ADALET BAKANLIĞI İLE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ARASINDA
AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL

1. Amaç
Ceza infaz kurumlarındaki ve denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin ıslah
edilerek topluma yeniden kazandırılmasını teminen meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek
veya bir meslek ve sanat öğretmek amacıyla yürütülen işyurdu faaliyetlerine katılım oranını
yükseltmek, kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına hükmedilen hükümlülerin kamuya
yararlı bir iş olarak ağaçlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak; ayrıca Ülkemizin
ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 4122 sayılı
Kanun çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı hükümlerine göre "Adalet Ormanları"
kurulması ve Ceza İnfaz Kurumlarının etrafının ağaçlandırılması ile fidan dikmek amacıyla
verilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezalarının infazının sağlanmasına yönelik yapılacak
çalışmaların esas ve usullerini belirlemektir.
2. Kapsam
Bu protokol Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra
teşkilatlarını kapsar.
3. Dayanak
a) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
b) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
d) 4301 sayılı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve
İdaresine İlişkin Kanun
e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
f) 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
g) Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük
h) Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği
4. Sorumluluklar
4.1. Adalet Bakanlığınca Yapılacak İşler
a) "Adalet Ormanları"' kurulması düşünülen yerleri tespit etmek, ceza infaz kurumlarının
ağaçlandırılacak yerlerini belirlemek ve Çevre ve Orman Bakanlığına bildirmek,
b) Tespit edilen bu yerlerin her türlü arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakım işlerini yapmak,
yapılan çalışmaları denetlemek ve üçer aylık dönemler halinde Çevre ve Orman Bakanlığına
bildirmek,
c) Çevre ve Orman Bakanlığınca çalışma yapılacak fidanlık, ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü sahalarında işlendirilecek, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iaşe, nakil,

asayiş ve güvenliğini sağlamak,
d) Ağaçlandırma seferberliği kapsamında yapılacak katkıların ilgili hesaba aktarılmasını
sağlamak,
e) Denetimli serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı
verilen hükümlülerin çalışacağı toplam süreyi haftalık çizelgeler biçiminde düzenleyerek, kararın
infazının başladığı gün hükümlüden sorumlu olan görevliye teslim etmek,
f) Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli denetimli
serbestlik görevlilerince hükümlülerin denetimini yapmak,
g) Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli denetimli
serbestlik görevlilerince hükümlünün çalıştırılacağı kurumdaki sorumlu kişiden hükümlünün
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bilgi almak,
4.2. Çevre Ve Orman Bakanlığınca Yapılacak İşler
a) Ağaçlandırma yapılacak sahalar için ön etüt raporu veya uygulama projeleri
düzenlemek,
b) Ağaçlandırılması talep edilen sahaların tesis ve bakım çalışmalarına her türlü teknik
destekte bulunmak,
c) Dikilecek 1+0, 2+0 ve 3+0 çıplak köklü fidanları bedelsiz, diğerlerini ise bedelli olarak
orman fidanlıklardan Adalet Bakanlığı birimlerine tahsis etmek,
d) Ceza infaz kurumlarındaki ve denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte
çalıştırma yaptırımına karar verilen hükümlülere fidanlık, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü tesis
ve bakım tekniği ile ilgili eğitim vermek,
e) Talep edilmesi durumunda, bedeli karşılığında ağaçlandırma tesisini gerçekleştirerek 3
(üç) yıl süre ile bakım yapmak,
f) Denetimli serbestlik kapsamında mahkemeler tarafından haklarında kamuya yararlı bir
işte çalıştırılma kararı verilen hükümlülerin yükümlülüklerine uyup uymadıklarının ve
gösterdikleri gelişmelerin etkili biçimde izlenmesinin yerine getirilmesinin sağlanması için
hükümlüden sorumlu bir kişinin görevlendirilmesini sağlamak,
g) Denetimli serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı
verilen hükümlülerin yaptırıma uyup uymadığının, gösterdiği gelişmenin etkili biçimde
izlenmesinin sağlanması için denetimli serbestlik görevlileri ile bilgi alışverişini sağlamak,
h) Denetimli serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı
verilen hükümlüden sorumlu görevlinin takip çizelgesini her gün doldurması, hükümlüye
imzalatması, haftada bir kez denetimli serbestlik görevlisine iletmesi,
ı) Denetimli serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı
verilen hükümlülerin yaptırıma uymaması halinde durumun denetimli serbestlik ve yardım
merkezi şube müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

5. Müşterek Hükümler
a) Her iki Bakanlık teşkilatlarına uygulamalarla ilgili gerekli talimatı verecektir.

b) Adalet ormanları ile ceza infaz kurumlarının bahçelerinde yapılacak fidan dikimleri
için müşterek törenler düzenlenecektir.
6. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu protokol hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından dolayı ortaya
çıkacak uyuşmazlıklar karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenir.
7. Tadil Ve Gözden Geçirme
Taraflardan her biri bu protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında değişiklik
yapmak istediği takdirde önceden yazılı olarak bu isteği karşı tarafa bildirir ve kısa zamanda
istenilen değişiklikler karşılıklı anlaşma yolu ile yapılır.
8. Ek Protokol
Taraflar gerektiğinde "Ek Protokol" düzenleyebileceklerdir.
9. Sona Erdirme
Taraflar karşılıklı olarak anlaşma yoluyla bu protokolü yürürlükten kaldırabilirler.
10. Yürürlük ve Yürürlük Süresi
a) İş bu protokol 10 (on) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Protokol
hükümleri karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe girer ve karşılıklı olarak sona erdirilinceye
kadar yürürlükte kalır.
b) Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) ile Çevre ve Orman
Bakanlığı (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan
25/12/2003 tarihli protokol, iş bu protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
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