
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE HATIRA 

ORMANLARI TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN 
PROTOKOL 

1. TARAFLAR 
Bu protokolün tarafları Orman Genel Müdürlüğü ile ÇEKUD- Çevre Kuruluşları Dayanışma 
Derneğidir. Protokolde öngörülen ağaçlandırma iş ve işlemlerini, Orman Genel Müdürlüğü 
adına ilgili Orman Bölge Müdürlükleri gerçekleştirecektir. 

Protokolde bundan sonra taraflar; Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ÇEKUD- Çevre 
Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Orman Bölge Müdürlükleri (OBM), olarak 
anılacaklardır. 

Tarafların tebligat adresleri: 

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

ÇEKUD- Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği: Çavuşdere Caddesi Koltukçu Rıza 
Sokak No:4/l Üsküdar/İstanbul 

olarak belirlenmiştir. 

2. PROTOKOLÜN GAYESİ: 
İş bu protokolün gayesi; erozyonla mücadele ve orman varlığının arttırılması maksadıyla, 
OGM tarafından ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları 
kapsamında, ÇEKUD adına bedelli hatıra ormanları tesis edilmesi, yapılan ağaçlandırma 
çalışmalarının görsel ve yazılı basın aracılığı ile geniş halk kitlelerine duyurulması suretiyle 
ağaçlandırma konularında kamuoyu bilincinin arttırılması ile vatandaşlarımızın ağaç ve orman 
sevgisinin geliştirilmesidir. 

3. KAPSAM 
İşbu Protokol, OGM erozyon kontrol ve ağaçlandırma programlarında yer alan sahalar içinde 
ÇEKUD adına işbu protokol süresince toplam 5.000.000 (beş milyon) adet fidan ile bedelli 
hatıra ormanları tesis edilmesi işini kapsar. 

4. HUKUKİ DAYANAK 

Bu protokol; 

a) 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Seferberliği 
Kanunu, 

b) 645 Sayılı Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Karaname, 

c) Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Seferberlik Yönetmeliği, 
d) Başbakanlığın 01//11/2007 tarihli ve 2007/28 no'lu "Ağaçlandırma Seferberliği" konulu 

Genelgesi, 
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e) ÇEKUD hakkında Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü'ne ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı 

hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

5. YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1. OGM'nin yükümlülükleri: 
a) ÇEKUD tarafından her yıl dikim yapılması istenilen fidan sayısının ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü programına uygun olarak OBM'lere ve illere göre dağılımını ÇEKUD 
ile birlikte belirlemek ve OBM'lere gerekli talimatı vermek, 

b) Sahanın ağaçlandırma uygulama projesini yapmak/yaptırmak, 
c) Projesinde öngörülen şekilde ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesini teminen, 

gerekli tedbirleri almak, 
d) Projesine uygun olarak arazi hazırlığı çalışmalarını yapmak ve yönetmek, 
e) Fidan temini, nakliyesi, dikimi ile sahalarda yapılacak makineli ve iş gücüne dayalı her 

türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek, 
f) Protokole konu sahalarda fidan dikimlerini yapmak, 
g) Fidan dikimi yapılan sahalarda tutmayan ya da kuruyan fidanların yerine tamamlama 

dikimleri yapmak, 
h) Sahalarda projesine uygun olarak, dikimden sonraki 3 yıl süresince her türlü bakım ve 

koruma çalışmaları ile gerekli durumlarda tel ihatası yapmak, 
i) OBM'lerce bu protokole istinaden yapılan ağaçlandırma sahalarının, ÇEKUD Hatıra 

Ormanı sahası olarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak, 
j) OBM'lerin tesis edilen hatıra ormanı sahalarının yeri ve dikimde kullanılan ağaç türleri 

hakkında ÇEKUD'u bilgilendirmelerini sağlamak, 
k) ÇEKUD teknik elemanları ve gönüllülerince ağaçlandırma sahalarında yapılacak teknik 

ziyaretlere yardımcı olmak, 
1) Üretim ve tesis masrafları ÇEKUD tarafından karşılanmak üzere mer'i Hatıra Ormanı 

mevzuatına uygun olarak ağaçlandırma sahalarına ÇEKUD ve bağışçılarının logolarının 
yer aldığı hatıra ormanı tanıtım tabelalarının konulmasına müsaade etmek, 

m) ÇEKUD tarafından özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları işbirliği ve desteğiyle 
düzenlenecek fidan dikim etkinliği çalışmalarına mümkün olan desteği sağlamak, 

n) Sahaların 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında izne konu olması halinde izne konu 
alandaki fidan sayısına denk sayıda fidan/ağaç olan başka bir alanı ÇEKUD Hatıra 
Ormanı olarak isimlendirmek ve OBM'lerin isimlendirilen saha yeri ve fidan sayısına 
ilişkin ÇEKUD'un bilgilendirilmesini sağlamak. 

5.2. ÇEKUD'un yükümlülükleri: 
a) Her takvim yılı başında (Ocak ayı içerisinde), ağaçlandırma yapılmasına katkıda 

bulunmak istediği fidan sayısını OGM'ye bildirmek ve OBM'lere dağılımı konusunda 
tekliflerini OGM'ye bildirmek ve OGM'nin erozyon kontrol ve ağaçlandırma programına 
uygun olarak çalışma yapılacak OBM'leri ve illeri belirlemek üzere OGM'de yapılacak 
toplantıya katılım sağlamak, 
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b) İşbu protokolün "7. Mali Hükümler" başlığı altında belirtilen miktardaki ödemeleri, 
hükümde yer aldığı şekilde, zamanında ilgili OBM'nin hesap numaralarına yatırmak, 

c) Ağaçlandırma sahalarında kullanılan türlerin idare müddetleri dikkate alınarak, sahalarda 
OGM tarafından yapılacak tasarrufları kabul etmek, ağaçlandırılan sahaların mülkiyeti ve 
kullanımına ilişkin bir hak talebinde bulunmamak, 

d) Ağaçlandırma sahalarında yapılan iş ve çalışmaların kamuoyuna duyurulması için 
düzenlenecek tören ve/veya çeşitli etkinliklerde OBM ile işbirliği yapmak. 

6. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
a) Ağaçlandırma sahalarının işletme amacına uygun olarak OGM'ce belirlenmiş idare 

süresince "ÇEKUD Hatıra Ormanı Ağaçlandırma Sahası" ismi değiştirilmeyecek ve 
kaldırılmayacaktır. 

b) Taraflar, 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, 

c) Dikim sahasında yapılacak fidan dikim törenlerine, müştereken katılım sağlanacaktır. 

7. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

İş bu protokol süresince, dikilecek her bir fidan bedeli 6 TL'dir; OGM, dikilen/dikilecek fidan 
sayısına göre hesaplanan toplam ağaçlandırma bedeli ve bu bedelin yatırılacağı OBM'lerin 
hesap numaraları ÇEKUD'e bildirilecektir. 

ÇEKUD, her takvim yılında dikilecek fidan sayısına karşılık gelen bedelin %50'sini Ağustos 
ayında, kalanın ise bir sonraki yılın Şubat ayında olmak üzere, en fazla iki seferde, 
ağaçlandırmanın yapılacağı yerden sorumlu OBM'lerin T.C. Ziraat Bankasındaki ilgili 
hesabına yatıracak ve ödemeye ilişkin dekont ÇEKUD tarafından ilgili OBM'lere 
gönderilecektir. ÇEKUD, yatırdığı bedele karşılık OBM'den fatura istemeyecek, talebi 
halinde OBM'ler hesaplarına yatırılan bedellere karşılık düzenlenen muhasebe işlem fişlerini 
ÇEKUD'a gönderecektir. 

Ödemelerin eksik ya da zamanında yapılmamasından kaynaklanan durumlarda, yıllık 
ağaçlandırma programlarının gerçekleştirilememesinden OGM ve OBM'ler sorumlu 
tutulamaz. 

Hatıra ormanı sahalarındaki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin her türlü giderin tamamının 
veya bir kısmının OBM'lerin döner sermaye/özel bütçe hesaplarından ödenmiş olması halinde 
OBM'ler aktarılan bedellerini başka erozyon kontrol ve ağaçlandırma çalışması yürütülen 
sahalarında kullanma hakkına sahiptir. 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
İşbu protokol hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasında ortaya çıkacak 
uyuşmazlıklar, karşılıklı görüşme ve anlaşma yoluyla giderilir. 
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9. 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. 

10. EK PROTOKOL 
Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ile protokolde yer almayan hususlara ilişkin taraflar, "Ek 
Protokol" düzenleyebilir. 

11. PROTOKOLÜN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 
İşbu protokolün süresi, imzalanıp yürürlüğe girdikten sonra 5 (beş) yıldır. 

Bu süre içerisinde, işin mücbir sebeplerle tamamlanamaması halinde, Taraflar karşılıklı 
anlaşma yoluyla protokol süresini, gerektiği kadar uzatabilir. Taraflarca Protokolde süre 
uzatımına gidilmemesi halinde, Protokol süre bitimi sonunda kendiliğinden sona erer. 

12. YÜRÜRLÜLÜK 

Bir nüsha halinde düzenlenen işbu Protokol, 12 maddeden ibaret olup Taraflarca karşılıklı 
olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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ÇEKUD ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adına Adına 

Av. Muzaffer ÖZCAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Bekir KARACABEY 
Genel Müdür 

4 / 4 


