
TARIM TURK DYO VE TELEViZYONU itE
NAMIK Uruivrnsirrsi

r-i6ipnororolU
TARAF[AR:

TANIMI.AR:
Madde 2: Bu protokolde gegen,
Tarrm Tiirk: RTUK denetiminde Tiirksat
Radyo Ve Televizyonu A.S,yi,
Universite: T.C.Namrk Kemal Universttesi
Koordinattir: Universite tarafrnoan

Namrk Kemal Universitesi RektorlUgii,
Taraflar bu adrese yaprlacak her tiirlii
ederler.

AMAg:
Madde 4: i5 bu protokol ile Universitemiz
Uretme, bilgiyi yayma faaliyetlerinde T
hazrrlanmasrnda danrgmanlrk yaptrmast,
hazrrlklan ve benzer konularda Universite

YUKUMTUT0KTER:
Madde 5: Taraflann yiikiimlUliikleri sunla
Tarrm T0rk:
igbirlili alanlarrnr tiniversitenin 96rUg0nti
igerikleri hazrrlar.
Stiidyoya gelecek konuklarrn
igbirliii yaprlan konularda program
yazrlan ekler.
Universitenin hazlrladr!l Tarrm igerikli
yasalara uygun olmak kaydryla bedelsiz
Universitenin hizmet verdili alanlarda

; Taflm TUrk Radyo Ve Televizyonu A.S ile T.C.Namlk Kemal
ve imzalanmltttr.

lizerinden tanmsal igerikli ulusal yayrn yapan Tanm Tiirk

Madde 1: Bu iSbirlili projesine ait
Universitesi Rektorltidtj arasrnda o

koordinasyonu sa!layan ki$iyi ifade
y0rUtiilijr.

KANUNi YERTE9IM YERi:
Madde 3: Taraflarrn kanuni yerlegim aSagrdaki gibidir.
Tarrm Tlirk, Hadtmkdy Asfaltt No:84 Arl Kat:i. Esenyurt/iSTANBUL

ren, Tartm Turk ile Universite arastndaki iletiSim ve
olup, tlniversitemiz Ziraat Fakiiltesi Dekanll!r tarafrndan

Kampiisi.i TEKiRDA6
ve yaztgmantn kendilerine yaprlmlg saytlacalrnl kabul

m ve ilgili alanlarrnda aralttrma, egitim, Ogretim, bilgi
T0rk'e tematik program konulannln ve iceriklerinin

u ile ilgili uzman gorevlendirmeleri ve ortak program

'gbirliEi 
saglanmast amaglanmttttr.

alarak belirler, sunar ve Universite ile birlikte ortak

ve yol giderlerini kargllar.
0niversiteye iSbirliEinden dolayr tegekkur eden kavan

, program sosyal aktivite gibi video kayrtlannt, ilgili
yaytnrar.

bilgi saglama i5levinde iletigimini televizyon yoluyla
etkin hale getirmesi amacryla Universiteyi programtntn yaytntanmastna katklda bulunur ve
kamuoyunda olumlu imaj olugturulmasrnr gaL5mala rda yer alrr.
Unrversite:
Koordinator; Tartm T0rk ile Universite arasrnda bilgi akrgr ve organizasyonu sa!lar.

Universite:

universite, haftalk hazrrlanan, "uzmana sof isimli can| telefon ballantrlarrnrn da ahnacafr tarrm
programl igin konu ile ilSili bir personel gdrevlendirir. Uretici, <ifrenci ve teknik personele ydnelik
uygulamal eEitimleri televizyonda yayrnlanmbk iizere haberdar eoer.
universite drgrnda gergeklesen tematik igerige uygun benzer konularr Tarrm Tiirk ile payragrr.
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Madde 10: On(10) maddeden olugan bu
ve imza edilmigtir.

nu A.g
ADINA

I

I

i

i

PROTOKOLUIV SURES|: i

Madde 5: Taraflardan herhangi birinin lcirecegi liizum tizerine en az 3 ay 6ncesinden igbirligininsonlandrnldrfrnr belirtmesi ile protokol so[landrrrhr.

GENET HUKUMTER, .

H,#""fi,|:rrm 
Ttirk ve universite itbiriiEi ile hazrrlanan tum programtarn bir ornefi universiteye

Madde 8: Universitenin ihtiyacr olan ve prgfesyonel gekim gerektiren projelerine destek verilir.

$:tl;"[l.TJ:::jj:;Io:,::",*f,:"nJir_,:T:,,,krarda tarafrarrn y6neticireri iyi niyet eersevesinde
ilirH5:,,;:ii_Tl]tr 

giderecektir. sd; konusu uyusmazrrs,; ';;ilil1i,'15;to"JT:i;:l:;

protokol, Tarrm Tijrk ve Universite tarafrndan tanzim

T.C.

NAMIK KEMAL UruiVrNSirESi
ADINA

Pro'fDr.Qsman 5iw5e\ dektcir
*ih\ v



TARIM TURK YO VE TETEV|ZYONU iLE
NAM

iS 6ipnororolU
UruivrnsirEsi

TARAFIAR:

Madde 1: Bu i5birlili projesine ait ; Tanm TUrk Radyo Ve Televizyonu A.S ile T.C.Namrk Kemal
iiniversitesi Rektdrliigii arasrnda i5 ve imzalanmtgttr.

TANIMLAR:
Madde 2: Bu protokolde gegen,
Tanm Tirk: RTUK denetiminde Tiirksat iizerinden tartmsal igerikli ulusal yaytn yapan Tarrm T0rk
Radyo Ve Televizyonu A.S,yi,
Universite: T.C.Namrk Kemal Universitesi
Koordinatdr: Universite taraftnoan
koordinasyonu sa!layan kitiyi ifade
yiir0tiil0r.

KANUNi YERtEsiM YERi:
Madde 3: Taraflarrn kanuni yerleSim aSagrdaki gibidir.
Tanm Tijrk, Hadtmkoy Asfaltt No:94 Arr Kat:L Esenyurt/iSTANBUL

ren, Tanm Ti.irk ile Universite arastndaki iletisim ve
olup, Universitemiz Ziraat Fakijltesi Dekanlrgt tarafrndan

Kampiisi.i TEKiRDA6
ve yazr$manrn kendilerine yapllmlg sayrlaca!rnr kabul

AMAC:
Madde 4: l5 bu protokol ile taflm ve ilgili alanlarrnda aratttrma, elitim, dfretim, bilgiiiretme, bilgiyi yayma faaliyetlerinde Ta Tiirk'e tematik program konularrnrn ve igeriklerinin

ile ilgili uzman gorevlendirmeleri ve ortak program
hazrrlanmaslnda dantgmanhk yaprlmasr,
hazrrlrklan ve benzer konularda Liniversite igbirligi saElanmast amaglanmtsttr.

YUKUMLUTUKLER:

Madde 5: Ta raflarrn yiik0mliiltikleri
Tarrm Tiirk:
igbirlili alanlannr Universitenin gcir0;0n0
igerikleri haztrlar.
Stijdyoya gelecek konuklann nu ve yol giderlerini kar5rlar.
llbirligi yaprlan konularda program
yazrlan ekler.

Universiteye igbirliginden dolayt te5ekkiir eden kayan

Universitenin hazrrladlfr Tarrm igerikli
yasalara uygun olmak kaydryla bedelsiz o

; program sosyal aktivite gibi video kayttlartnt, ilgili
yayrnrar.

Unaversitenin hizmet verdili alanlarda bilgi sallama iglevinde iletitimini televizyon yoluyla
etkin hale getirmesi amactyla tanrtrct programtnrn yayrnlanmasrna katktda bulunur ve
kamuoyunda olumlu imaj olugturutmastnl
Universite:

9a|5malarda yer a lrr.

Koordinatdr; Tarrm Tilrk ile 0niversite a

Namrk Kemal Universitesi Rektrirlii!ii,
Taraflar bu adrese yaprlacak her ttirlU
ederler.

Universite, haftaltk hazrrlanan, uzma na
programr iEin konu ile ilgili bir personel
uygulama lt egitimleri televizyonda yayrnla

alarak belirler, sunar ve Universite ile birlikte ortak

bilgi aklgl ve organizasyonu sa[lar.
isimli canh telefon baglanttlarrnrn da allnacalr tarrm

. Uretici, <i[renci ve teknik personele yOnelik
0zere haberdar eder.

Universite dlglnda gergekle5en tematik uygun benzer konulan Tarrm T[rk ile paylagrr.
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PRoroKoLUru srinesi:
Madde 5: Taraflardan herhangi birinin
sonlandrrrldr[rnr belirtmesi ile protokol s,

GENEI NUrUrUtrN:
Madde 7: Tarrm Ttirk ve Universite
teslim edilir.

Madde 8: Universitenin ihtiyacr olan ve

Madde 9: Taraflar arasrnda olugabilecek
scjz konusu uyugmazh$r giderecektir.
Mahkemeleri yetkilidir.

ve imza edilmigtir.

lUzum iizerine en az 3 ay cincesinden igbirli{inin

ile hazrrlanan ttim programlarrn bir <irnefi Universiteye

nel gekim gerektiren projelerine destek verilir.

Smazhklarda taraflarrn ycineticileri iyi niyet gergevesinde
konusu uyugmazhfrn giderilmemesi halinde Tekirdaf

*ii::::,Tji:, maddeden olusan bu serseve protokot, rarm riirk ve universire tarafrndan tanzim

T.C.

ryAM+K-|(€vAL UNivERsi,

' . ADJNA uA4d"p.oibflbsGn 
SiMSEK

Rektcir
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