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TEKİRDAĞ güvüxşEHiR BELEDiyEsi BAşKANLIĞI, MARMARAnnBĞıisi
nBı,BuİyESİ BAşKANIıĞı ve NAMIK KEMAL ÜNİvnnsİrBsİ nErrÖnrÜĞÜ

MARMARAnnnĞı,isi vırcsrnx yüxsnroKul,u giNı ixşaarı yApIMI işi iı,E
iı,ciı,i pRoToKoL

Taraflar

MADDE 1.

(l) İşbu protokol bir tarafta;

a)Tekirdağ Büyü§ehir Belediyesi Başkanlığı

Mimar Sinan Caddesi No:50 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde

protokol içinde " Tekirdağ Büyiikşehir Belediyesi " olarak anılacaktır.

b)Marmaraereğlisi Belediyesi Başkanlığı

Cumhuriyet Meydanı No:l Marmaraereğlisi / Tekirdağ adresinde

protokol içinde " Marmaraereğlisi Belediyesi " olarak anrlacaktır.

(2)Diğer tarafta ise;

a) Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü

Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi Merkez / Tekirdağ adresinde

protokol içinde " Üniversite " olarak anılacaktır.

yerleşik olup bu

yerleşik olup bu

yerleşik olup bu

protokolün Amacr

MADDE 2.

İş bu protokolün konusunu, Marmaraereğlisi ilçesi tapu kütiiğiine kayıtlı II490 Parselde

yer alan 40.7|7 .3l m2 alan iizerine,fıziki kapasite yetersizliği içerisinde bulunan Namık Kemal

Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu'na yeni bir okul binası yapım işi

oluşturmaktadır.
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Protokolün Kapsamı

MADDE 3.

İş bu protokolün kapsamı, Marmaraereğlisi ilçesi tapu kütüğüne kayıtlı 1l490 Parselde

yer alan 40.7|7.31 m2 alana sahip taşınmaz izerine yapılacak Namık Kemal Üniversitesi

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Binası yaplm işi ile ilgili olarak, Tekirdağ Büyükşehir

Belediyesi Başkanlığı, Marmaraereğlisi Belediyesi Başkanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi

Rektclrltlgtl tarafindan yapılacak işlere ait esas ve yükümlülükleri kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 4.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi

09.09.2015 tarih ve 879 Karar Nolu Meclis Kararı

25.12.2015 tarih ve |329 Karar Nolu Meclis Karan.

yükümlülük

MADDE 5.

Bu protokole göre tarafların yükümlülükleri şu şekilde olacaktır.

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Yükümlülükleri:

1) Projenin yapımında öngörülen işler için kullanılmak izere;2015 yılı Yatınm Programı

çerçevesinde ayrılan 1.000.000,00 TL Marmaraereğlisi Belediyesi'nin bu iş için açtıracağı özel

he s aba ihal e s ö zl e şme si nin imza|aıırrıas ını müte akip aktarı l acaktır.

2) TESKİ İnşaatın yapılacağı alanın su bağlantısını sağlayacaktır.

b) Marmaraereğlisi Belediyesi'nin Yükümlülükleri:
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1) Marmaraereğlisi ilçesi tapu kütüğüne kayıtlı ||4g0 Parselde yer alan 40.717.31 m2 alana

sahip taşınmaz üzerine yapılacak Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek

yüksekokulu Binasının; temel hafriyatı ve temelin sağlamlaştırrlması, temel dolgu İşlerinin ve,

bodrum, zemin, L,2,3,4. katlar ve asansör katı betonarme karkası yapılacaktır.

2)yüksekokul binasının Marmaraereğlisi Belediyesi tarafindan yapılacak işleri,

Üniversitenin vereceği projeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine ve

4734 Sayirı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak yapılacaktır.

3)İnşaatın tunacını, kontrol teşkilatını, yükleniciyi gösterir levha inşaat alanında

bulundurulacaktır.

4) Üniversitenin vereceği plan, proje ve mahal listesine göre inşaata başlanılacaktır.

5) projede inşaat aşamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak, ancak zorunluluk

halinde taraflarca mutabık kalınarak değişiklik yapllabilecektir.

6) Marmaraereğlisi Belediyesi ttim fen ve sanat kurallarına uygun hareket edecektir.

7) Kendi uhdesinde meydana gelebilecek iş kazalarından yüklenİcİ firma sorumlu olacaktır.

8) Marmaraereğlisi Belediyesi'nce yapılacak kısmın yapımı için gerekli; nakliye, mal ve

hizmet alımı şeklindeki ttim harcamalar Marmaraereğlisi Belediyesi'nce karşılanacaktır.

9)İnşaatın Marmaraereğlisi Belediyesi'nce yapılacak kısmında kullanılacak tüm

malzemeler Marmaraereğlisi Belediyesi kontroliinde olacaktır.

lg)İnşaatın Marmaraereğlisi Belediyesi'nce yapılacak kısmında yapılan ti.im iŞlerin

kontrolü Marmaraereğlisi Belediyesi teknik personelince yapılacaktır.

c) Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü,nün yükümlülükleri:

1) Marmaraereğlisi ilçesi tapu kütüğüne kayıtlı 11490 Parselde yer alan 40.717.3l m2 a|ana

sahip taşlnmaz üzerine yapılacak Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek

yüksekokulu Binasının; zemin eti.itlerini yaptırmak, zemİn etüt sonuçlarına göre İnŞaat

projelerini (mimari, statik, mekanik tesisat, elektrik tesİsat, sıhhİ tesİsat, harİta teknİk
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aplikasyon krokileri, ruhsata işlenmek üzere Fenni Mesul olarak Mimar, İnŞaat Mi.ihendisi,

Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Harita Miihendİsi, vb.) hazırlatmak.

2) Bina yaplm inşaatına başlanılabilmesi için yer teslimi yapmak.

3) İnşaata ait ttım ince işler ve diğer işlerin tamamlanmasını sağlamak,

4) Rüsata bağlanacak tüm resmi izinlerin alınması ve harçların yatırılmasını sağlamak.

S)İnşaat aşamasında ve sonraslnda kullanılacak elektrik bağlantısı Rektörliikçe yapılacaktır.

6)İnşaatın Namık Kemal Üniversitesi Rekt<lrltlğü'nce yapılacak kısmında tüm iŞlerin

kontrolü Namık kemal Üniversitesi Rektörlüğü teknik elemanlarrnca yapılacaktır.

7)yiiklenici firmaya işe başlanılmadan önce yapılacak olan binanın Mimari, B.A., Statik,

Mekanik, Elektrik Tesisatı ve çevre düzenleme projeleri teslim edilecektir.

İşin Kontrolü

MADDE 6.

İş siiresince Marmaıaereğlisi Belediyesi Başkanlığı teknik elemanları; üstlendiği

krsmın, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü teknik elemanları; kendilerince yaPılacak iŞleri

kontrol edecektir.

Koordinasyon

MADDE 7.

protokol htiktimlerinin uygulanmasrnda (Kaba İnşaatın tamamlanmasl aşıımasrna

kadarki bölümde) koordinasyon Tekirdağ Büyükşehir Beledİyesİ tarafindan sağlanacaktır.

t4

affi



*hW
""i]lıil,- -lı;"

rrriİbnĞ
ilYüKşEHiR trt€cüYE§

2006

affi
Diğer Hükümler

MADDE 8.

protokolde hükiım altına alınmayan hususlarda taraflar öncelikle iYi niYet, karŞılıklı

anlayış ve uzlaşma esaslarına göre çöziim arayacaktır. uzlaşma ile çöziim bulunamayan

hallerde ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanacaktrr.

Uyuşmazlrkların Çözümü

MADDE 9.

Protokol htikümlerinin uygulanması

mevzuatlar doğrultusunda çözümlenemeyen

yetkili olacaktır.

esnasında ortaya çıkabilecek ve yürürlükteki

uyuşmazlıklarda Marmaraereğlisi Mahkemeleri

Değişiklik ve llave

MADDE 10.

Gerekli görüldüğünde tarafları n yazıiıı mutabakatı ile protokol maddelerinde değiŞiklik

ve/veya ilave yapılabilecektir.

Yürürlük

MADDE 11.

4 nüsha olarak hazırlanarıbu protokol Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi BaŞkanı, Namık

Kemal Üniversitesi Rektörü ve Marmaraereğlisi Belediyesi Başkanı tarafindan imza altına

alınır ve yürürlilk kazanır.

protokolün birer sureti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde, Namık Kemal Üniversitesi

Rektörlüğü'nde ve Marmaraereğlisi Belediyesi' nde bulunacaktır.
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MADDE 12.

İnşaatın ne zamanbaşlayıp ne zarnanbiteceği belli olmamasından dolayı bu Protokoliin

bitiş tarihi inşaat teslim tarihi olarak kabul edilecektir,

MADDE 13.

l3 Madde ve 6 sayfadan oluşan iş bu protokol taraflar arasında 05101.120].6 tarihinde

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Rektörlük Makamında her sayfası imzalanarak 4 nüsha

düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

C İbrahim UYAN

Marmaraereğlisi

Belediye Başkanı

ALBAYRAK pffr. »". Osman şİMşEK
Tekirdağ Büyükşehir

Belediye Başkanı

Namık kemal Üniversitesi

Rektortl
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