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Uluslararasr Yaqh Turizm'Ve Sa[l
Siileyman Demirel Universitesi Mi
Iq Birlifi Protokolii

TARAFLAR:
Madde 1- Bu protokoli.in taraflan, U
DF]RNEGI iIE SUTPYMAN DE
olup, bu protokol agalrda beliirtilen

TANIMLAR:
Madde 2- Bu protokolde gegen;

a) DERNEK .

b) F'AKULTE :

c) PROJE :

ifade eder.

AMAQ:

Uluslararasr Y
Srileynnan Dem
Uluslararasr Y

Madde 3- Bu protokoltin amaor, ileri b
Kenti Proje'sinin" avan proje l ikrinin,
cilrencilerinin, ilgili Mimari proie Ders
fikridir. Uretilen avan projelerden segi
paylagrlarak, gegitli bilimsel, kurumsal
srir:eci denenecektir. Srireg baglangrcr
proj e platformu yaratilmasr, ci$rencileri
projeye devam edebilme olasrhklan. de
akademik cizgtivenlerini de arttlracaktr.
damgmanh[r; tiniversite - ig dr.inyasr igbi
derneSin proje hedeflerine daha krsa sii
kuvvetli bir drg paydag eklemle,yrecektir.

KONU

Madde 4- igbu protokoltin konuLsu, SUle
dlretim elemanlannca, gahgma paydaqr
ilgili Mimari Proje Dersleri (Diprloma p
iiretmektir. Konusu UluslararasrL yagh
derne$in sonrasmda yririlteceSi lrurumsal
gerekli danrqmanhk srirecini ytiriitmesi ig

Derne[i-
arhk tr'akiiltesi

SLARARASI YA$LI TURIZM VE SAGLIK
r tXiVPNSiTESi MiMARLIK FAKULTESI

Ilar da tarufl ar c a kabul edilmi stir.

r Turizm ve Salhk Derne$i'ni
rel Universitesi Mimarhk Faki.iltesini
h Kenti Proie'sini

tarihte uygulanmasr hedefl enen .,Uluslararasr yagh
nek tiyelerinin gdriigleri ve fakrilte lisans son smrf
ri kapsamrnda damgman hocalarr egliginde riretilmesi
, proje hedeflerine en uygun olan projeler demek ile

araclJ'rpr ile finanse edilerek uygulanmasr
n 74 haftahk dersler stirecince, uygulanabilir bir
proje paydagr olarak gcirtilmesi ve sonrasmda
grktrlarmm yant sra, ofrencilerin kigisel ve

egtirilecek olan orlak gahgma ve faktiltenin
i ginin s a[lanmasrnr da sall a y ac aktt . protokol 

;
ulagmasmr sallarken, tiniversite ve fakiilteye

man Demirel Universitesi tarafindan gdrevlendirilen
lan Uluslararasr Yagh Turizm ve Salhk Dernefi, ne
j e s i, Proj e VII)kap sam rnda av anproj e se genekleri
nti Proje'si olan projelerin riretiminin drgrnda.

bilimsel projelerde, tiniversite ve fakrilte adrna

)



HUKUKI DAYANAK:

Madde 5- iq bu protokol, 20'.20 yft3
VE SAGLIK DERNEGI TiiZ:OEtiNIiN

hazrrlanmrgtrr.

KAPSAM:
Madde 6- Bu protokol, yukarrdaki a

yetki ve sorumluluklan kapsar.

vUrUulUrUxruR:

Ma dde 7 - Buprotokol htikrirnlerinin
yiikiimhiliikleri tistlenir.

A-) DERNEK

a) Amaca ulagmak igin yaprlm
bagkanhk etmek ve ytirtittictltigrinti iis

b) Demek ycinetim kur;ulu y2tt
ofrenciler ile tecnibelerini paylaqacaktr

c) Dernek ycinetim kurulu ve
paylagabilir.

d) Gerekli gcinilmesi heLlinde ils
hammadde, teknoloji, pazar gibi ilgili
hakk rnda bilgi paylagrmlan yaprlacaktrr

e) Benzer projeler, eserller, rininl
birligi sallanmasrna dnayak olunacaktr

f) Gerekli gdrtilmesi halinde ilsil
Kuruluglarr, Dernekler ve Kurumlar ile

g) Projenin gergeklegme,si srireci
bagvurusunda, kongre, gahgtay, konfe
danrgman paydag olarak, gerekli gorsel
saElayacaktrr.

h) Uretilen fikirler ve a\/an pro.

balrmsrz olarak, telif hakkr oluqrturabil

l3-168 sayrh ULUSLARARASI yAgLI TURIZM
maddesinin 72. ve 15. bentlerine dayamlarak

ulagmak igin Dernek ile Faktilte arasrndaki gcirev,

nittilmesinde taraflar agalrdaki gcirev ve

gerekli olan her ti.irlti program ve gahqtaylara
ektir.

olan her tiirlti program ve gahgtaylarda gcirevli

kendi bilgi birikimlerini ilgili muhataplarla

l proJe, eser, iirtin vb. faaliyetler igin gerekli
n kolay ulagamayacafr platformlar

vb hakkrnda ortak taban olugturulmasma ve grig

proje, eser, tirtin vb. faaliyetlerin di[er Sivil Toplum
ylagrmr koordine edilecektir.

, her ttirlii kurumsal ve bilimsel proje
sergi vb. etkinliklerde riniversite ve faktiltenin

y aztnsal materyallerde paylagrlmasrnr

kapsamrnda, tiniversite ve eser sahibinden
dofrudan kullanrmlarda bulunm ay acaktt.

"ilI



B-) FAKULTE

a) Amaca uLlagmak igin yaprl
organizasyon saflanacak der.rrek bilgi

b) Fakiilte igbu protokol igin b
c) Fakiilte ;iaprlacak r:,lan her

sayldu ve asgari yeterlilipe sahip 6pre
d) Faktilte gerekli gciniilp".i

yer temini sallayacaktrr.
e)Benzer projeler, eserrler, tini

birligi safl anmasrna dnayak olunacakt
f) Gerekli gonilmesi halinde il

Kuruluglarr, DerneJder ve Kurumlar il
g) Avan Prcrjelerin getigtiril

diiz;enlenecek etkinliklerin ka::arlan:
iiyesi ve diler danrqrnan cilretim tiyel
Dtrjnemi gdrevlendirmesi dah.ilinde ol
gerr;eklegtirilecektir'.

gir,cir,nRirv ciztir,iGi :

Mtadde S- itgiti muhataplann ozel bilg
kumlug ve ticari girl<etler ile praylagrlm

P]ROTOKOLIJN SUNNSi V,E FESi
Marlde 9- ig bu prortokol imzalandrpr
ile degigen ig bu protokol me'ur;ut fak
yazit hriktimlerden biri yerine, getiril
tarala bildirir ve durumun bild:iriminde
bu sr,ire igerisinde dtizeltilmedigi takdi
yetkilerine sahiptir. 'Iaraflar bu bildirim
yapmak zorundadrr.

UYI]$MAZLIK:
Madde 10- igbu Protokolle ilgili hususl
Mahkemeleri ve icra Daireleri'yetkilidir

DIGER HUSUSLAR:
Madde 11- ig bu protokohin uy.gula
etmeyeceklerdir. Bu protokol tarraflan 3.

bafla.yrcr deSildir. Teraflarrnbaqka gah

y apm a haklan mahfuzdur. Uygulama
faktilte arasmda karqrhkh goriiqimeler ile

)tu

gerekli olan her ttirlr.i toplantr igin gerekli
dirilecektir.

yiiriitme ekibi kuracaktrr.

ti program ve gahgtaylarda gdrev alacakgerekli
ileri belirleyecektir.

inde yaprlacak olan her ttirhi program ve gahgtay igin

vb hakkrnda ortak taban olugturulmasma ve gtig
r.

ili proje, eser, iirtin vb. faaliyetlerin diger Sivil Toplum
paylagrmr koordine edilecektir.
stireci, sunumu, dernekle paylagrlmasr stireci ve yolu,

ikle ilgili Proje Derslerinin ytiriiti.ictisri olan dlretim
(2020-2021 ve 2021-2022Epitim Osretim Ders
tarafindan belirlenecek, dekanhk oluruyla

rrzalan olmadrktan soffa diler kurum,

ihte ytiriirhihige girer, tar aflarrn kargrhkh mutabakatr
ycinetiminin gcirev sriresini kapsar. protokoldeki

igi takdirde , taraflar durumu yazir olarak diler
itibaren 15 grin igerisinde dtizeltilmesini ister. Durum

taraflar protokolti tek taraflr olarak feshetrne
eriyazrh olarak diger tarafin yasal ikametgdhrna

grkabilecek uyugmazhklarda Isparta

nda taraflar birbirlerinden ricret talep
gahrslarla benzer gahgmalar yapmak hususunda
kurum, kurulug, dernek vb. ile protokol, igbirligi vb
srnda tespit edilecek di$er hususlar dernek ve

L
4

iizenlenecektir.



TEBLiGAT ADRESLERi:
Madde 12- Taraflarrn adres bilgileri

ULUSLARARASI YA$LT TURiZM
Sanayi Mahallesi istanbul Ca,Cdesi No

SULEYMAN DEMIRET UNIVENSI
Qrimir Mahallesi Stileyman Dr:mirel

vtiRurun:
Madde 13- i9 bu protokoltin hriktimleri
DERNEGI ve SULEyMAN DEMI
MIMARLIK FAKULTESI taraflndan

vUnUnrtix:
Madde la- ig bu protokol,taraflarca
girer, fesho lana kad.ar yrirtirhikrte kalrr.

METiN Vn fivlzt:
Madde 15- ig bu prorokol 5 sal,fa 15
taraflarca ... I 0 4 /202 | tarihinde yetkilileri

Uluslararasr v.Tl*{izm ve Sa[hk

da yer almaktadrr.

E SAGLIK DERNEGI
l0 32100 Merkez/ ISPARTA

ESi MIMARLIK FAKULTESI
iversitesi Merkez / ISPARTA

ulur.

ULUSLARARASI YA$LI TURIZM VE SAGLIK
UNivEnsirpsi MIMARLTK FAKU;rES i_

lrklr olarak imzalanmasrnr mriteakip yiiriirhile

deden ibaret olup, iki niisha halinde dtizenlenmig ve
ce imzalanmrgtu.

Siileyman Demirel Universitesi
Mimarhk Fakiilte kanr ) .


