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Amaç, Kapsam, Dayanak, Taraflar, Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Protokolün amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek olan
çalışmaların çerçevesinin belirlenmesidir.
Dayanak
Madde 2- Bu Protokol, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Taraflar
Madde 3- Bu Protokolün tarafları; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’dır.
Tanımlar
Madde 4-Bu protokolde yer alan;
Bakan
Bakanlık







: Gençlik ve Spor Bakanını,

: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,
Başkanlık
: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
Gençlik Haftası
: 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan içerisinde Atatürk’ü
Başkan

Anma Gençlik ve Spor Bayramının bulunduğu haftayı,

: Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük

: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü
Koordinatör

: TOHM Akademik Merkez Koordinatörünü,
: Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerini,
: Üniversiteler Spor Ligini,

TOHM
ÜNİLİG

: Yükseköğretim Kurulunu,

YÖK
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşbirliği konuları ve esasları
İşbirliği Esasları
Madde 5- Bu Protokol ile aşağıdaki konularda işbirliği yapılacaktır.
A-YÖK’ü İlgilendiren Konular
1YÖK tarafından, aktif spor hayatına devam eden ve yükseköğretim kurumlarında
öğrenci olan olimpik branşlardaki milli sporcular ile TOHM' a seçilen öğrencilere Bakanlıkça
hazırlanan listeler doğrultusunda mahallinde bulunan yükseköğretim kurumlarında eğitimine
devam etme imkânı verilmesi ve aynı usulde TOHM’ lardan ilişiği kesilen veya aktif
sporculuk yaşamı sona eren milli sporcu öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumlarına dönüşlerinin sağlanması.
2Ülke sporunun gelişmesi için eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme başta olmak
üzere her tür bilimsel çalışma ile spor bilimleri veya ilgili alanlarda yapılacak yüksek lisans
ve doktora çalışmalarının teşvik edilmesi.
3Spor bilimleri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılabileceği,
bünyesinde dopingle mücadele komisyonu ve akredite edilmiş laboratuarlarının da yer alacağı
uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi.
4ÜNİLİG organizasyonuna katılan yükseköğretim kurumlarının ve sporcu sayılarının
artırılması ile yükseköğretim kurumlarında spor kulüpleri kurulmasını ve sportif faaliyetlerin
teşvik edilmesi.
5-

Üniversite

şenliklerinin Gençlik Haftası ile birlikte organize edilmesinin



yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilmesi.
6Tıp Fakültelerinde Spor Hekimliği ile Hukuk Fakültelerinde Spor Hukuku bölüm,
ana bilim dalı veya bilim dalı uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin tavsiye kararı
alınması.
7Bakanlık tarafından gençlik ve spor faaliyetlerinin tanıtımı için üretilen basılı ve
görsel materyallerin üniversite kampüslerinde sergilenebileceği spor tanıtım noktaları
oluşturulmasının yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilmesi.
8 OHM’ larda koordinatör veya başka sıfatlarla uzmanlığından yararlanılması uygun
T
görülen alan öğretim elemanlarının 2547 sayılı kanuna göre görevlendirilmelerinin ve
kurumlar arası işbirliği yapmalarının sağlanması.
B- Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı İlgilendiren Konular:
1-

TOHM' a gönderilecek öğrencilerin seçimine ilişkin usul ve esasların hazırlanması.

2Aktif spor hayatına devam eden ve yükseköğretim kurumlarında öğrenci olan
olimpik branşlardaki milli sporcular ile TOHM' a seçilen öğrencilerin, mahallindeki
yükseköğretim kurumunda eğitime devam edebilmesine onay verilmesine ilişkin Bakanlık
talebinin Başkanlığa gönderilmesi.
3Aktif spor hayatı sona eren olimpik branşlardaki milli sporcular ile TOHM’ lardan
ilişiği kesilen sporcu öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumuna dönmesine ilişkin talebin
Başkanlığa gönderilmesi.
4ÜNİLİG faaliyetlerine iştirak eden yükseköğretim kurumları veya kulüplerine
katılım bedeli ve ödül desteğinin sağlanması.
5Yükseköğretim kurumlarının başta beden eğitimi ve spor yüksek okulu ile spor
bilimleri ile ilgili fakülteleri olmak üzere öğrenim gören tüm öğrencilere Bakanlık
bünyesindeki kurumlarda çalışma ve staj imkanlarının sağlanması.
6ÜNİLİG faaliyetlerinde görevlendirilecek hakem, gözlemci, sağlık personeli
ücretleri ile saha, tesis ve ödül giderlerinin Bakanlıkça karşılanması.
7TOHM' a seçilen sporcu öğrencilere, modern tesislerde çalışma ve konaklama ile
diyetisyen eşliğinde yeterli ve dengeli beslenme imkânının sağlanması.
8Sporcu öğrencilerimize bilimsel yöntemler kullanılarak deneyimli antrenörler
eşliğinde sportif eğitimler verilmesi, sağlık sigortası kapsamına alınan öğrencilere aynı
zamanda kişisel eğitim imkânı sunularak maddi destek sağlanması.

C- Ortak Konular:
1-

Yükseköğretim Kurumları ile Spor Genel Müdürlüğü veya Gençlik Hizmetleri ve

Spor İl Müdürlükleri arasında ilgili kurumların sahip oldukları bilimsel, fiziksel ve beşeri
kaynakların ortaklaşa kullanımı konularında işbirliği yapılmasının teşvik edilmesi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer hükümler
Süre
Madde 6- Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Tarafların karşılıklı mutabakatı
ile protokolde değişiklik ve ekler yapılabilir.
Yürürlük
Madde 7- İki nüsha olarak …/…./2013 tarihinde imzalanmıştır.

Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
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