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1. Amaç, Kapsam ve Taraflar

,1.1 Protokolün Amacı
Bu Protokol Türkiye Kızılay Derneği ile Tekirdağ Namık Kemal Ünıversitesi arasında

geliştiriIecek işbirlikleri konusunda tarafların sorumlulukların ı ve işbirliği ile ilgili detayları
düzenlemeyi amaçlar.

'1.2 Protokolün Kapsamı
Bu Protokol, Türkiye Kızılay Derneği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasındaki

akademik iş birliğine ilişkin usul ve esasları kapsar.

1.3 Taraflar
Bu Protokolü imzalayan taraflar; Türkiye Kızılay Derneği. Ve Tekirdağ Namlk Kemal

Üniversitesi'dir. Türkiye Kızılay Derneği ve Tek|rdağ Namık Kemal Üniversitesi "Taraf' ve birlikte
"T ara'flal' olarak anı lacaktır.

1.4 Konu
Bu Protokolün konusu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Türkiye Kızıtay Derneği

arasındaki akademik işbirlikleridir.

2. Genel Esaslar ve Tarafların ortaklaşa Yürüteceği Çalışmalar ve Yükümlülükleri

Bu protokol ile taraflar insani yardım araştırmaları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları,
uyum çalışmalarl, sosya| hizmet alanlarında aşağlda belirtilen şekilde işbidiğinde bulunmayı kabul
ve taahhüt ederler:

2.1 Halk sağlığü, afet yönetimi, göç, insani yardım, sosyal hizmet konularında araştırmalar
(proje, tlpta uzmanlık tezi, yüksek lisans tez|, doktora tezi, öğrenci araştlrması vb.) yapmak.

2.2 Araştırma yapılacak bölgelerde saha ziyaretleri yapmak üzere taraflarün insan
kaynaklarlndan, araştırmacılardan, öğrencilerden oluşan ekipleri tarafların mutabakatı ile kurarak
çalışmalar yürütmek.

2.3 Araştlrma, gözlem için saha ziyaretleri yapacak araştlrmacl ve öğrencilere yönelik
eğ|tim, farkındalık artışı, kurumsal ziyarel gibi faaliyetler geliştirmek, programlar düzenlemek.

2.4 Afet yönetimi, göç çalışmaları, insani yardım ve halk sağlığı ve işbirliği geliştirilen diğer
konularda topluma, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına ve uluslararası örgütlere yönelik
seminer, konferans, panel, kurs, çalıştay, sempozyum, kongre vb. ortak eğitim faaliyetleri, bilimsel
aktiviteler düzenlemek.

2.5 Taraflarca müşterek yürütülecek faaliyetlere ilişkin rapor ve gerekli dokümanlarl
hazlrlamak ve yayımlamak.

2.6 Araştırma yürütülen alanlara dair eğitim materyalleri geliştirmek,
2.7 İşbirliği geliştirilen alanlarda Türk Kızılay personeline veya diğer sivil toplum

kuruluşlarına, kamu kurumlarlna, uluslararası örgütlere yönelik eğitim çalışmaları, kapasite
geiiştirme programlart düzenlemek.
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3. Protokole ilişkin Diger Hususlar

a} Bu Protokol, imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçerlidir.
b) Bu Protoko| kapsamında işbirliği yapılacak çallşmaların kapsamına, niteliğine, işleyişine

çalışmayı kimlerin yapacağına ve ilgiIi diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar ayrıca ve yazılı
olarak planlanacak ve gerekirse taraflar arasında düzenlenecek ek protokollerle karara
bağlanacaktır.

c) Süresinin bitiminden önce taraflar bu Protokolün yenilenmesinde mutablk kalırlarsa; bir taraf
diğer tarafa yazı ile bildirimde bulunduğu ve diğer taraf da yazılı onay verdiği takdirde
Protokol aynı koşullarda 2 (iki) yıl daha uzatılmış sayılır.

d) Bu Protokol, tarafların anlaşması halinde süresinden önce yazılı bildirim yolu ile
feshedilebilir.

e) Fesih halinde protokol kapsamında başlatılmış olan projeler tamamlanır.

4. Edinilen Bilgilerin Gizliliği

Tekirdağ Namık Kemal Universitesi'nin ve Türkiye Kızılay Derneği'nin ilgili personeli i|e
öğrencileri, bu Protokolün ifası dolayısıyla öğrendiği bilgileri Tekirdağ Namık Kemal
Universitesi'nin ve Türkiye Kızılay Derneği'nin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi,
açıklamamayı, kamuya duyurmamay ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışIarda
bulunmamayı taahhüt eder. Taraflar ilgili kişileri bu hususta bilgilendirir. Bu gizlilik maddesi
Protokol süresince ve Protokol herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi süresiz olarak
geçerli kalmaya ve uygulanmaya devam edecektir. Taraflar gizlilik maddesinin ihlalinden
doğacak her türlü zararı lazmin etmeyi ve bu ihlalin Sözleşme'nin haklı nedenle feshine sebep
olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Gizlilik maddesinin ihlalinden doğan, menfı ve
müspet, doğrudan Ve dolayll lüm zararlan tazmin yükümlülüğü ihlali yapan kişiye aittir.

5. Mücbir Sebep

Doğal afet, grev, lokaü, ihtilal, isyan, sıkıyönetim, hükümet kısıntısı, terör, savaş, ulusal
yas, karantina, salgın ve kötü hava koşulları da d6hil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
yasalarda belirtilen, tarafların makul kontrolü dışında kalan ve gerekli özeni göstermesine
rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak bir durum ya da uluslararası alanda kabul edilen diğer
mücbir sebepler çerçevesinde taraflar, protokolü ihlal etmiş ya da yükümlülük|erini yerine
getirmemiş/getirememiş sayılmayacaktı r.

6. Kişisel Verilerin Korunması

raraflar, işbu protokol kapsamında sözlü veya yazılı olarak, elektronik ortamda ve sair
şekillerde edindiği gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin ve/veya tüzei kişilere ilişkin olmakla
birlikte gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin kişisel veri olduğunu, Kişisel
verilerin; 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında
hukuka uygun şekilde elde edildiğini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili Mevzuata ve buna bağlı olarak
çıkartılan tüm yönetmeliklere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun düzenlemeleri ile birlikte
aldığı kararlara, ilgili mevzuat ve ileride yürürlüğe girecek diğer her türlü veri koruma mevzuatı ve
bunlarda yapllacak değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Haklar

lşbu Protokol'ün hiçbir hükmü, taraflara ait herhangi bir logo, amblem, marka, unvan, telif
hakkı ile ilgili herhangi bir hakkın veya diğer herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının
lisans yoluyla veya herhangi başka bir şekilde diğer tarafa verildiği şeklinde
yorumlanmayacaktır.

8. Devir Ve Temlik

Taraflardan herhangi biri, diğerinin yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak,
kısmen veya tamamen Protokol konusu işleri veya Protokolü, Protokolden kaynaklanan hak
ve alacakları herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devir ya da temlik edemez.

9. Münhasırlık

İşbu protokol, taraflarca birbirlerine verilmiş bir münhasırlık garantisi anlamına gelmemekte
olup, taraflar protokol süresi içerisinde aynı ve/veya benzer kampanyalar için başka
kurum/kuruluş ya da şirketlerle çalışabileceklerdir.

1o. Değişiklik Ve ilaveler

Gereken durumlarda iki tarafln ortak ve yazlll mutabakatıyla işbu protokole ek protokoller
veya protokolde değişiklikler yapılabilecektir. Yapılan ek ve değişiklikler yazılı olmadıkça ve
imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

l'l. onay, Yürürlük ve Suretler

11.1 Onay ve Yürürlük
Bu Protokol Türkiye Kızılay Derneği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından

imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girecek olup, taraflarca kendilerine bağlı birimleren
tebliğ edilecektir.

11.2 suretler
Bu protokol Türkçe yazılmış ve 3 (üç) sayfa 12(iki) maddeden oluşmakta olup, taraflar

arasında iki suret olarak düzenlenmiş ve2t. ht l2O22 tarihinde imzalanmıştır.
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