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ANKARA 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ 

KORUMA VE TANITMA VAKFI ARASINDA AĞAÇLANDIRMA 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
Amaç 
MADDE 1- (1) İşbu protokolün amacı, erozyonla mücadele ve orman varlığının artırılması 
maksadıyla, OGM tarafından ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
çalışmaları kapsamında, 3 yılda, 500.000 (beşyüz bin) adet fidan dikilmesi suretiyle ÇEKÜL 
adına bedelli hatıra ormanları tesis edilmesi, yapılan ağaçlandırma çalışmalarının görsel ve 
yazılı basın aracılığı ile geniş halk kitlelerine duyurulması suretiyle, ağaçlandırma konularında 
kamuoyu bilincinin artırılması ve vatandaşlara ağaç ve orman sevgisinin kazandırılmasıdır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) İşbu Protokol, OGM'nin ülkemiz genelinde yürüttüğü erozyon kontrol ve 
ağaçlandırma sahalarındaki çalışmalar çerçevesinde, ÇEKÜL'ün talebi ve OGM'nin uygun 
göreceği yerlerde protokol süresince bedelli hatıra ormanları tesis edilmesi işini kapsar. 

Taraflar 
MADDE 3- (1) İşbu Protokolün Tarafları, Orman Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Kültür 
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfıdır. Protokolde Taraflar bundan sonra, Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) olarak 
anılacaklardır. İşbu Protokolde öngörülen ve OGM tarafından üstlenilen yükümlülükleri, OGM 
adına Orman Bölge Müdürlükleri yürütecek olup Protokolde bundan sonra OBM'ler olarak 
anılacaktır. 

(2) Tebligat adresleri: 
a) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) (Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı) Beştepe Mahallesi 

Söğütözü Caddesi No:8/l 06560 Yenimahalle /ANKARA Tel: 0-312-296 43 02 
b) Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 
Hüseyinağa Mah. Ekrem Tur Sokak No:8 P.Kod: 34435 Beyoğlu /İstanbul Tel: (212) 249 64 

6 4 - 2 5 1 54 44, Faks: (212) 251 54 45- 249 64 64, E-posta: 7agacprojesi@cekulvakfi.org.tr 

Hukuki dayanak 
MADDE 4- (1) Bu Protokol; 
a) 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 
Kanunu, 
b) 27/09/1996 tarih ve 22770 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği 
Yönetmeliği, 
c) 4 Nolu Bakanlıklar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

ç) 7206 sayılı Hatıra Ormanı Ağaçlandırmaları Tamimi, hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

Yükümlülükler MADDE 5- (1) ÇEKÜL'ün Yükümlülükleri: 
a) Bedeli mukabilinde tesis edilecek ormanlara dikilecek fidan sayılarını, her takvim 

yılının Ocak ayı içerisinde OGM'ye bildirmek, 
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b) Protokol kapsamındaki yılı içerisinde dikilecek fidanların toplam bedelini, her yıl 
belirlenen güncel fidan bedeli üzerinden her yıl Şubat ve Ağustos ayı içerisinde ilgili 
OBM'lerin hesap numarasına yatırmak, 

c) Ağaçlandırma işbirliği Protokolü'nün kamuoyuna tanıtım çalışmaları kapsamında, fidan 
dikim etkinliklerini, yazılı ve görsel basın yolu ile Vakfın web sayfası aracılığıyla 
kamuoyuna duyurmak, 

ç) Fidan dikim etkinliklerine ait tören organizasyonunu yapmak ve bu doğrultuda sahada 
yapılacak bütün tören masraflarını üstlenmek, 

d) Taraflar arasında yapılacak toplantı, izleme, değerlendirme çalışmaları ile tanıtım 
etkinliklerine katılım sağlamak, 

e) İhtiyaç olması halinde, tesis edilen ağaçlandırma sahasına, tabelasının masrafları 
kendilerince karşılanması kaydıyla, OGM'ce belirlenen şekle ve ebatlara uygun olarak 
yaptırarak, OGM tarafından uygunluğu tespit edilen yere yerleştirilmek üzere, ilgili 
OBM'ye teslim etmek, 

f) Talep etmeleri halinde, adına fidan dikilen üyeleri ile bağışçılarına "Fidan Dikim 
Sertifikası" vermek. 

(2) OGM'nin Yükümlülükleri (Uygulamalar OBM'ler tarafından yürütülecektir): 

a) ÇEKÜL'ün talebi doğrultusunda, ağaçlandırılacak saha ve/veya sahaları belirleyerek, 
programa uygun olarak yapılacak çalışmayla ilgili OBM'lere talimat vermek, 

b) Ağaçlandırma sahalarının uygulama plan veya projelerini düzenlemek, projesi 
kapsamında, toprak işleme, fidan temini, nakliyesi, fidan dikimi, gibi iş ve işlemleri 
yapmak, 

c) Tesis edilen ağaçlandırma saha/sahalarında gerekli olması halinde fidan tamamlama 
dikimleri yapmak, sahaların bakım ve koruması ile ihatasını yapmak, 

ç) Tesis masraflan ÇEKÜL tarafından karşılanmak üzere mevzuatına uygun olarak 
ağaçlandırma sahalarına Vakıf ve bağışçılarının logolarının yer aldığı "ÇEKÜL 7 Ağaç 
Ormanları" tanıtım tabelalarının konulmasına müsaade etmek, 

d) Ağaçlandırma çalışmalarının her safhasında, gerekli teknik bilgi ve destek sağlamak. 

Müşterek hükümler 
MADDE 6- (1) Tarafların müşterek yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) OGM, Protokol kapsamındaki uygulamalarla ilgili OBM'lere bilgi ve talimat verecektir. 

b) Dikim sahasında yapılacak fidan dikim törenlerine, müştereken katılım sağlanacak ve 
protokol kapsamındaki her türlü etkinlikte OGM'nin isim ve logosu kullanılacaktır. 

c) Taraflar, ağaçlandırma çalışmalarının insan hayatı için taşıdığı önemi geniş halk kitlelerine 
duyurmak, bu konularda toplumsal farkındalığı artırmak ve çalışmalara her kesimden insanın 
katılımım sağlamak gayesiyle, protokol kapsammda yapılan çalışmaları başta kendi web 
sitelerinde olmak üzere, her türlü iletişim kanalı yoluyla kamuoyuna duyurmak için tanıtımlar 
yapacaktır. 

ç) ÇEKÜL Ağaçlandırma sahalarında kullanılan türlerin idare müddetleri dikkate alınarak, 
sahalarda OGM tarafından yapılacak tasarrufları kabul eder ve ağaçlandırılan sahanın mülkiyeti 
ve kullanımına ilişkin bir hak talebinde bulunamaz. 



d) ÇEKÜL, OBM'lerin hesap numarasına yatırıian ağaçlandırma bedeli mukabilinde OGM ve 
OBM'lerden fatura isteyemez. ÇEKÜL tarafından talep edilmesi halinde, OBM'ler, yatırılan 
bedellere ilişkin muhasebe işlem fişi verir. 

Protokolün Süresi, Süre Uzatımı ve Sona Ermesi 
MADDE 7- (1) İşbu protokol imzalanarak yürürlüğe girdikten sonra, 3 yıl süresince geçerlidir. 
Protokolün süresi tarafların karşılıklı anlaşması halinde, 3 yıl daha uzatılabilir. Protokolde süre 
uzatımına gidilmesi halinde, o tarihte yürürlükte olan mevzuat ile belirlenmiş, güncel fidan 
bedeli fiyatları uygulanır. 

Protokolün Feshi 
Madde 8- Taraflar, gerekli gördükleri takdirde mazeretlerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmek 
ve diğer tarafın da kabulü şartıyla, protokolü karşılıklı olarak feshedebilir. 

Ek Protokol 
MADDE 9- (1) Taraflar uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar halinde 
düzenleyebilir. 

•'Ek Protokol' 

Değişiklik 
MADDE 10- (1) Taraflardan birisi, Protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında değişiklik 
yapmak istediği takdirde, yazılı olarak bu isteği diğer Tarafa bildirir ve istenilen değişiklikler 
karşılıklı anlaşma yolu ile "Ek Protokol" içerisinde düzenlenebilir. 

İhtilafların Çözümü ve Yetkili Mahkeme 
MADDE 11- (1) Protokol hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından dolayı 
ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenir. İş bu protokolden 
kaynaklanan karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenemeyen ihtilafların çözümünde Ankara 
Mahkemeleri yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 12- (1) 2 (iki) nüsha halinde düzenlenen işbu Protokol 12 (oniki) maddeden ibaret 
olup, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokolün yürütümünden OGM, ilgili 
OBM'ler ve ÇEKÜL yetkilileri sorumludur. 
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