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Uluslararasr Yaqh Turizm Ve Safhk Dernefi-
Siileyman Demirel Universitesi Mimarhk Fakiiltesi
ip Birli[i Protokolii

TARAFLAR:
Madde 1- Bu protokoliin taraflan, ULUSLARARASI YA$LI TUR|ZM VE SAGLIK
DERNEGI ite SULEYMAN DEMinpr trNivERsirpsi MIMARLTK FAKULTESI
olPp, bu protokol aga$rda belirtilen kogullarda taruflarca kabul edilmigtir.

TANIMLAR:
Madde 2- Bu protokolde gegen;

: Uluslararasl Yagh Turizmve Sa[hk Dernepi'ni
: Stileyman Demirel Universitesi Mimarhk Faktiltesini
: Uluslararasl Yagh Kenti Proje' sini

a) DERNEK
b) FAKULTE
c) PROJE

ifade eder.

AMAQ:
Madde 3- Bu protokoltin amacr, ileri bir tarihte uygulanmasr hedeflenen "Uluslararasr yagl
Kenti Proje'sinin" avan proje fikrinin, dernek i.iyelerinin gdrtigleri ve fakiilte lisans son smrf
d[rencilerinin, ilgili Mimari Proje Dersleri kapsamrnda danr$man hocalarr egli[inde iiretilmesi
fikridir. Uretilen avan projelerden segilen, proje hedeflerine en uygun olan projeler dernek ile
paylagrl atak, ge;itli bilimsel, kurumsal destekler aracrhpr ile finanse edilerek uygulanmasr
si'ireci denenecektir. Srireg baglangrct olan 14 haftahk dersler stirecince, uygulanabilir bir
proje platformu yaratrlmast, cilrencilerin proje paydagr olarak gortilmesi ve sonrasmda
projeye devam edebilme olasrhklart, ders grktrlanrun yaru slra, 6lrencilerin kigisel ve
akademik ozgi.ivenlerini de arttracaktr. Gergeklegtirilecek olan ortak gahpma ve faktiltenin
dantqmanh$r; ilniversite - ig dtinyasr igbirliginin sa[lanmastnl da sa[layacaktrr. Protokol;
dernefin proje hedeflerine daha ktsa siirede ulagmasrnr sa[larken, i.iniversite ve fakiilteye
kuvvetli bir drg paydag eklemleyecektir.

KONU

Madde 4- igbu protokoltin konusu, Stleyman Demirel Universitesi tarafindan gorevlendirilen
o[retim elemanlamnca, gahgma paydagr olan Uluslararasr Yagh Twizmve Sa[1k Derneli' ne
ilgili Mimari Proje Dersleri (Diploma Projesi, Proje Vll)kapsammda avan proje segenekleri
iiretmektir. Konusu Uluslararasr Yagh Kenti Proje'si olan projelerin riretiminin drgrnda,
derne[in soffasmda ytirtitecepi kurumsal ve bilimsel projelerde, iiniversite ve faktilte adma
gerekli danrgmanhk stirecini yrirttmesi igidir.
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, HUKUKIDAYANAK:

Madde 5- il bu protokol,2}20 yrh 32-013-168 sayrh ULUSLARARASI yA$LI TUR1ZM
VE SAGLIK DERNECI frizti[tiniln 2. maddesinin 12. ve 15. bentlerine dayanrlarak
haztlarrlrn gtrr.

KAPSAM:
Madde 6- Bu protokol, yukandaki amaca ulagmak igin Dernek ile Faktilte arasmdaki gcirev,
yetki ve sorumluluklarr kapsar.

yUrUurUr,UrrER:

Madde 7- Bu protokol hiikrimlerinin yrirtittilmesinde taraflar agalrdaki g6rev ve
yrikrimltihikl eri ristlenir.

A-) DERNEK

a) Amaca ulagmak igin yaptlmast gerekli olan her ttirlti program ve galgt aylara
b aqkanhk etmek ve ytirtitticiil tiftinii ri stl enm ektir.

b) Dernek yonetim kurulu yaprlacak olan her ttirlti program ve galgt aylardagcirevli
d[renciler ile tecriibelerini paylagacaktr.

c) Dernek ycinetim kurulu ve iiyeleri kendi bilgi birikimlerini ilgili muhatap larla
paylagabilir.

d) Gerekli gortilmesi halinde ilgili proje, eser, iinin vb. faaliyetler igin gerekli
hammadde, teknoloji, pazar gibi ilgili muhataplann kolay ulagamay acaprplatformlar
hakkrnda bilgi paylagrmlarr yaprlacaktrr.

e) Benzer projeler, eserler, iininler vb hakkrnda ortak tabanolugturulmasma ve giig
birli$i saSlanmasrna dnayak olunacaktr.

f) Gerekli gonilmesi halinde ilgili proje, eser, iirtin vb. faaliyetlerin di[er Sivil Toplum
Kuruluglan, Dernekler ve Kurumlar ile paylaglml koordine edilecektir.

g) Projenin gergeklegmesi stirecinde, her tiirlii kurumsal ve bilimsel proje
bagvurusunda, kongre, gahqtay, konferans, sergi vb. etkinliklerde iiniversite ve faktiltenin
dant$man paydag olarak, gerekli gcirsel ve yazrnsal materyallerde paylagrlmasrnl
saflayacaktrr.

h) Uretilen fikirler ve avan projeler kapsamrnda, tiniversite ve eser sahibinden
balrmsrz olarak, telif hakkr olugturabilecek do$rudan kullanrmlardabulunmayacaktrr.
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B-) FAKULTE

a) Amaca ulagmak igin yaprlmasr gerekli olan her trirhi toplantr igin gerekli
or ganizasyon s allanac ak dernek b i I gi I endiri I e c ekti r.

b) Faktilte igbu protokol igin bir yiiriitme ekibi kuracaktr.
c) Fakiilte yaprlacak olan her tiirli.i program ve gahgtaylarda gorev alacak gerekli

sayrda ve asgari yeterlili[e sahip oSrencileri belirleyecektir.
. d) Faktilte gerekli gortilmesi halinde yaprlacak olan her tiirhi program ve gahgtay igin

yer temini sa[layacaktrr.

"- e) Benzer projeler, eserler, tiri.inler vb hakkrnda ortak taban olugturulmasma ve gtig

birli$i saflanmasrna onayak olunacaktrr.

f) Gerekli gdrtilmesi halinde ilgili proje, eser, iirtin vb. faaliyetlerin diger Sivil Toplum
Kuruluglart, Dernekler ve Kurumlar ile payla$lml koordine edilecektir.

g) Avan Projelerin geligtirilmesi srireci, sunumu, dernekle paylagrlmasr si.ireci ve yolu,
diizenlenecek etkinliklerin kararlarr; oncelikle ilgili Proje Derslerinin yrirtitticiisti olan o[retim
iiyesi ve di$er damgman 6[retim tiyeleri (2020-2021 ve 2021-2022 Egitim O[retim Ders

Donemi gdrevlendirmesi dahilinde olan) tarafindan belirlenecek, dekanhk oluruyla
gergekle gtirilecektir.

giL,CirERiN GIZLTLIGi :

Madde 8- ilgili muhataplarm 6zel bilgileri kendi rrzalan olmadrktan sonra di[er kurum,
kurulug ve ticari girketler ile paylagrlmayacaktrr.

PROTOKOLUN SUNNSI VE FESIH:
Madde 9- il bu protokol imzalandr[r tarihte ytirtirliihile girer, taraflann kargrhkh mutabakatr

ile de[igen ig bu protokol mevcut faktilte yonetiminin gdrev stiresini kapsar. Protokoldeki
yazit hiikiimlerden biri yerine getirilmedigi takdirde , taraflar durumu yazh olarak di[er
tarafa bildirir ve durumun bildiriminden itibaren 15 gtin igerisinde drizeltilmesini ister. Durum
bu siire igerisinde dizeltilmedigi takdirde taraflar protokolti tek taraflr olarak feshetme

yetkilerine sahiptir. Taraflar bu bildirimleri yazir olarak di[er tarafn yasal ikametgAhrna

yapmak zorundadr.

UYU$MAZLTK:
Madde 10- igbu Protokolle ilgili hususlarda grkabilecek uyugmazhklarda Isparta

Mahkemeleri ve icra Daireleri vetkilidir.

niGnn HUSUSLAR:
Madde 11- ig bu protokoliin uygulanmasmda taraflar birbirlerinden i,icret talep

etmeyeceklerdir. Bu protokol taraflan 3. gahrslarlabenzer gahgmalar yapmak hususunda

baglayrcr degildir. Taraflarrn bagka gahrs, kurum, kurulug, dernek vb. ile protokol, igbirli[i vb
yapma haklarr mahfuzdur. Uygulama srasmda tespit edilecek diger hususlar dernek ve

fakrilte arasmda karqrhkh gdriigmeler ile dtizenlenecektir.
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TEBLiGAT ADRESLERI:
Madde 12- Taraflarm adres bilgileri agagrda yer almaktadr.

ULUSLARARASI YA$LI TURIZM VE SAGLIK DERNEGI
Sanayi Mahallesi istanbul caddesi No: l0 32100 Merkez / ISpARTA

SULEYMAN DEMinpr trNivpnsirssi MIMARLIK FAKULTES'
Q.untir Mahallesi Stileyma4 Demirel Universitesi Merkez / ISPARTA

yUnUrME:
Madde 13- i9 bu protokoltin htiktimleri ULUSLARARASI yAgLI TUR1ZM VE SAGLIK
DERNEGI ve SULEYMAN DEMIREL LrNivERSiTEsi uiHaARLrK FAKULTESI-
MIMARL IK FAKUL TE S i tarafindan yrirtitriltir.

yUnUnrUr:
Madde la- i9 bu protokol, taraflarcakargrhkh olarak imzalar,,,*rasrnr mtiteakip ytiriirlii$e
girer, fesholan a kadar yrirtirhikte kalrr.

METiN Vn ivtzn:
Madde 15- i9 bu protokol 5 sayfa 15 maddeden ibaret olup, iki ntisha halinde diizenlenmig ve
tar aflar c a . . . I 0 4 / 202 | tarihinde yetki I i I erinc e imzalanmr gtrr.

Uluslararasr Yaql;,Jgrizm ve Safhk Siileyman Demirel Universitesi
Mimarhk'Fakiiltesi Dekanr ) .

Dr.


