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TijRKKızıtAYı

işninı-iĞi pRoToKoLü

işainı-iĞi PRoToKoLü

1. KAPSAM, AMAç vE TARAFIAR

ı.l Taraflar:

Bu protokol Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü sok. No:3 süleymanpaşa / rrrinoaĞ ikamet adresindeki
Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanlığı ile Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 Süleymanpaşa /
TEKiRDAĞ adresindeki Namlk Kemal Üniversitesi Rektörlüğü arasında İmzalanmıştlr.

1.2 Amaç:

Bu protokol, Namlk Kemal Üniversitesi'nde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türk Kızılayı taraflndan
yapılacak giyim yardımına ilişkin esaslar| tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini teşkil

etmektedir.

1.3 Kapsam:

Bu protokol, Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Türk Kızılayı

tarafından yapılacak giyim yardımının yapılış şekline ve yardımın öğrencilere ulaştırılmasına ilişkin iş

ve işlemleri kapsar.

2. GENEt EsAstAR VE TARAFLARlN YÜKüMtÜtÜKLERi

2.1.Giyim yardımı için gerekli olan kıyafet|er, Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi taraflndan temin

edilecektir.

ı 2.2.Giyim yardlml için temin edilen k|yafetlerin NamIk Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaştlrllmas| ı

^ 
u" t".lim edilmesinden Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi sorum|udur. 
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2.4. Namlk Kemal Üniversitesa Rektörlüğü klyafetlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli

özeni gösterecektir.

2.5. Kıyafetlerin depolanması, teşhir edilmesi ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması işlemleri Namık
Kemal Üniversitesi Rektörlüğü taraflndan yapIlacaktlr.

2.6. Namlk Kemal Üniversitesi taraflndan teslim allnan klyafetlerin ihtiyaç sahibi öğrenci|ere teslim
edildiğine dair hazırlanan raporu Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesine göndermeyi kabul eder.

ı. rrsix vt ixrilar

3.1.Taraflar karşılıklı mutabakat ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan, diğer tarafa bildirmek

suretiyle protoko|ü sona erdirebilir.

3.2 Tarafların İş bu protokoldeki yükümlülükleri yerİne getirmemesi halinde tek tarafh fesih hakları

vardır.

ı. pRororor sünrsi

4.1. Bu protokol .... l ..... /....... Tarihinde imzalanmış olup; imzalandığ| tarihten itibaren geçerlidir.

4.2. Bu protokol, Türk Kızılayı taraflndan giyim yardımı yapıldığı süre zarfında devam edecektir.

5. oNAYVEYüRüRLüK

5.ı. iş bu protokol Namlk Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Kızılayı arasında ..... / ....- l .......

tarihinde yürürlüğe girer.

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

5.3. iş bu protokol (2) asıl suret
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Namık kemal Üniversitesi Rektörü
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ekirdağ Şube Başkanı

beş (5) maddeden oluşmuş olup, taraflar ara
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