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1. KAPSAM, AMAç VE TARAFLAR

1.1 Taraflar:

Bu protokol Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No:3 Süleymanpaşa / TEKiRDAĞ ikamet adresindeki Türk ı
Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanlığı ile Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 Süleymanpaşa /
adresindeki Namık Kemal Üniversitesi Rektör|üğü ara5ında imzalanmıştır.
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ı.2 Amaç:

Bu protokol, Namık Kemal Universitesi'nde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türk Kızı|ayı taraf|ndan
yapılacak giyim yardımına ilişkin esasları tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini teşkil
etmektedir.

ı.3 Kapsam:

Bu protokol, Namık Kemal Ü nive rsitesi'nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Türk Klzllayl
taraf|ndan yapılacak giyim yardımının yapıl|ş şekline ve yardımın öğrencilere ulaştırılmasına ilişkin iş ve
işlemleri kapsar.

2.1,Giyim yardımı için gerekli olan kıyafetler, Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi tarafından temin edilecektir.

2.2. Giyim yardımı için temin edilen kıyafetlerin Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaştırılması ve

teslim edilmesinden Türk Kızı|ayı Tekirdağ Şubesi sorumludur.

2.3.ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi işlemleri Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından

yapılacaktır.

2.4.Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü kıyafetlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli

özenigösterecektir.
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2. GENEt EsAstAR VE TARAFtARıN YüKÜMLÜLÜKtERi

^ 2.5, Klyafetlerin depolanmasl, teşhir edilmesi Ve İhtiyaç sahibi öğrencilere dağttllmasl işlemleri Namık ;
İ r".rl üniversiİesi Rektörlüğü tarafından yapı|acaktır. 
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edildiğine dair hazlrlanan raporu Türk kızılayı Tekirdağ Şubesine göndermeyi kabul eder. /\ıŞ, -ıa-sü\-|'-5,"" re , <<<<<<<<, 
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3. FEsiH VE iHTitAF

3.1.Taraflar karşılıklı mutabakat ile
suretiyle protokolü sona erdirebilir.

herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan, diğer tarafa bildirmek

3.2 Taraflarln iş bu protokoldeki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde tek tarafll fesih hakları
vardır.

5. oNAYVEYÜRüRLÜK

5.1.iş bu protokol Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Kızılayı arasna23. rla l.hLlarihinde
yürürlüğe girer.

5.2.Taraflar bu protokol hükümlerine aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.
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4. PRoToKotsüREsl

4.|. Bu proiokol23/ l0 üa$ıarıninae imzalanmış olup; imzaland|ğı tarihten itibaren geçerlidir.

4.2. Bu protokol, Türk klzllayl tarafından giyim yardımı yapıldığı süre zarfında devam edecektir.

 
 |^
ltı

- ^lr''İ.,i|

_,:,j.?
. <(<<<< < G 

I


