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AMAÇ

MADDE 1- Namık Kemal Üniversitesi ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İü MüdüTlüğü arasında;
Gençlerin, öğencilerin serbest zananlannı sosyal, kültiirel, sportif, sanatsal, gönüllülük, eğitsel ve
yönetsel çalışmaları ile değerlendirilmesine yönelik karşılıklı ortak anlaylş içerisinde işbiıliğini teşvik
etmek ve geliştirmek amacıyla Namık Kemal Üniversitesi'nin işbu protokolde belirtilen alanrnın
Üniversite Genç Ofis olarak kullanımna sunulmasrdır.

TARAFLAR

MADDE 2- Protokol'ün taraflannr Narnık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü oluşturmaktadır.

KAPSAM

MADDE 4- Taraflardan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

a) Genç Olis olarak kullanılacak alann kullanımına ilişkin olarak Tekirdağ Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünce sağlanması gereken izinler, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
sağlanacaktır.

b) Genç ofis olarak kullanılacak alanın baklm onanm, tadilat, tamirat Ve tefrişatını yapacaktır.

c) Amaca uygun, imkaıılar ölçiistinde kiiltiirel, sanatsal, sportif, eğitsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan
ınalzemelerin tedarikini sağlayacakır.

d) Açık olan saatlerde, faaliyet ve etkinliklerde personel, gençlik lideri. ilgili alanlar için eğitici
buIundurulacaktır.

e) İşbirliğini belirtir logo ve yazılar ile destekli görsel çalışmalan Üniversiıenin bilgisi ve izni
dahilinde yapacaktır.

! İdari ve mali bütün yüiimlülükleri karşılayacaktır.

h) Genç Ofis olarak kullanılacak olan, hiçbir şekilde başka bir kurum, kuruluş veya şahsa
dewedilemez. Kullanım ve işletme hakkı verilemez.

I) Genç Ofis olarak kullanılacak alan, Protokol amaçları dışında başka bir amaç için kullanılamaz.
Amaç dışı kullanımın tespiti halindc Üniversiie, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın protokolü tek
yan|ı olarak fesheder.

^

MADDE 3- Taraflar, gençlerin, öğrencilerin serbest zamanlarında sosyal, kültiirel, sportif, sanatsal,
gönüllülük, eğitsel ve yönetsel çahşmalar yapmak üzere öncelikle Tekirdağ Namıt Kemal Üniversitesi
Yaşam Merkezi içerisinde, jimnastik salonunun bulunduğu zemin katta 2 adet alanın belirlenen süre
ve amaç dihilinde Tekirdağ Gençtik ve Spor İt Müdürlüğil tarat'ından Üniversite Genç Otis olarak
kullanıma sunulması, ihtiyaç hasıl olması ve taraflarca mutab* kalınması halinde Namrk Kemal
Üniversitesi'nin il genelinde bulunan eğitim alanlannda, yerleşkelerin de de aynı amaçla, taraflar
arasında yapılacak ek protokolleıle Üniversite Genç Ofis açmak üzerine iş birliği yapma konusunda
mutabakata varmışlardır.
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i) lşbu protokol sona erdiği takdirde, mevcut taşınmaz ve üzerindeki yapı, düzenlenmiş ı''e restore
edilmiş haliyle, kullanılabilir bir şekilde Üniversiteye teslim edilecektir.

MADDE 5- Taraflardan Tekirdağ Namık Kemal Ünivenitesi;

ı) GenÇ Ofis olarak kullanılacak alanın kullanınına ilişkin olarak Üniversitece sağlanması gereken
izinler, Üniversite tarafindan sağlanacaldıf.

b) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kullanım alanına ilişkin bakrm-onanm, tadilat
ve tamirat işlemlerİ sırasında alt ve üst yapl çalışmalarında herhangi bir aksakhk yaşanmaması için
ilgili birimleri ile gerekli teknik bilgi, donanım ve personel desteğini, uygun gördüğü takdirde ve
imkinlar ölçüsünde sağlayacaktür.

c1 İmkenlar ölçüsünde ve uygun görüldügü takdirde, kültiirel, sanatsal, sportif, eğitsel çalışmalar için
ihtiyaç dulıılan idari. akademik personel, malzeme ve materyal desteğini sağlayacak ve eğitimler
verebilecektir.

d) Üniversite Genç Ofisinin tanıtımı, gençlerin yönlendirilmesi ve yapılacak faaliyet, e*inlik, eğitim
vb. diğer çalışmalardan idari, akademik personellerin, iiniversite öğrenci kulüplerinin, öğenci
topluluklannın, gençlerin bilgi sahibi olmalanna yönelik yazılı, görsel belge, doküman, afiş, billboard,
elekhonik tanıtım araçlannın kullanılması hususlannda yardımcı olacaktır.

e) Genç ofis olarak kullanılacak olan alanda görevli Cençlik ve Spor İl Müdiirlüğü, Gençlik
Merkezleri İdarecileri, personelleri, gençlik liderleri, gönüllü gençlik liderleri, gönüllü gençler ve
eğiticilerin Üniversiteye giriş ve çıkışlarında gerekli kolaylığı sağlayacaktır.

İ) Üniversite Genç Ofis bünyesinde planlanan ve alan dışında gerçekleştiıilecek faaliyet, etkinlik,
sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalan ile projeler için imkanlar ölçüsünde ve uygun görülmesi
haliıde önceden gerekli bilgilendiıme yapılııak kaydı ile yerleşkeler içerisiıde açık ve kapalı
mekanlar, dinlenıne ve spor alanları, konferans salonlan, kiitiiphane, derslikler, amfi, sosyal alanlar,
araç, malzeıne, rnateryal, idari ve akadeınik personel desteği sağlanacaktır.

SüRE

MADDE 6- Bu Protokol, taraflann yasal temsi|cileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer
ve imza tarihinden itibaren 5 (be$ yılhk bir süre için geçerli olacaktır. Sürenin bitiminde protokol
sona erdirilmediği takdirde protokol otomatikmen 1 (bir) yıl uzatılmrş sayılır.

YASAL İKAMETGAHLAR

MADDE 7- Taraflar aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgih olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere
yapılacak tebligatlar geçerli olacakür.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü :

Adres: Namrk Kemal Mü, Kampüs Cad No: l, 59030 Süleymanpaşa.lTekirdağ
Telefon: 0(282) 250 00 00
Fax : 0 (282) 250 99 00
e- posta :

web Sitesi: wrvw,.nku.edu.tr

Tekirdağ Gençlik ve Spor iü Müdürıügü:
Adres: Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanr No: I Süleymanpaşa,iTekirdağ



Tel 0 (2ı]2)261 20 32
Fax: 0 (282) 26l 53 98
e-postı: tckirdag,ii'esb. qor , tr
Web Sitesi : \r§\,,tekirdag.gsb.go\,,tr

Adres bilgilennin değişmesi halinde taraflaı birbirlerine değişiklikten itibaren l (bir) hafta içinde
yazılı olara}i bildirimde bulunacalilardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış tebligat geçerli
sayılacalıtır.

YüRüRLüK

MADDE 8- Bu protokol ve yapılacak ek protokoller, her iki tarafın yasal temsilcileri taıafındaıı
imzalandığında yürürlüğe girecektir.

MADDE 9- Taraflar mevcut protokolü 6 (alh) ay öncesinden karşı tarafa yazh bildirmek suretiyle
sona erdirebilir. Bu süre zarfında, devam etınekte olan çalışmalaı tamamlanf.

MADDE l0- Taraflaı işbu protokoliin u_vguliıını§ı sırasmda meydana gelebilecek bütiln
anlaşmazlıklan uzlaşma ve sulh yoluyla çözıeleri asıldır.

MADDE ll- Tara{laı, Protokol'ün iki asıl nüsha olarak haarlanması ve tiim nüshalann yetkili yasal
temsilciler tarafından imzalanması halinde geçerli olacağı konusunda mutabaliata varmışlardır.

MADDE 12- İş bu protokol,4 (dört) saf4 13 (onüç) maddeden ibaret olup, taraflaıca 2 (iki) nüsha

olıu:ak ... .../. .. . .../2019 tarihinde imzalanmıştır. İş bu protokol, imzalandığı tarihte yilrürlüğe girer.

YüRüTME

MADDE 13- Bu Pro
Müdürlüğü r,ürütiir,

tokol'ü Namık Kemal Üniversitesi Rektörıüğü ile Tek Gençlik ve Spor İl

Ahmet Ü ümin ŞAHiN

Il Müdiıd

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürtüğü

Rektör

Tekirdğ Namık Kemal Üniversitesi
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