uşAK üNivrnsirnsi nnrröRı,üĞü iı-u uşax
cENçı,i« vE SpoR iı, ıvıü»ünı,üĞü

işninriĞi pnororoı-ü

AMAÇ
Madde l: Bu protokol, Gençlik ve Spor İl lızllldtirütlğünün gençlik ve spol hizmetlerinin
verimliliğini ve etkinliğini yaygınlaştrmak, personelinin yetkinligini artınnak, Uşak ilinde
sPorun her Yönlü geliŞimine destek olmak izere, Üniversitenin sahip olduğu akademik
imkanlardan istifade etmek ve Gençlik ve Spor il H,ltıaıirütığü ile Üniversitenin-sahip olduğu
sPor tesislerinin (yüzme havuzu hariç) birlikte ücretsiz ortak kullanrlmasını Jaglamak
amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2: Uşak Gençlik ve Spor İl lrrltıdtırltığünün gençlik ve spor hizmetlerinin yerine
getirilmesinde ve yetişmiş insan kaynağının temininde Üniveİsitenin spor alanındaki
akademik imkanlarından istifadesi ve spor sahalarının birlikte kullanılması için karşılıklı iş
birliği esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde3: Bu protokol,3289,2547,5216,2974 ve

5510 sayılı Kanunların ilgili

maddelerine ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı a.ar,rrdu
imza|anan İ ş B irl i ği Protoko lüne dayanı l arak hazırlanmı ştır.

GENEL rıÜrÜvıı,nn
Madde 4: a) Uşak Üniversitesi spor tesislerinde Gençlik ve Spor İ Vtıdtırltığünce öğrencilere
verilecek teorik ve uygulamalı eğitimler, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının derslerini
aksatmayacak şekilde Dekanlıkça uygun görülen zamanlarda Gençlik ve Spor İl Vtıdtırltıgtı

personelinin nezaretinde yürütülür.

b) Üniversite; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi ile Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığının uygun görmesi halinde spor tesislerinde hizmetlerin yürütülmesi için gönüllü
antrenör desteği sağlar.

c) Gençlik ve Spor İl llrltldilrltiğünün gençlik ve spor hizmetlerinin geliştirilmesi

ve
yaygınlaştırılması amacı ile planladığı eğitim, kurs, seminer, çalıştay, konferans vb.
çalışmalarına Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademik destek sağlar.
d) Gençlik ve Spor İl Vltldtlrltlğü, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini desteklemek amacı ile

araştırma, eğitim, seminer, çalıştay vb. çalışma|arda ulaşım, ma|zeme gibi ayni destekler
sağlar.

e) Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin planladığı kurs, seminer, konferans vb.
eğitim programlarına Gençlik ve Spor İü lılildtlrltlğü bünyesinde görevli personel programlara
ücretsiz katılım sağlar.

fl Üniversite; öğrencilerin ve öğretim elemanlarının gönüllülük faalİyetlerİne katılımlarının
artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla, gönüllülükle ilgili ders, seminer, panel, konferans vb.
hususların desteklenmesine imkanları ölçüsünde katkı sağlar.

için "Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama
yürütülecek
araştırma ve uygulama çalışmalarında Gençlik
kurulmasında
ve
tüm
Merkezinin
ve Spor İl lırltıdtırltığü imkanları ölçüsünde Üniversiteye gerekli tüm katkıları sağlar.
g) Uşak'ta sporun her yönlü gelişimi

Madde

5: Bu protokolde yer almayan hususlar lüzumu halinde her

iki tarafin üst yöneticileri

tarafindan birlikte karara bağlanır.

Madde 6: Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve süresi dört (4) yıldır. Taraflar
lüzumu halinde protokolün uzatılmasını teklif ederler.
Madde 7: Protokolü Uşak Üniversitesi Rektörü ile Uşak Gençlik ve Spor İl Vtldtirtl yürütür.
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