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MADDE 2_ Bu protokolün konusu; TEKıRDAĞ NAM|K KEMAL ÜNlVERSiTEsi ile HEGEM

vakfı,nın ortaklaşa yapacakları, ya da yardımlaşacakları bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal

eğitsel ve sportif iaaıiyetlere esas teşkil edecek işbirliğinin esaslarını belirlemektir.

KAPsAM

MADDE 3_Üniversite ile HEGEM Vakfı arasındaki işbirliği protokolünün kapsamı şöyledir:

a) T.C. Anayasası, Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı, İnsan Haklan EYlem Planı Ve daha

sonra çıkartilacak ilgili me\rzuatlarda belirtilecek amaç ve ilkeler doğruttusunda, çalışmalar yapmak;

Üniveisite ile HEGEM Vakfl ortaklığında şiddetle sivil mücadele ekseninde, suç mağdurlarl Ve

faillerinin yeniden sosyal uyumuna yönelik etkin hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

KoNU

b) Üniversite ile HEGEM Vakfı'nın, belirlenmiş resmi amaçlarl Ve örtüşen faaliyet konuları bağlamlnda
ortaklaşa bilimSel, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif faaliyet projeleriortaya koymak;"insan
haklarl, önleyici rehberlik, koruyucu hukuk, onarlcl adalet ve sağlıklı yaşlanma" konulannda etkin

hizmet modellerigeliştirmek ve ulusal/ulustararası sağlıklı yaşam alanları kurmak.

c) " insan Hakları ve şiddetle sivil mücadele bilinci" ve birlikte yaşama kültürü daha güçlü birtoplum
oluşmasına sahada katkı verecek, şiddetle sivil mücadele akiörleri olarak, "SosyalArabulucular",
"Şiddetle SiVil Mücadele Formatörleri" ve "insan Haklarl Danlşmanlarl" yetiştirilmesine yÖnelik
hizmet yapılan oluşturmak; bu bağlamda ulusal/uluslararası sertifika programlan düzenlemek, ilgili

Bakanlık birimleriyle de işbirliği yaparak akreditasyon siStemi kurmak.

d) AdaletBakanlığ ıHEGEM Vakfıortaklığ ıve iştirakçikurumlarişbirliği ile yürütülen "İnsan Hakları,

şiddetle sivil mücadele ve Sosyal Arabuluculuk" pğesinin ve diğer benzer projelerin iller, bölgeler
ve ülke düzeyinde etkin bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak; bu
bağlamda ortak hizmet alanları oluşturmak.

DAYANAK

MADDE4- Bu Protokol;YÖKmewuatı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve
HEGEM Vakfı Resmi Senedi belgelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TARAFLAR VE TEBLiGAT ADRESLERi

MADDE 5-

a) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi : Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1
Sü leymanpaşa-Tekirdağ

b) HEGEM Vakfı : 'l358. Sokak No:4/21 Oveçler-Çankaya / ANKARA,

Protokolün tarafları olup, adresleri protokol süresince yasal tebIigat adresl olarak kabul edilir
Taraflar adres değişikliğini 30 gün içerisinde dığer tarafa bildirme zorundadır
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AMAç

MADDE 1_ Bu protokolün amacl; TEKIRDAĞ NAM|K KEMAL ÜNiVERSiTEsi (protokol

meinınoe Üniveisite olarak anllacak) ile Şiddetle Mücadele VaKı (HEGEM Vakfı olarak anllacak)

arasında, bu kuruluşların belirlenmiş ionu ve faaliyetlerindeki ortak nitelikler ekseninde işbirliği

geliştirmenin dayanağı olacak belgeyi oluşturmaktlr.
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YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 6- Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Ü nlversitesi'nin Yükümlülükleri:

a) Protokol kapsamında ortak|aşa yürütülecek projelerin/faaliyetlerigerçekleştirilmesinde ihtiyaç
duyuian destekleri vermek; yeni araştırma-uygulama merkezi dahil, imk6n bulunduğu takdirde
ve ölçüde ortak hizmet alanlarının oluşturulması ve planlanan çalışmaların hayata
geçirilebilmesi konularında koordinasyonu sağlamak.

b) Protokolün amaç, konu ve kapsam kısmında ifade edilen hususlarda, Üniversite ve HEGEM VaKı
iş birliğine dayalı projeler geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı vermek; ortak|aşa yürütülecek heI
türlü ulusal ve uluslararası sertifika programlanyla ilgili imk6n bulunduğu takdirde ve ölçüde
altyapıdesteğiVermek, sertifika başarl yada katılım belgelerinin düzenlenmesini sağlamak.

c) Protokol konularl bağlam lnda yürütülen projelerden, UniVersiteVe bağll birimlerinin ulaştığ ı bilgi,
doküman ve benzeri bulgulardan Vakfın yararlanmasına imk6n vermek.

d) "İnsan Haklarıve Şiddetle SivilMücadele Bilincini Güçlendirici Saha AKöderiYetiştiri|mesi Projesi:
2O21-2O3O" dahil, HEGEM Vakfı'nın ilgili Bakanlıklarla yürüttüğü, ya da protokol taraflarınca ortaklaşa
geliştirilecek ve yürütülecek olan projeıerle ilgi|i imk6n bulunduğu takdirde ve ölçüde gerekli
bina, araç-gereç, personel, yazıllm ve diğer ihtiyaç duyulacak destekleri sağlamak.

HEGEM Vakfı'nın Yükümlülükleri:

a) Protokolün amacl kapsamında, Universite ya da bağlı birimlerinin geliştireceği projelerin Vakıf ve
işbirliği yapılan kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak.

b) Protokol kapsamında her iki kuruluşun ortaklaşa gerçekleştireceği sosyal projelerin ve diğer
faaliyetlerin hazırlanmasın ın, yürütülmesinin denetimini sağlamak; çalışmalara Vakıf elemanlannın
katılımını temin etmek, ortak bilimsel faaliyetlerle ilgili bilimsel raporların hazırlaması ve yayına
dönüşmesinde sorumluluk üstlenmek.

c) Her iki kuruluşun amaçlan ve çalışma konuları doğrultusunda ortaklaşa yapılacak işlerde STK'|ar,
üniversiteler ve Bakanlıklarla iş bir|iğini güçlendirecek çalışmalar yapmak.

d) Vakıf tarafından Bakanlıklarla, -diğer kurum ve kuruluşlarla- yürütülmekte olan ve yürütülecek
projelerden Üniversiteyi haberdar etmek, projelere katılım hususunda zemin hazırlamak.

e) Vakfın, "Sosyal Risk Araştırmaları", "Şiddetle Sivil Mücadele", "Sosyal Arabuluculuk" ve diğer
bilimsel çalışmalarıyla ilgili elde ettiği verilerden, bilimse| raporlar ve düzenienecek akredite sertifika
programlarından Üniversite ve bağlı birimler öğretim elemanIarının, idari personelin ve
öğrencilerinin yararlanmasını sağlamak.

f) Geliştirilecek ve yürütülecek projelerin, başta Türki Devletler olmak üzere u]uslararası alanda
bilinirliliğini ve üçüncü ülkeIerin katılımlarını sağlamak; protokol amaç ve kapsamı ekseninde
yürütülecek projelerin, ortaklaşa kurulacak hizmet alanları/merkezlerj ile ilgili bütün mali
sorumluluğu üstlenmek.

PROTOKOLÜN SÜRESi
MADDE 7-Bu protokolimzaland ığ ıtarihten başlamaküzere 1O (on)yılsüre ilegeçerlidir. Öngörülen
süre bitiminde tarafların aksiyönde irade ortaya koymamaları halinde, protokoltüm hükümleriyIe crı
yıllık bir dixıem için yenilenmiş sayılır
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PRoToKoLuN FESHı VE DEGlşlKLlK

MADDE 8-

a) Taraflardan birinin en az üç ay öncesinden diğer tarafa gerekçelerini de içerecek şekilde yazılı
olarak bildirmesisuretiyle ya da yazılı mutabakat sağlanması durumunda protokolsona erer. Böyle
birfesih durumunda, protokol kapsam lnda olmak üzere önceden yazlll sözleşmeyle taahhüt altına
alınan işlerve pro.jelerkendisözleşmelerikapsam ında değerbulacakvefesihten etkilenmeyecektir.

b) Taraflar, protokol süresa içinde, hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaca göre
protokolde değişiklik Veya ek yapllmasını isteyebilirler.

ANLAŞMAZLlKLARlN ÇÖZÜMÜ

MADDE 9_

MADDE ,l0-Bu protokolde yer almayan konular, yürüdükteki kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülür.

YüRüTME

MADDE 1 1- Bu Protokol hükümleriniTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektöıü ile Şiddetle Mücadele
Vakfı Gene| Başkanl birlikte yürütür.

YüRüRLüK

MADDE ,l2-İş bu Protokol, 12 madde ve 4 sayfadan ibaret olup, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

TARAFLAR:

25.10.2021

şiDDETLE MücADELE TEKi DA AMlK
üNi RsiT

.2021

MAL

ümin ŞAHiN

2

VAKFl

AD|NA 
/

\ı/

o&{;,^ff"u,V rof. DrP

Mütevelli Heyeti Başkanl Rektö.

a) Bu protokolün uygulanmaslndan doğacak uyuşmazllklar, Tekirdağ Namık KemaI Üniversitesi
Rektörlüğü Ve Şiddetle Mücadele Vakfı yönetimleri tarafından belirlenecek ikişer kişiden
oluşturulacak bir komisyonca çözülür. Komisyon tarafından sorunlarln çözümlenememesi halinde
Üniversite Hukuk Müşavirliğinin ya da bir resmi arabulucunun hakemliğine başvurulur.

b) Protokolün uygulanmasından kaynaklanan ve Üniversitenin Hukuk Bürosu ya da resmı
arabulucunun hakemliği ile çözümlenemeyen uyuşmazlıkların yargıya intikali halinde ise,
Tekirdağ lli Mahkemeleri Ve icra Daireleri yetkilidir.

DiĞER HÜKÜMLER


