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Amac

Madde. l- Bu Protokoliirı amacı, Tapu ve Kadastro Edime Bölge Müdtlrlüğii ile Tekirdağ
Nam* Keınal Üniversitesi Rektörlüğii arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

Tanımlar

Madde, 2- Bu protokolde geçğı;

"Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü", Tapu ve Kadastro Edime Bölge Müdürlüğü ve
bağlı Müdtirlükleri,

"Üniversite", Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğiinü,

"Protokol", Tapu ve Kadastro Edime Bölge Müdiirlüğii ile Tekirdağ Namık Keınal
Üniversitesi Rektörlüğii arasında imzalanan "İşbirliği Protokolü" nü,

yasal İkameteahlar

Madde. 3- Taraflar, aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgdh olarak kabul etmişlerdir. Bu
adreslere yapılacak tebligatlar geçeıli olacaktır.

a. Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü

Adres: İstasyon Mü. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi TURAN Cad. No:65/2
Merkez/EDiRNE

Telefon: 0 (284) 280 l0 00

Belgegeçer: 0 (284) 236 44 38

E posta: edime@tkgnı.gov.tr

b. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü

Adres: Namık Keınal Mahallesi, Kampüs Caddesi No:1, Süleymaııpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon: (282) 250 00 00

Belgegeçerı (282) 250 99 00

E posta: ozelkalem@nku.edu.tr
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Tarafl arın sorumluluk ve yükümlülükleri

Madde. 4- Protokol kapsamındaki çahşmalann yiirütiilmesinde taraflann ternel
sorumluluklan genel olarak aşağıdaki gibidir:

Tapu ve Kadastro Edirne B6lge Müdürlüğü

ı. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğiiniin görev ve yetki alanındaki doğudan veya dolaylı
ilgili/ilişkili böltimlerde okuyan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrerıcilerinin staj yapması
amacıyla, kurumun stajyer öğrenci limitleri dAhilinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünce
öncelik verilecektir,

b. Tapu ve Kadastro Müdürlüğiintirı göıev ve yetki alanındaki doğrudan veya dolayh
ilgilililişkili bölümlerde; ihtiyaç olması halinde konu veya ders bazlı eğitimci desteği velveya eğitim
materyalleri (eski kayt, pafta, proje vb.) desteği verilecektir,

c. Tapu ve Kadastro Müdürlüğüniirı görev ve yetki alanındaki doğrudan veya dolayh
ilgili/ilişkili konularda yapılacak akadernik projelere destek sağlanmasr ve/veya çeşitli fon
(TUBITAK, Trakya Kalkınma Ajan§ı, AB hibe fonlan) imkAnları dihilinde ortak pğe
geliştirilecektir,

Tekirdağ Namık Kemıl Üniversitesi Rektörlüğü

a. Tekirdağ Namık Keınal Üniversitesinin ilgili birim, bölüm ve uzmanlannca; Tapu ve
Kadastro Bölge Müdürlüğü personellerine yönelik olarak kişisel gelişim (diksiyon ve beden dili,
etkili iletişim ve imaj, algı ve ikna teknikleri, öfke kontrolü, stres yönetimi, zaman yönetimi, zor
insanlarla başa çıkma, motivasyon, liderlik vb.) konulannda ve "Sağlıkh Aile, Sağlıklı Anne Baba
İişkileri & Aile İçi İletişim" konulannda eğitim ve konferanslar verilecektir.

b. Tekirdağ Namık Keınal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstiti.isü tarafindan sunulan Uzaktan
Eğitim Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na, Tapu ve Kadastro
Bölge Müdürlüğü ve bağlı Müdürlüklerinde çalışan ve gerekli koşullan sağlayan personellerin
belirlenecek kontenjan dAhilinde kabul edilmesi sağlanacaktır.

planlamı ve uvgulama

Madde. 5- Protokol kapsamında yürütiilecek hizmetler, taraflann katılımı ile hazırlanacak
kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre diizenlenir ve geliştirilir.

Taraflann konumlannda ve Protokole dAhil hizınetlerin işlelşinde ortaya çıkan yeni
durumlara göre gerekli değişiklikler, taraflann katıhmı ile ele alınrr ve gerekli diizenleıneler,
oluşturulacak bir plan dAhilinde yapılır.

Hizmetlerin geliştirilmesi ve sürdtirülmesine ilişkin çahşmalarda gerektiğinde taraflarca,

çalışmalan yürüten kurum ve birimlere, iş birliği ve koordinasyon alanlannın özelliklerine göre,

teknik, personel ve benzeri kurumsal destek sağlanır.

Geçerlilik ve Süre

Madde. 6- Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren üç (3) yl süreyle geçerlidir. Süre
bitiminde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Protokol hiikümleri kerıdiliğinderı sona erer.
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Değisiklik

Madde. 7- Bu Protokol hiikümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suıetiyle
değişiklikler yapabileceklerdir.

Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak, imzalı protokol metnine
ekleıımesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli olacaktır.

protokolün Feshi

Madde. 8- Taraflann karşılıklı mutabakatı ile protokol her zaman için feshedilebilır.

Eğitimde iş birliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, Protokolün feshine neden olacak
çekilmeler, söz konusu taraflara bir yasal yükiimlüliil< getirmez.

Yürürlük
Madde. 9- Dokuz (9) maddederı oluşan iş bu protokol .../ .../ 2021 tarihinde dört (4) sayfa

olmak üzere iki (2) asıl nüsha olacak şekilde tanzim ve imza edilmiş olup, protokolün bir nüshası
Tekirdağ Namık Keınal Üniversitesi Rektörlüğü, bir nüshası da Tapu ve Kadastro Edime Bölge
Müdürlüğü tarafindan muhafaza edilecektir.

İş bu protokol taraflann imza yetkililerinin imzalamasıyla üğe ştır
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