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ARASINDA YAPILAN PROTOKOL

Amaç
MADDE l- Bu protokolün amacı ilçemizde eğitim kaynaklarını en verimli şekilde

kullanarak engelli bireylerimizin toplumsal yaşamatam, etkin ve eşit katılımı sağlamak, fiziksel
özelliklerini geliştirmek, hareket kabiliyetlerini iyileştirmek, sosyal iletişim özelliklerine katkı
sağlamak, var olma heyecanını yaşatmak, geliştirmek, girişimci ruhu oluşturmak, eserlerini
özgün bir şekilde sunabilmelerini sağlamak, öz güvenlerini yükseltmek, ekip çalışmasını
geliştirmek ve toplumsal yaşamın her alarunda daha fazla yer almalarını sağlamak; kadın
katılımcılaraegzersiz alışkanlığı kazandırmak, vücut kompozisyonlarını düzenlemek, sosyal ve
duygusal gelişimlerine katkı sağlamak; 4 - |2 yaş grubundaki çocuklarrmızın psikomotor
özelliklerini geliştirmek, hareket ve beceri kabiliyetlerini artırmak, öz güvenlerini artırmak ve
tüm katılımcıların spora ve güzel sanatlara olan ilgi, bilgi ve sevgilerini artırmaktır.

Bu amaca yönelik olarak *SÜLEvMANPAşA KENT KoNSEyi BAşKANLIĞI
(protokolde SKKB kısaltması ile ifade edilecektir)' nin ihtiyaç duyduğu uygulamalı ve teorik
eğitim, kurs ve seminer ihtiyaçlarırun, *SÜLEYMANPAŞA BELEDiyESi SpoR KULÜBÜ
BAŞKANLIĞI $rotokolde SBSKB kısaltması ile ifade edilecektir)' nin ihtiyaç duyduğu
uygulamalı ve teorik eğitim, ulaşım, kurs ve seminer ihtiyaçlarının, *TEKİRDAĞ NAMIK
KEMAL üNivpnsirgsi SpoR git-iN4l-pRi uvGULAMA vE ARAşTIRMA MERKEzİ
vrüoünlüĞü ve GüıEL SANATLAR, TASARIM vE MİMARLIK FAKüLTESİ
DEKANLIĞI (protokolde TNKÜ kısaltması ile ifade edilecektir) tarafindan planlanması ve
uygulanması; yapılacak olan teorik ve uygulamalı eğitim, kurs ve seminere katılım ve bunlara
dair uygulanacak hususlarda taraflarca yapılan işbirliğinin koşullarını belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2- Bu protokol; TNKÜ tarafindan planlanacak olan ve SKKB ile SBSKB

tarafinca organizasyonu yapılacak olan engelli bireylerimize, kadınlanm|za ve 4-|2 yaş
aralığındaki çocuklar|mıza yönelik teorik ve uygulamalı eğitim, kurs ve seminerleri
kapsamaktadır.

Hukuki Dayanok
MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanununa göre kurulan Kent Konseylerinin 263|3

sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği;

Madde 1 ;

(1) Bu yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vi4ronunun ve hemşerilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdtirülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorna ve hesap
VerTne, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan
kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 6 ; (l) Kent konseyinin görevleri; /\^
* Sü|eyınapaşa Kent Konseyi Başkanlığı SKKB kısaltması ile ifade edilecektir.
*Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi spor Bilimleri uygulama ve Araştırma Merkezi
Fakü|tesi Dekanlığı TNKÜ kısaltması iIe ifade edi|ecektir.

5/1
ve cüzel sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

q w



ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini
arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

Madde 76;

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi,
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdtirülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin,
siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınm ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer
ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi
konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin
ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usül ve esasları

Çevre ve Ş ehi rcil i k Bakan l ı ğ ınca hazır|anacak yönetmel ikle bel irlenir.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönergesi

Madde 6;

c) Engellileri yerel, ulusal, uluslararası ve İlçe dtizeyinde temsil etmek ve bu amaca
uygun katılımcı aktiviteler düzenlemek,

e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, okuyan,
çalışan, üreten, şehrine, ülkesine ve topluma değer katan bireyler olmalarını
desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini "ortaklık" bilinci içinde geliştirmek
ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

j) Engellilerin toplum içinde öncelikle eğitim ve iiretim kapasitelerinin geliştirilmesi
ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlamak,

k) Engellilerin iş, eğitim, siyaset, kültür, sanat, spor vs. alanlarda söz sahibi olması,
engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler
ve projeler üretilmesinde aktif rol almaları ve projelerinin yetkili birimlere
ulaştırılmasını sağlamak,

m) Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını
bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fıziksel, sosyal, zihinsel
ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını
sağlamak ve desteklemek,

n) Herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olarr en azdizeye indirmeyi
ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan
fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik rehabilitasyon
çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve desteklemek,

p) Süleymanpaşa İlçesinde, engellilerle ilgili çalışma yapan taraflar arasında
eşgüdümü sağlamaktır.

t Süleymmpaşa Kent Konseyi Başkanlığı SKKB kısaltması ile ifade
*Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama
Fakültesi Dekanlığı TNKÜ kısaltması ile ifade edilecektir.
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Yükseköğretim Kanunu;

Madde 4 - Yükseköğretimin amacr:

7-A Fıkrası; İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap
verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi,
beceri, davranış ve genel kültiirüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

Madde |2' de belirtildiği üzere;

A Fıkrası; Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde,
toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime
dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık
yapmak,

C Fıkrası; Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim
verilerini söz,yazı ve diğer araç|ar|a yaymak,

E Fıkrası; Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve
gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu
kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öSetim ve araştırma konusu yapmak,
sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlannca istenecek inceleme ve
araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

Tanımlar
MADDE 4- Bu protokolde geçen;

Hizmet Vericisi : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (TNKÜ)

Protokol Baş Yürütücüsü: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hizmet Alıcısı : Stileymanpaşa Kent Konseyi Başkanlığı (SKKB),
Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı (SBSKB)

nĞirivıiN pRoToKoLtıNüN suNuMuNA itişKiN usuı, vE EsAsLAR

GENEL HUSUSLAR

MADDE 5- Protokol aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile yürütülecektir;

1) Eğitim süreçleri ve planları TNKÜ tarafindan yapılacak olup, planlanan eğitim ile
ilgili TNKÜ tarafindan istenilen katılımcı sayısı ve istenilen araç ve gereçler açıkça
y azı|ı olarak belirti lecektir,

2) Yapılan tüm faaliyetler karşılık yazışmalar ile teyit edilerek kayıt altına al
* Süleymarıpay Kent Konseyi Başkanlığı SKKB kısaltması ile ifade
*Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama
Fakültesi Dekanlığı TNKÜ kısaltması ile ifade edilecektir.
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7-B Fıkrası; Ttirk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir büti.in olarak, refah ve
mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı,
yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,



3) TNKÜ planlamış olduğu eğitim, kurs ve seminerleri SKKB ve SBSKB'na düzenli

olarak bildirecektir,
4) Teorik ve pratik eğitim, kurs ve seminerler sertifikalı veya sertifikasız olarak

çeşitlendirilebilecektir,
5) TNKÜ tarafindan yapılacak olan eğitim, kurs ve seminerlere ilişkin olarak

katılımcıların kişi isim - soyisim, T.C. numarası, iletişim numarası ve e-postaları

TNKÜ' eyaz/ııolarak bildirilecektir. Anılan bilgilerin temini noktasında 6698 sayılı

KVKK kapsamında SKKB ve SBSKB tarafindan kişisel veri sahiplerinden yazılı onam

alınacaktır.

MALİ HUSUSLAR

MADDE 6- Protokol aşağıda belirtilen mali hususlar ile ytirütülecektir;

1) Eğitim, kurs ve seminerler toplumsal ve sosyal fayda amaçlı olup ücretsiz olarak
TNKÜ tarafindan verilecektir,

GENEL rrÜxÜıvıı,rcn

MADDE 7- Protokolün uygulanmasına ilişkin hukuki hükümler aşağıda
belirtilmiştir;

l) Hüküm bulunmayan konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle
dostane çözüm yolları aranacaktır. Anlaşmazlıkların yargı mercilerine intikali halinde
Tekirdağ mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır,
2) Bu protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate
alınarak het zaman karşılıklı olarak imza altına alınmak şartıyla değiştirilebilecektir.
3)Protokol, 1 ay öncedenyazılı bildirimde bulunmak ve karşılıklı mutabakat kaydıyla

feshedilebilecektir.

oiĞnn HususLAR

MADDE 8- Yürürlüge İlişkin Hususlar;

1) 8 (sekiz) madde ve 4 (dört) sayfadan oluşan bu protokol TNKÜ ve Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurullarınca onaylandıktan ve TNKÜ, SKKB ve
SBSKB taraflarınca imzalandığı tarihte ytirürlüğe girer.

2) İş bu protokol ...l0712022 tarihinde 4 (Dört) nüsha düzenlenerek imza altına
alınmış olup, l (bir) TNKÜ' ne, 1 (bir) nüshası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği'ne, 1 (bir) nüshası da SKKB'na ve l (bir) nüshası SBSKB'na
verilmiştir. Her nüsha asıl niteliğindedir.

4- Bu protokolün stiresi imzalandığı tarihten itibaren 12 (oniki) aydır.
Protokolün bitmesine 1 (bir) ay kala tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı
şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.

5- Bu protokol hükümleri TNKÜ, SKKB ve SBSKB tarafindan yürütülür.

514
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