilmiştir. Protokolde öngörülen ağaçlandırmaya ilişkin iş ve işlemler, Orman Genel Müdürlüğü 
adına Orman Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. 

Protokolde bundan sonra Taraflar; Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 
A.Ş. (TURKCELL), Orman Bölge Müdürlükleri (OBM) olarak anılacaklardır. 

Tarafların tebligat adresleri: 

• Orman Genel Müdürlüğü 
Beştepe Mahallesi 
Söğütözü Caddesi No:8/l 
06560 Yenimahalle / ANKARA 

• Turkcell 
Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 
Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL 

2. GAYE 

İşbu Protokolün gayesi, TURKCELL tarafından 200.000 (iki yüz bin) adet fidan dikilmesini sağlamak 
suretiyle ülkemizin orman varlığının artırılması ve yeşil dokusunun geliştirilmesine katkı 
sağlanmasıdır. 

3. KAPSAM 

İşbu Protokol, protokolün geçerli olduğu 1 (bir) yıl süresince tarafların karşılıklı mutabakatla 
belirlediği yerlerde, OGM tarafından yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, sahaya dikilen fidan 
bedellerinin TURKCELL tarafından ödenmesi kaydıyla, toplam 200.000 (iki yüz bin) adet fidan 
dikilmesi işini kapsar. 

4. YÜKÜMLÜLÜKLER 

4.1. OGM'nin yükümlülükleri: 
a) Bedeli TURKCELL tarafından ödenen fidanların tarafların karşılıklı mutabakatla belirlediği yerlerde 

ve işbu Protokol süresince dikilmesini teminen, gerekli iş ve işlemleri zamanında 
yapmak/yaptırmak. 

b) Protokole konu sahalarda, protokol süresi içinde fidan dikimlerinin tamamlanmasını sağlamak, 
iklim şartları, idari ve mücbir sebeplerden dolayı dikilemeyen fidanların, takip eden dikim 
sezonunda dikimini yapmak, 

c) Fidanların toprakla buluşması için gerekli tahsis, nakliye, dikim ile ilgili her türlü iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, 

d) Fidan dikimi yapılan sahalarda tutmayan ya da kuruyan fidanların yerine tamamlama dikimlerini 
yapmak, ^ c l j 



4.2. TURKCELL'in yükümlülükleri: 

a) Mali hükümler başlığı altında belirtilen, protokol kapsamında yapılacak ağaçlandırmalara ait 
fidan bedeli ödemelerini, zamanında ilgili OBM'lerin hesap numarasına yatırmak, 

b) Ağaçlandırma sahalarında dikilen fidanların bedelini ödemek suretiyle gerçekleştirilen 
ağaçlandırma sahalarının mülkiyeti ve kullanım hakkıyla ilgili herhangi bir hak iddiasında 
bulunmamak, 

c) Ağaçlandırma sahalarında yapılan iş ve çalışmaların kamuoyuna duyurulması için tören ve/veya 
çeşitli etkinlikler düzenlenmesi halinde, tören organizasyonunu ilgili OBM ile birlikte işbirliği 
içerisinde yapmak, 

5. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

a) Yasal zorunluluklar dışında, Taraflardan her biri, diğer tarafın kendisine teslim ettiği veya başka 
şekilde eline geçen Protokol kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili tüm bilgi ve dokümanları gizli 
tutacak, karşı tarafın yazılı muvafakatini almadan, üçüncü şahısların kullanımına açmayacaktır. 

b) Fidan dikimi yapılan sahalara tanıtım levhası konularak, levhaya, "Bu Ağaçlandırma Sahasında 
Dikilen Fidanların Bedeli TURKCELL Tarafından Karşılanmıştır." ibaresi veya "OBM tarafından 
kabul edilmesi şartına bağlı olarak TURKCELL tarafından talep edilen ibareler yazılacaktır. Bu 
tanıtım levhaları TURKCELL tarafından fidan dikimi yapılan sahalara konulacaktır. OBM, 
levhaların kalmasını temin edecektir. 

6. MALİ HÜKÜMLER: 

İşbu Protokol kapsamında TURKCELL'in katkılarıyla bu protokolün imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl 
içinde toplam 200.000 (iki yüz bin) adet fidan dikilecektir. Protokol süresince, dikilecek olan 1 ve 
2 yaşındaki çıplak ve tüplü fidanlar için fidan bedeli 2TL (iki Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup 
dikilecek fidanların toplam bedeli olan 400.000 (dört yüz bin) TL'nin ödemesi TURKCELL tarafından 
iş bu Protokol'ün imzalarının taraflarca tamamlanmasını takip eden hafta ilk ödeme gününde 
aşağıda banka bilgileri yer alan Orman Bölge Müdürlükleri hesabına avans olarak yatırılır ve ödemeye 
ilişkin dekont, ilgili OBM'ye gönderilir. 

200.000 TL (İkiYüzBinTürkLirası) 4840512902 Vergi Kimlik no'lu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ziraat 
Bankasındaki IBAN TR400001000934047070805001 numaralı hesabına yatırılacaktır. 

200.000 TL (İkiYüzBinTürkLirası) 2290384509 Vergi Kimlik no'lu Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 
Ziraat Bankasındaki IBAN TR920001000072470316475001 numaralı hesabına yatırılacaktır. 

TURKCELL, yaptığı ödemelere karşılık, OGM ve OBM'lerden fatura isteyemez. Ancak OBM'ler 
hesaplarına yatırılan bedellere karşılık bölge müdürlükleri tarafından düzenlenen muhasebe işlem 
fişlerini, talebi halinde TURKCELL'e gönderir. 

İşbu Protokol'den doğan Damga Vergisi' nin tamamı TURKCELL tarafından ödenecektir. 

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Taraflar, meydana gelebilecek anlaşmazlıkları karşılıklı görüşmeler ve iyi niyet çerçevesinde 
çözebilmek için azami seviyede çaba göstereceklerdir. Taraflar arasında iş bu protokol'den 
kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstan£)ul Anadolu 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. / 



8. TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME 

Taraflar, bu Protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında değişiklik yapmak istediği takdirde, 
yazılı olarak bu isteği karşı tarafa bildirir ve istenilen değişiklikler karşılıklı anlaşma yolu ile yapılır. 

9. EK PROTOKOL 

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

10. PROTOKOLÜN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

İşbu Protokolün süresi, taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) yıldır. 

11. YÜRÜRLÜK 
İşbu Protokol, 11 maddeden ibaret olup taraflarca karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 
Adına 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Adına 


