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Amaç

MADDE l. (l) Bu Protokolün amacı; Tarafların sorumluluk alanlanndaki AR&GE projeleri ile arazi,

laborafuvar, tesis Vb. altyapl olanaklan, personel, akademik eğitim, etkinIik, gibi konularda

kararlaştırılan süreçlerin işbirliği içerisinde yürütiilmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2. (r) Bu Protokol, birinci maddede beliılilen amaçlara yönelik hizmetlerin yiinitiilmesinde

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitiisü MüdiiıIüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlügü
arasnda gerçekleştirilecek işbirliğine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3. (l) Bu Protokol, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, l No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4l0'uncı.ı maddesi ve T.C. Tarım ve orman Bakanlığı ile
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 15.01.2021 tarihinde imzalanan İş Birliği protokolü,ne

dayanılarak hazırlanmıştrr.

Taraflar

MADDE 4. (1) Bu protoko|ün Taraflan;

(a) Tekirdağ Bağcıllk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile

(b) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'dür.

Kanuni İkametgihlar

MADDE 5, (l) Taraflar, aŞağıdayazılı adreslcri kanuni ikametgAh olarak kabul etmişleı.dir. Brı adres]erc
yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

a) Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Adres: Karadeniz Mahallesi Eski Malkara Yolu Cad. No: 4
Posta Kodu: 59l00 Süleymanpaşa /TEKİRDeĞ
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Te|: 0 (282) 261 2042 - Faks: 0 (282) 262 4060

b) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü

Adres: Namık Kemal Mahallesi Kampüsü Cadde No: l

Posta Kodu: 59030 SüleymanpaşrTEKİRDAĞ

Tel: 0 (282) 250 00 00 - Faks: 0 (282') 250 99 00

(2) Taraflar adres değişikliklerini değişiklikten itibaren en geç l5 (on beş) gün içinde yazılı olarak

bildirmeyi ve aksi takdirde eski adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

klsaltmaIar ve Tanımlar

MADDE 6. (l) Bu Protokolde geçen;

a) Bakanlrk: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) YÖK: Yükseköğetim Kurulu Başkanlığını,

c) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

d) Rektörlük: Tekirdağ Namık KemaI Ünivcrsitesi Rektörtüğünü,

e) Müdürlük: Tekirdağ Bağcılık Araşhma Enstitiisü Müdürlüğünü

0 NABİLTEM: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezini

g) NAKSEM: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini
h) ZiDEK: Ziraat Fakiilteıeri Eğitim Programları Değerlendiıme ve Akreditasyon Demeğini

ı) sektörel Eğitim programı (sEp): Mezuniyet sonrası sanayi sektöründe çalışmayı planlayan
lisans öğrencilerinin, mezuniyet öncesi sektörel tecrübe kazanmasını hedefleyen programlarını,

i) İŞYeri Eğitim Programı GEP): IŞKUR ile yapılan protokole dayalı işyerlerinde, kamu ve özel
kurum ve kuruluşlarda yapılan çalışmalarını,

ifade eder.

(2) Protokol iÇerisinde Taraflar tek başlarına "Üniversite" veya "Müdürlük,, olarak, birlikte ise
"Tarafl ar" olarak adlandırılacaktır.

Genel Esaslar ve Taraflarrn yükümlülükleri

MADDE 7, (l) Taraflar bu Protokol çerçevesinde aşağıda yer verilen süreçlerin iş birliği içerisinde
yürütiilmesine yönelik ortak çalışmalar sağlamakla yükümlüdür:

a) Arazinin ortak kullanınrı
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Taraflardan birinin arazisinde diğer Tarafça deneme tesis cdilmesi Üniversite ya da Müdürlük

tarafından talep edilmesi ile tahsis edilir,

Arazide tesis ediIen deneme alanlanndan elde edilen ürünlerden çalışmada analizler için gerekli

numunelerin dışında kalan ürünler arazi mülkiyetine sahip olan Tarafa verilir,

Arazide tesis edilen denemelerin yürütiilmesi için gerekli traktör vb. her türlü taşıt, alet ekipman,

malzeme ve materyal mevcut olması halirıde arazi mülkiyetine sahip Tarafça karşılanır,

Arazide tesis edilen deneme alanlarınm sulanması için arazi mülkiyetindeki Taraf gerekli su

teminini imkanlar ölçüsiiıde sağlar,

Arazide yürütiilen denemelerde işgücü deneıne sahibi Tarafça karşılanr,

b) Altyapının ortak kullanımı

Taraflar, belirlenen laborafuvarların alt yapısını ortak kullanıma açar (cihaza sahip kuruluşun

cihazla ilgili uygunluk durumu dikkate alınmak suretiyle),

Taraflar, envanterlerinde/alt yapılarında bulunan makine/teçhizatlara ulaşımı diğer Tarafin açık

erişimine açar,

Taraflar, bünyelerinde bulunan bilimsel veri tabanlanna Müdiirlük ve Üniversite
personelinin/öğrencilerinin erişimine açar.

Taraflarca belirlenen; güvenlik riski doğurabiIecek veya gizliliği/bütiinlüğti/erişilebilirliği

bozulduğunda milii güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol
aÇabilecek kritik tiirdeki verileri/bilgileri içeren konular haricinde, kiitiiphanelerdeki telif
hakları korunmuş materyal, gen kaynakları, meteorolojik veri ve benzeri bilgilerin/betgelerin
Ve araŞtırma imkdnları/avantaj lannın, veriln,ıe/faydalanma şanlannın belirlenmesinin ardından
paylaşıma açar,

Taraflar gerçekleştireceği hizmet içi eğitimlerinde Tarafların sahip olduğu eğitim
merkezlerinin, toplanü salonlarının (kullanımı bu çerçevede sınırlı olmak kaydıyla konaklama
ve yemek gibi sosyal imk6nlann) kullanılmasını sağlar,

Taraflar sahip oldukları uzaktan eğitim ilc ilgili imkAn ve tecrübelerden diğer Tarafin
istifadesini sağlar,

NABiLTEM bünyesinde yapılacak and.izler ve NAKSEM tarafından verilecek eğitimlerde,
Universite personeline tanınan ücretler ile aynı
ücretlendirme yapılmasını sağlamak,

olacak şekilde Müdürlük personeline

Araştırma çalışmaları kapsanıında yapılacak işbirliği Tarafların web sayfalarında ilan edil
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b) Personel ve Eğitim

Universite, Müdürlükte çalışan, "tezli yüksek lisansını tamamlamış ve aynı konuda en az 5 yıl

Bakanlık bünyesinde çalışarak ihtisaslaşmış konu uznranlan ile", "doktora derecesine sahip "

veya "doçent" unvanlı ürün geliştirme potansiyeli olan ve AR&GE sorumluluğu alabilecek

kapasiteye sahip Müdürlük personelinin, Üniversite böIümlerinde 2547 sayılı Kanunun 3l inci

maddcsi uyarınca ders saati ücreti karşılığında görev aiabilmelerini sağlar,

Universite, Müdürlüğin tiim birimlerinde çalışan, lisansüsü eğitimini tamamlamış "doktora

derecesine sahip" personelin; Bakanlığın öncelik verdiği alanlardaki tczlerin izlenmesi ve

sonlanmasında, Üniversitenin ilgili enstitiilerinde ikinci/eş danışman olarak görev

alabilmelerini sağlar,

Taraflarca ortak yürütiilen AR&GE projelerinde "yürütiıcü", "araştırmacı", "bursiyer" veya

"danışman" olarak görev almalanna yönelik işbirliği sağlanır,

sürdürülebilirlik ve verimliIiği üst seviyede yakalayabilmek için Üniversite tarafından

yürütü|en l00/2000 Doktora Prograını kapsamında öncelikli alanlar belirlemek üzere

Müdürlükçe öneri veriIebilmesi sağlanı r,

Tarafların iŞ birliği ile Müdürlüğün sorumluluğundaki konularda, ihtisas alanlarının ve ihtisas
eğitim programlarının oluşturulması ve üniversitelerde görev alan akademik personelin

Müdürlükte geçici görevlendirilmesi hususunda kolaylık sağlanır,

Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlannda Üniversite bölümlerindeki programların ve
müfredatların belirlenmesinde dış paydaş olarak Müdürlü$in görüşleri dikkate alünır,

zIDEk kapsamında oluşturulan TNkü ziraat Fakiiltesinin ilgili bölümlerinin Danışma
kurullarına, çalışma konulan uygun Müdürlük pcrsonelinin dahiI edilmesi sağlanır.

c) AR&GE

universite, Müdürlüğün araştırTna ve tekıoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını
sağlayacak programlar, projeler geliştirmeleri için işbirliği sağlar,

Tarımsal iiretimde katma değer sağlayacak, sektörel/bölgesel gelişme alanlarında yerel
düzeYde analiz ve ÇalıŞnıalar yapılması ve başta tanm master planlannın hazırlanması o]mak
üzere tiim alanlarda ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin/veri paylaşımının karşılıkh olalak
sağlan ır^
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Oıtak çahşma konularında projelef üretrnck, yürütmek ve sonuçlandınnak için, Üniversitenin

başta Ziraat Fakiiltesi olmak üzere Tıp Fakiiitesi. Fen Edebiyat Fakiiltesi, Meslek Yüksek

Okulları ve diğcr Akademik Bölümlcri ile MüdürIük işbirliği sağlanır,

Ziraat Fakiiltesinin ZİRAATBiYOTEK birimi ile ortak pğeler oluşturmak, yürütmek ve

sonuçlandırmak için ortak çalışma konularının belirlenmesi,

Üniversite ve Müdürlük, ulusal ve uluslararasr destek fonlanyla işbirliği halinde yürütiilecek

ortak projeler hazırlanmasına katkı verir,

ç) Oğrenci

Üniversite bölümleri öğrencilerinin mesleki tecrübclerinin arttınlmasl amacıyla; bütçe imkAnlan

çerçevesinde Müdürlüğe toplam personel sayılannı n en az YoS'i oranında stajyer sağlanır,

Müdürlükçe, "Sektörel Eğitim Programı" (SEP) veya..İşyeri Eğitim Programı'' uygulayan

Üniversite bölümleri öğrencilerinin kabul kriterlerine ilişkin usul ve esasların belir|enir, bu

öğrenciler Müdürlükçe kabuI edilir,

Müdürlükçe, zorunlu uygulamalı işyeri Eğıtimi kapsamında Müdürlüğün araştırma
altyapılarında vc AR&GE merkezlerinde öğrcncilcre uygulama eğitİmi verİlir.

d) Etkinlik

Yöresel marka, coğrafi iŞaret veya tescil potansiyeiine sahip iininler için farkındahk oluşturacak
tanıtım amaçlr onak etkinliklerin düzcnlenmesinde Taraflar birlikte hareket eder,

e) Hizmet İçi Eğitim

Müdiirlük ve Üniversite; Ülkemizin tarınında verimliliğin arnnlması, maliyetin düşürülmesi ve
sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir
şekilde çiftçiye ulaştınlmasında iş birIiği yapar,

Üniversite, Müdürlük personeline yönelik model eğitim kursları düzenlenmesi hususunda
işbirliği yapar,

t) Diğer

Taraflarca,

hazıı,lanır.

Universite bölümlerinde ve Müdürlükte doktora sonrası çalışmaiar içiı alt yapı
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Taraflar, öngörülen iş birliğinin ctkin bir şekiIde gerçekleştirilebilmesindcn müştereken

sorum[udur.

Taraflar, protokol kapsamındaki faaliyetlerini yürütürken, mevzuata uygun olarak hareket eder.

Gizlilik

MADDE 8. (l) Taraflar, bu Prolokolün ifası dolayısıyla edinilen ve gizli olduğu diğer tarafa bildirilen

bilgileri, birbirlerinin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kaınuya

dulurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı raahhüt eder. iş bu Protokolün

sona ermesi halinde dahi, bu maddcde yer alan yükiimlülükler devam eder.

Değişiklik, İlave ve Alt Protokoller

MADDE 9. Bu Protokolde Tarafların yazılı mutabakan ile değişiklikler ve ilaveler yapılabilir.

Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibarı ile geçerlidir.

protokolün Feshi

MADDE 10. (l) Bu Protokol Taraflardan herhangi birinin 30 (ooz) grin önceden yazılı ve gerekçeli
bildirimi üzerine, Taraflar üzerinde herhangi bir hak talebi doğurmadan ve Taraflara hiçbir yiikiimlülük
getirmeksizin feshedilebilecektir. Böyle bir fesih durumunda, Protokol kapsammdaki işlerden bir
sözleŞmeYe bağlanaıak taahhüt altına alınmış olanlar, kendi sözleşmeleri kapsamında değerlendirilecek
ve Protokol'ün feshinden etkilenmeyecektir.

Çözümü

MADDE 1l. (l) Protokoli.in uygulanması konusunda çıkabilecek ihtilaflar Taraflar arasında iyi niyet,
karşılıklı anlayış ve uzlaşma yoluyla çözüm[enir.

(2) Protokolün uYgulanmasında otaya çıkacak ihtilafların belirtilen şekilde çözüınlenememesi halinde
Tekirdağ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Sürc

MADDE 12, (l) Bu Protokol, Taraflarca imzalandığı tarihten itib;ı.en 3 (üç) yıl siire ile geçerlidir.
Taraflardan herhangi biri sürenin bitiminden 30 (otuz) gün önce Protokoiiin iptaline ilişkin bir talepte
bulunmadığı takdirde, Protokol aynı şartlarda 3 (üç) yıl daha yenilenmiş sayılır.

yürürlük ve yürütme

i

l

l
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MADDE 13. (1) İş bu Protokol . ....l10l202l tarihinde 9 sayfa, l 3 madde ve iki (2) nüsha olarak

imzalanarak yürürlüğe girmiş olup, nüshaların her biri Taraflarc a nııhafaza edilecektir.

(2) Bu protokol hükümlerini Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstittisü Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık

Kemal Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

TARAFLAR

Mehmet Ali rİnacı ŞAHİN

Tckirdağ Ba lı Araştİrma Enstitüsü ,|,
unıversitesi

üdürü- ru
rdağ Namı

l\{
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