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T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, 
YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ARASINDA 

"KYK ORMANLARI" TESİSİNE İLİŞKİN 
AĞAÇLANDIRMA VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Taraflar 

MADDE 1 - Bu Protokolün Tarafları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) dür. 

Konu 

MADDE 2 - Bu Protokolün konusu, Tarafların işbirliğinde, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınmakta olan öğrenciler adına, bu öğrencilerin 
de katılımı ile fidan dikilmesi suretiyle "KYK ORMANLARI" tesis edilmesidir. 

Gaye 

MADDE 3 - Bu Protokolün gayesi, KYK'ya bağlı yurtlarda barınmakta olan öğrenciler 
adına, OGM tarafından uygun görülecek ağaçlandırma sahalarına fidan dikilerek 
ormanlar tesis edilmesi, yurt binalarının bahçelerinin ağaçlandırılması ile yapılacak 
fidan dikimi etkinliklerine gençlerin de katılımının sağlanarak, ağaç ve orman sevgisi 
ve yeşilin yaşatılması konusunda bilinçlendirilmelerinin sağlanmasıdır. 

Dayanak 

MADDE 4 - 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) 16/08/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kuruluş 
Kanunu, 
ç) Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yönetmeliği, 
d) Başbakanlığın 01/11/2007 tarihli ve 2007/28 no'lu "Ağaçlandırma Seferberliği" 
konulu Genelgesi, 
e) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 
Statüsü, 

Hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 



Yükümlülükler 

MADDE 5 - Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. 

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğünün Yükümlülükleri: 

a) Ağaç sevgisiyle ilgili olarak eğitim verilecek yurtları ve yaklaşık öğrenci sayısını 
belirlemek ve Orman Genel Müdürlüğüne bildirmek. 
b) Eğitim için gerekli fiziki ortamı sağlamak ve eğitim tarihinde hazır bulundurmak. 
c) Fidan dikim etkinliğini, Genel Müdürlüğün internet sayfasında, sosyal medya 
hesabında yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurmak. 
ç) Fidan dikim sahalarında düzenlenecek her türlü etkinlik ve törenin organizasyonunu 
ve masraflarını üstlenmek. 
d) Her yıl adlarına fidan dikimi yapılacak yurtların bulunduğu illeri, bu illerdeki 
yurtlarda kalan öğrenci sayısı ve dikilecek fidan miktarını, herhangi bir aksamaya 
sebep olmamak gayesiyle, bir önceki yılın Kasım ayında OGM'ye bildirmek, 

(2) Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri: 

a) "KYK Ormanı" tesis edilecek sahayı belirlemek, uygulama plan veya projesini 
düzenlemek. 
b) Projede belirtilen iş ve işlemleri yapmak (toprak işleme, fidan temini, fidan dikimi, 
ihata, tamamlama dikimleri), bu iş ve işlemlerin takibini ve kontrolünü sağlamak. 
c) Dikim sahasının bakım ve korumasını yapmak. 
ç) İlgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış tanıtım tabelasının, ağaçlandırılan 
sahanın uygun bir yerine yerleştirilmesini sağlamak. 
d) Fidan dikim etkinliğine katılım sağlamak. 
e) Fidan dikimi, bakımı ve korunması konusunda, kurum yurtlarında barınan 
öğrencilere eğitim vermek. 
f)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden gelen talepler 
doğrultusunda, eğitim programını hazırlamak ve eğitim vermek, eğitim ile ilgili 
materyalleri hazır bulundurmak. 
g) Genel Müdürlüğün yayınlarının imkânlar ölçüsünde, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda bulunan kütüphanelere, ücretsiz 
olarak vermek. 
ğ) 81 ilimizde kurum yurtlarında kalan öğrenci sayısınca fidan dikimi gerçekleştirmek. 
h) İlgili orman müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, yeterli büyüklükte olan yurt 
bahçelerine ceviz, badem, dut vb. meyveli türlerden fidan dikmek 



(3) Müşterek Hükümler 

a) Dikim sahasında yapılacak fidan dikim törenini müştereken düzenlemek. 
b) Fidan dikim etkinliğine katılım sağlamak. 
c) Proje hakkında ülke genelinde tanıtımlar yapmak. 
ç) Ağaç sevgisi ile ilgili eğitim verilecek yurtlarda, gönüllü gençlerden oluşturulacak 
çalışma grupları tarafından erozyon ve çölleşme ile mücadele çalışmalarına 
katkı sağlayacak projelerin üretilmesi için zemin hazırlamak ve geleneksel hale 
dönüştürülecek ödüllü yarışmalar ile katılımı teşvik etmek. 
d) Öğrencilere orman sevgisinin kazandırılması için verilen eğitim sonunda öğrenciler 
tarafından yeni oluşturulacak ağaçlandırma sahalarına, dikime katılan öğrencilerin 
isimlerinin yazılması suretiyle sahiplenme duygusunu geliştirmek. 

Protokolün Süresi, Değişiklik ve Feshi 

MADDE 6 - İşbu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 
Taraflardan birisi, en az 6 (altı) ay öncesinden karşı Tarafa yazılı olarak gerekçeleriyle 
birlikte protokolü sonlandırmak istediğini bildirmesi ve mutabakat sağlanması 
durumunda, Protokol sona erer. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Protokolde 
değişiklik veya Ek Protokol yapılabilir. 

Yürütme 

MADDE 7 - İşbu Protokol hükümleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülür. 

Yürürlük 

MADDE 8 - İki nüsha halinde düzenlenen işbu Protokol, 8 (sekiz) madde ve 4 (dört) 
sayfadan ibaret olup, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Adına Adına 

Orman ve Su İşleri Bakanı 


