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MADDE 1: TARAFLAR

Bu protokol, NAMIK KEMAL ÜNiVERSİTESi [bundan sonra NKÜ

olarak
anılacaktır.) BAŞAK YURTDIşı EĞiriı,ı VE DANIŞMANLIK HiZMETLERi (bundan
sonra ByED olarak anılacaktır.) arasında açıklanan şartlarda düzenlenerek
imzalanmtştır.
MADDE

2:

AMAÇ

Bu protokol, BYED tarafından. Test of English as a Foreign Language Center
(ToEFL Test Merkezi)'nin NKÜ Değirmenaltı yerleşkesindeki Merkezlberslikler
binasında bilgisayar laboratuvarlarında kurulmaiı ve işletilmesi konularında
yapılan işbirliği şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 3 : sÜREcE iLişKiN ESASLAR
sınav Merkezinin kurulması
Bu protokol kapsamında BYED tarafindan ve NKÜ işbirliği kapsamında NKÜ'nün

uygun gördüğü mekAn ve zamanlarda işletilecektir, BYED test hizmetlerinde
gerekli tüm personeli kendi bünyesinden sağlayacak olup bu konuda Nkü'den
herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Srnavlar
Sınavlar hafta sonu veya mesai saatleri dışında yapılacağından ötürü, o gün ve
saatlerde sınav yapılacak olan mekAnların açık tutulması, ayrıca sınava girecek

adayların yerleşke ve binaya girişlerinde gerekli izinler
sağlanacakhr.

Nkü

tarifindan

MADDE 4: Ücnnrırr{oİnıı,lE

Protokole konu olan sınav merkezi için NKÜ 'nün aşağıda belirtilen Döner
Sermaye IBAN numarasına BYED tarafından aylık 1500 TL (KDV dahilJ ücret her
aytn son gününe kadar yatırılacak olup kira başlangıç tarihi TOEFL test
merkezinin kurulması için Amerika da ki kurumdan (ETsJ gerekli izinlerin alınıp

test verme hizmetlerinin aktive edilmesi ile birlikte başlayacaktır.
Bu ücret her
yıl TEFE ve TÜFE yıllık oranlarının ortalaması kadar
artıiılirak ,yguıanacaı.iır.
IBAN N0 TR75000100010646585540500

1

MADDE 5 :HÜKMÜ BULUNMAYAN DURUMLAR

İşbu. protokol kapsamında hükmü bulunmay_an durumlarda,
Türkiye
cumhuriyeti yasaları, ilgili mevzuat, yüksek -öğretım kanunu ve
Niü

yönetmelikleri ve yönergeleri çerçevesinde hareket eJiüir.
MADDE 6: PRoToKoL YÜRÜRIÜKVE soNA ERDiRME

ış bu protokol, tüm tarafların protokolü imzaladıkları tarihte yürürlüğe
girer ve 2

orijinal nüshadan ibaret olan bu.protokolün süresi 1yıldır, tiraflaraini..t
urgl
birinin süre sonunda 1 ay önceden fesih bildiriminje bulunulmaz ir. p.otoı.6i
gelecek pl için uzatılmış sayılır.
MADDE 7: UYUŞMAZLIK

uyuşmazlık halinde taraflar arasında (oluşturulacak isteğe bağlı komisyon
tarafındanJ uzlaşma sağlanamaz ise yargı yoluna gidilebiil.. «o.ru hakkında
uzlaşma sağlanamaz ise Tekirdağ Mahkemeleii ile İcriDaireleri yetkilidir.
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