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AMAÇ

Madde l
Bu protokol; Uşak Belediye Başkanlığı tarafından verilecek olan basketbol eğitimleri için spor
hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak, ilimizde basketbolu yaygınlaştırmak,
öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi için spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla
hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2
Uşak Belediye Başkanlığı tarafından verilecek olan basketbol eğitimleri ve amatör spor
müsabakaları için Uşak Üniversitesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Kapalı Spor Salonunun eğitim
amacıyla kullanılması için işbirliği esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3
Bu protokol 5393 Sayılı Belediye Kanunu

ile 2547 Sayılı

Yükseköğretim Kanununa

dayanı larak hazırlanmı ştı r.
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Madde 4
a) Uşak Belediye Başkanlığınca Şehit Ömer HALİSDEMİR Kapalı Spor Salonunda öğrencilere
verileçek teorik ve uygulamalı eğitimler ile bu kapsamda oynanacak amatör spor müsabakaları,
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanhğında yürütülen dersleri aksatmayacak şekilde, Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanlığının uygun gördüğü zaman|arda Uşak Belediye Başkanlığı personelinin
nezaretinde yürütülür. Söz konusu faaliyetler ile ilgili olarak sigorta ve güvenlik dahil her türlü
tedbirini alma ve Iazminat sorumluluğu Uşak Belediyesine ait olup tazminat dahil herhangi bir
ad altında Uşak Üniversitesine sorumluluk yüklenemez.
b) Uşak Belediye Başkanlığının talebi halinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca uygun
görülmesi halinde imkanlar dahilinde eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için gönüllü eğitim
desteği sağlanır.

c) Uşak Belediye Başkanlığının gençliğin yetiştirilmesi, spor hizmetlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacı ile planladığı eğitim, kurs, seminer, çalıştay, konferans vb.
çalışmalarına, Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi imkanlar dahilinde akademik destek
sağlar.

Salonunun kullanımı süresince kamuya, gerçek ve tüzel kişilere ait menkul
gayrimenkuller ile yapı ve tesislerde insan sağlığına zarar verilmemesi, can ve mal kaybına
sebep olunmaması için sigorta dahil gerekli tüm tedbirlerin alınması ile güvenlik, sağlık,
temizlik tedbirlerinin alınması ve emniyet, yangın tertibatı vs. kurulması Uşak Belediyesine ait
olup tazminat dahil herhangi bir ad altında Uşak Üniversitesine sorumluluk yüklenemez.
d) Uşak Belediyesi tarafından Protokol süresince, Protokol imzalanmasından itibaren bir hafta
içerisinde ve devam eden aylarda her ayın ilk haftası içerisinde, Üniversitemizin Strateji
Geliştirme Daire BaşkanlığınınZiraatBankası İsmetpaşa Şubesi, TR65 000l 00l7 5846 3900
4l50 39 IBAN nolu hesabına l000,00 (bin)Tl yatırılacaktır.

ç) Spor

§5

e) Basketbol eğitimleri ve amatör spor müsabakaları için gerekli olan her türlü tedbiri alma ve

gerekli yasal izinlerin alınması sorumluluğu Uşak Belediyesine aittir. Üniversiteye herhangi bir
ad altında sorumluluk yüklenemez.
Q Spor Salonunun Protokol kapsamında kullanılması öncesindeki, kullanlm esnasındaki
kullanım sonrasındaki ttlm bakım, onarım, temizlik vs. işler Uşak Belediyesince yapılacaktır.
g) Spor Salonunun güvenlik ve emniyet tedbirleri Uşak Belediyesi tarafindan alınacaktır.
Üçüncü kişilerin göreceği her türlü zarardan Uşak Belediyesi sorumludur. Spor Salonunun
kullanılması sırasında Valilik, Emniyet, Belediye ve diğer ilgili Bakanlıklar tarafından
uygulanan mevzuata uyulmaması halinde meydana gelecek zarardan dolayı ödenecek ceza,
tazminat ve diğer yaptırlmlar Uşak Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Üniversitenin bu
hususta herhangi bir sorumluluğu yoktur.
ğ) Uşak Belediyesi, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunmak zorundadır. Uşak
Belediyesi, sabotaj, yangın, kaza gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri alır. Uşak Belediyesi,
kampüs içerisinde eğitim, öğretimin aksamaması için gerekli özen ve itinayı gösterir.

Madde 5
Şehit Ömer HALİSDEMİR Kapalı Spor Salonunun Uşak Belediyesi tarafından bu protokol
çerçevesinde kullanılması veya faaliyetler sebebiyle, üçüncü kişilerin verdiği zarar ve hasar
dahil, Spor Salonlarında ve kampüs içerisinde vuku bulacakzarar ve hasardan, kusuru olmasa
dahi Uşak Belediyesi kayıtsız ve şartsız sorumlu olacaktır.
Madde 6
Bu protokolde yer almayan hususlar lüzumu halinde her iki tarafın üst yöneticileri tarafından
birlikte karara bağlanır.
Madde 7
Uşak Üniversitesinin iş bu Protokolü hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tek taraflı olarak fesh etme
yetkisi bulunmakta olup bu sebeple Üniversiteye karşı tazminat dahil herhangi bir ad altında
sorumluluk yüklenemez.
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Madde 8

a)
b)

karşılıklı mutaba(at ile altı ay uzatılabilir.
(Sekiz)
8
madde ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu Protok ol, {8,1f7lZ02l tarihinde 2 (iki)
suret imzalanarak yürürlüğe girmiş olup hiçbir hükmü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa.
iyi niyet kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı olarak yorumlanamaz,
c) Protokol Uşak Belediye Başkanı ile Uşak Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
İş bu Protokol altı ay süreyle geçerli olup
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