ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARASINDA CEVİZ
BAHÇELERİ TESİS PROTOKOLÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR

Amaç
Madde 1- Bu Protokol'ün amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan uygun tarımsal
alanlarda ceviz bahçeleri oluşturularak tarımsal üretimin artırılması, hükümlü ile tutukluların
meslek ve sanat öğrenmeleri, var olan mesleklerini geliştirmeleri, ceza infaz kurumlarından
salıverildikten sonra topluma faydalı bireyler olarak bu işi yapabilmelerine katkı sağlamaktır.
Taraflar
Madde 2- Bu Protokol, Kayseri yolu 10. km Avşar Yerleşkesi, 46050Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde mukim (KSÜ) ile HSYK Binası Konya yolu No:70
Beşevler/Ankara adresinde mukim Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
arasında düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3- Bu Protokol'de yer alan;
Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü
KSÜ : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'nü
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 4- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri
(1) Ceviz bahçesi tesis edilmesi düşünülen bölgelerin önceden belirlenip teknik
desteği sağlayacak KSÜ'ye bildirmek.
(2) Teknik desteği sağlayacak KSÜ'nün belirlediği ceviz çeşidine ait sertifikalı aşılı
fidanların temin edilmesini sağlamak.
(3) Ceviz dikiminde standart (sarı etiketli) veya diğer fidanlar kullanmamak.
(4) Tüm işgücünü, makine techizat altyapısını hazırlamak.
(5) Tüm sarf malzemeleri (torf, leonardit, gübre, ilaç vb.) temin etmek.

(6) Teknik desteği sağlayacak KSÜ'nün kapama ceviz bahçesi tesisleri için hazırlamış
olduğu yukarıdaki '' uygulama planlarının '' yerine getirilmesini sağlamak.
(7) Ceviz bahçesi tesislerinin yıllık bakımlarını yapmak.
(8) Teknik destek sağlayan KSÜ'nün görevlendirdiği uzmanın uçak dâhil tüm yol,
konaklama ve yevmiye ücretlerini işyurdu bütçesinden karşılamak.
Madde 5- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün
Yükümlülükleri
(1) Genel Müdürlük tarafından belirlenen arazilerde etüd/fizibilite çalışmaları yapmak.
(2) Etüd çalışması yapılan arazilerin ceviz yetiştiriciliğine uygun olup olmadığı ile
ilgili Genel Müdürlüğe sunulmak üzere fizibilite raporu hazırlamak.
(3) Ceviz yetiştiriciliğine uygun görülen arazilerde, kapama ceviz bahçesi tesisleri
için arazi hazırlıkları, dikim hazırlıkları, çeşit seçimi, dikim planı, dikim programı, bahçe
yıllık programlarını hazırlamak.
(4) Bahçe tesisinde kullanılacak bitkisel materyaller ile ilgili teknik şartları
hazırlamak.
(5) Hükümlülere ceviz yetiştiriciliği konularında eğitim vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 6- Protokolün Süresi
Bu Protokol imzalandığı tarihten başlamak üzere 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
Protokolün bitiş tarihinden sonra tarafların isteği doğrultusunda 5 yıl daha uzatılabilir.
Madde 7- Yürürlük
Bu Protokol 7 madde 2 sayfadan ibaret olup, 04/12/2015 tarihinde 3 nüsha olarak
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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