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Arasında Tarımsal Konularda İş Bir|iği Protokolü

Amaç

MADDE

1 - Bu protokoltin amacı; Tekirdağ Bül.ıikşehir Belediyesi
ve Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi arasında Tekirdağ kırsal alanlannda saglıkiı,
siirdiırülebilir

taıımsal iiretimin yaygınlaşhrılması ve kırsal kalkınmarun sağlanabilmesi
için; mevcut
üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yerel
çeşitleıin korunması, yeni iiriin ve üretim

sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaıatarak
kırsal alanda yaşayan
genç nüfusun artırılması, örgütlenıne bilincinin yiikseltilmesi,
bölgede organik ," iyi tu.ruygulamalarının yaygınlaştınlması ve riretilen güvenli/sağlıklı iiriinlerin
başta Tekirdağ
halkı olmak üzere ttiketiciye ulaştırılması, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
gibi tarım ve
hayvancılık konularında ortak projelerin hazırlanıp, uygulamaya konulması,
araştırmalar
yapılması için iş birliği yapılmasıdİr.

Kapsam

MADDE 2 - Protokol kapsamına girecek ayrırıtılar, hazırlanacak olan pıojelere ve
gelecek taleplere göre şekillenecektir. Ek protokolle resmiyet kazanacaktır.
Hukuki Dayanak
MADDE 3 - Bu protokoliin yasal dayanağı 5395 sayılı Belediye Kanunu'nun

75.

maddesidir, 75. maddeııin (a) bendine göre: "Belediye, belediye meclisinin karan
üzerine
YaPacağı anlaŞmaYa uYgun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli
idareler ile diğer kamu kurumu ve kuruluşlan ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir
ve
bu amaçla gerekli kaynak aktanmında bulunabilir.''

Tanımlar
MADDE4-Buprotokolde;

Belediye

Üniversite

Fakiilte

Tekirdağ Büyiikşehir Belediyesini
: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini
:

:

Ziraat Faki,iltesi ve Veterinerlik Fal«iltelerini

yiikümlülük]er

MADDE 5

_ Beledi}ze Baskanlığının vüki.imlüliikleri: Belediye ve
müşterekleri
tasamıfrında bulunan arazilerde.
tarımını iyileştirmek ve çiftçinin rekabet güciiıü
yükseltmek, üriin çeşitliliğini çoğaltmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak gayesi ile tarımsal
üretim ve tarımsal faaliyetlerde bulunacak ve bunları destekleyece}iir.
Belediye, kapsamda belirtilen işleri yapmak, yaptırmak ve işlerin yapılması için
fi nansman sağlamakla 1ükiimlüdü1.

il

Belediye ayrıca yapılacak organizasyonlann yiirühilmesi için gerekli finansal desteği

sağlayacaktır.

Projelerin uygulama aşamasında öngörülen ti,im ulaşım masrafları, ekipman ve
malzeme alımları, eğitimlerin gerektirdiği materyaller, el kitapçıkları, çiftçi bilgilendirme
materyalleri, broşür ve afişlerin basımı belediyenin sorumluluğundadır.

üniversitenin yükiimlüliikleri: Üniversite, bu protokoli,in öngördüğü projelendirilen
iŞlerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Fakültelerin ilgili böliimlerinden konusunda
uzman personelini görevlendirmekle yiikiimlüdür.
uygulanacak proje ve faaliyetler için çahşrna gruplan oluşfurulacaktrr. konusunda
uzman hocalar tarafından koordine edilecek çalışma gruplan Tekirdağ ilinin tarım
potaısiyeli, sorunları, olası çöziim yollaıırun tespiti gibi hususlar yanında bölge
çiftçisinin
ekonomik güciinü artıracak çalışmalar yapacaktır.
Hazlrlanan aİaştırma ve demonstrasyon projelerinin Ulusalfuluslararası fonlardan
yararlanmasını sağlamak için başwrulaı yapılacaktır.

üretici

düzenleyecektir.

ve

yetiştiricilere yönelik eğitim

ve

bilinçlendirme faalivetleri

Protokolde Yapılacak Değişiklik
MADDE 6 - Protokolde yer alaı esas konular aynı kalmak şartı ile kapsamda
beliıtilen iŞler iizerinde taraflarca mutabakat sağlanarak değişiklikler yapılabilir, eklemeler
de bulunuIabilir.

Yöntem ve Bütçe
MADDE 7 - Kapsam bölümünde giindeıne gelebileceği belirtilen projelerin
bütçeleri, bütçelerin nasıl kullanılacağı ve diğer detaylar projeden projeye değişiklik
gösterebileceğinden uygulamadan önce taraflarca imzalanacak ek protokollerle

belirIenecektir.

süre ve Fesih
MADDE 8 - Bu iş birliği protokolüniin süresi 3 yıldır. Protokolde yer alan siirenin
başlangıcı, protokoliin Belediye Meclisince onayından sonra ve 3. madde de belirtilen taraf
temsilcilerinin imzaladığı tarihti1.,
Taraflar arasında protokoliin uygulanması konusunda ulıışmazlık çıkması halinde
taraflardan biri noter kanalı ile bir ay öncesinden ihtamame göndererek protokolü
feshedebilir.

Genel Hüküm]er
MADDE 9 - Bu protokoltin uygulanmasından doğacak idari ve adli uyuşmazlıklarda
Tekirdağ MahkemeIeri yetki lidir.

Yürürlük
MADDE 10 - İş bu protokol Belediye Meclisinin onayı ve taıaflann imzasından

'o-u**:"',jİT ,,

maddeden ibaret oıup
düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmiştir.
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