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Madde l: Protokol Taraflan ve Amaç

Bu protokol Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
arasında" aşağıda yazıh şartlar dahilinde imzalanmıştr. Bu protokoliin amacı, Tekirdağ
Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar, hakim ve savcı adaylan ve adliye personeli tarafindan
gelecek talep doğnıltusunda Tekirdağ Namık Kema| Üniversitesi Yabancı Diller
Yiiksekokulu tarafindan yabancı dil|er alanında açılacak kurs programlannın işleyişine ilişkin
usul ve esaslan belirlemektir.

Madde 2: Tarıflıra iıŞnn nıgiıer

Protokol kapsamında stiırdiirülecek faaliyetlerde yetkili taraIlaı Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi (Yabancı Diller Yiiksekokulu) ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'dır.

Taraflann açık adresleri aşağıdaki gibidir.

Tekirdığ Namık Kenıl Üniversitesi

Tekirdağ Nınık Kemıl Ünivenitesi Rektörlüğü

Adresi: Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Süleymanpaşa-Tekirdağ

Telefon: 0282 250 00 00

Faks: 0282 250 99 00

E-mail: oze [ka lem@nk u.ed u.t r

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Adına İş Yapıcak Birimler

Adresi: Yabancı Diller Yüksekokulu Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:l 59030

Süleymanpaş / TEKİRDAĞ

Telefon: 0282 250 30 00

Faks: 0 282 250 99 35

E-mail: vdvo@nku.edu.tr

Tekirdığ Cumhuriyet Bışsıvcılrğ

Adresi: l00. Yıl Müallesi Barbaros Yolu Caddesi No:l0 Süleymanpaşa/iEKİRDAĞ

Telefon: 0282 26| 20 09

Faks: 0282 263 2277

E-mail: -



Her iki taraf da yukanda belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmiştir. Taraflar
yukanda belirtilen adreslerini noter, elden teslim, posta, posta kuryesi, teleks, faks veya
elektronik posta ve diğer iletişim yollanyla bildirimde bulunmak suretiyle değiştirebilir.

Madde 3: Açılabilecek Yabancı Dil Kurslan

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliği

çerçevesinde yiirütülecek yabancı dil programlannın haftada l0 ders saatil olmak iizere 3 ay +

3 ay olarak 2 dönemde tamamlanması planlanmıştır.

Dersler iki kurs döneminde verilecektir. Kurslar başlamadan önce kursiyerlerin Dil Kursu
Talep Formu doldurmalan ve taleplerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu talep formu kurs

çerçevesinde dt2enlenecek sınavlara giriş talebi ve taahhüdü olarak da kabul edilecektir.
Kursiyerlerin, dil seviyelerine uygun programlara seviyelerine ve taleplerine uygun şekilde
yerleştirilmeleri için kurs başlangrcmdan en az l hafta önce seviye tespit smavı yapılacaktrr.

3 aylık ilk kur döneminden sonra 2 hafta ara verilir ve bu aranın akabinde kursiyerler ikinci 3

ayhk kur dönemine devam ederler.

Madde 4: Kurslann Yiirütülmesi

Protokol kapsamında bir dil sınıfının açılabilmesi için en az 15 öğrencinin söz konusu kurs
progrtımına başvurmuş olması gerekir. Dersler Tekirdağ il sınırlan içerisinde Yabancı Diller
Yüksekokutu binasında yapılacaktır.2 Yeterli başvrıru sayısı toplarıamadığı durumlarda

Üniversite söz konusu dil kursunu başlatmak zorunda değildir.

Madde 5: Kurslara Kıbul ve Disiplin Şartları

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı taıafindan uygun görülen kişilerden olmak şartıyla kurs

talepleri iizerine yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra kursiyer adaylan seviye tespit sınavına

alınır, kurslar açılıf ve kursiyerler sr flara yefleştirilir. Dersler kwsu verecek öğretim

elemanrnrn hazırlamış olduğu programa göre yiirütiilür.

Madde 6: Yıbııcı Dil Kun Ücretleri

Bu protokol kapsamında, Tekirdağ cumhuriyet Başsavcılığı kursiyerleri Tekirdağ Namık

Kemal Üniversitesi Yabancı Diller YiiksekokuIu yabancı dil kursu eğitimi kurslanndan

(İngilizce, Almanca" Fransızca) 7"40 indirimli olarak yararlanacaklardır. Kurs ücreti Tekirdağ

Namık kemal Üniveısitesi sürekli Eğitim Merkezi yönetim kurulu tarafindan

belirlenecektir.

11 Ders saati 45 dakikadan ibarettir.

2Pandemivb.özeldurumlardaiseders|erçevrimiçieğiümplatform|arlüzerindendevamedecektir.



Madde 7: Özet Şartlar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, açılacak olan yabancı dil kurslannın her birine en az |5
kişinin kesin kayıt yaptırmış olması koşuluyla kesin kayıt tarihinin bitiminden itibaren 90 giln
içerisinde, kurslann ilgili protokolde taraflarca karşılıklı mutabık kalınan Tekirdağ merkezde
ytirütiilmesini taahhüt eder.

Protokol kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirtiği çerçevesinde açdacak
yabancı dil kurslannın ttlm kayıt takip işlemleri ve bu programı tamamlama siiıeçleri
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafindan koordine
edilecektir.

Tekir,dağ cumhuriyet Başsavcılığı, iş bu protokol kapsamında icra edilecek olan yabancı dil
kurslannı bütiin kurum çalışanlaıına duyurmak ve Tekirdağ Adliyesi hakim ve savcılan ile
hakim ve savcı adaylan ve adliye personelinin yabancı dil eğitimi kurslarına her yıl azami

ölçüde/diizeyde katılım sağlaması için tanıtım faaliyetlerini yapmayı taahhüt eder.

Madde 8: yürürlük ve protokol süresi

Bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yiiriirlüğe girer. Protokolün
yilriirliik stiresi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik takvimine göre 2021-2022

Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadardır. Siaenin bitimine l ay kala taraflardan biri tarafından

diğer tarafa yazlı olarak bildirim yapılmadığ sürece protokol 1 yıl daha uzamış kabul
edilecekıir.

Madde 9: Genel Hükümler

İş bu protokol ve - veya eklerinin herhangi bir maddesinde yapılacak değişiklik, taraflaıca

mutab* kalınıp yazıh olarak diizenlenmiş olmadıkça yiirürlüğe girmeyecektir.

9.1. Öngörülmeyen Hıller

Bu protokoldeki herhangi bir yükümliilüğiin ifası, tabii afet, savaş te«ir, ayaklanma, yetkili
makamlaıca yayınlanan kanun, kural, tiiztik ve emirler, el koyma veya grev, lokat, üretim

tesislerde önemli mahiyette anza, ekonomik kriz, pandemi gibi mücbir sebeplerle yerine

getirilemezse taraflar bu nedenlerden etkilendikleri ölçüde sorumlu tufulmayacaktr. Mücbir
sebep nedeniyle ifa imkAnsızlığırun (60) giinü geçmesi halinde, taraflann södeşmeyi fesih

hakları saklıdır.

9.2. Adres Değişikliği

Taraflar, protokol çerçevesinde yapılması gerekli bildirimler için, unvaıı/isim yanında yazllı

yerlerin kanuni ikametgahlan olduğırnu, bu adreslerinde yapılacak her tii,rlü tebligahn

kendilerine yapılmış sayılacağıru; adres değişik_liklerini derhal yazılı olarak diğer tarafa

bildirmedikleri takdirde, protokoldeki adreslerinin her tiirlü tebligat ve takibat icrası için

kanuni ikametgahlan olduğunu kabul ve taahhüt ederler.



9.3. ihtilaflann Hatıi

İş bu sözleşmenin yorumu ve uygulamasında doğacak her türlü ihtilafin çöziiırniinde Tekirdağ
Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu protokol dokuz maddeden oluşan iki niisha olank 02/071202l tarihinde taraflann imza
yetkililerince imzalanarak yiirürlüğe girmiştir.

I

T t]niversitesi Rektörii Tekirdağ Başsavcısı

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

amık


