
IOCA
ULUSLARARAST osMANLr rUr,rUn DERNEGi-

sUr,nYMAN unuiREL UNivnnsirnsi
uiunRLIK r.trUr,rnsi

i$ niru,ici PRororor,U

NISAN 2O2I



Uluslararasr Osmanh Kiiltiir Dernefi-
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iq Birti[i Prorokolii

TARAFLAR:
MAddC 1- BU PTOIOKOIIIN tArAflArr' ULUSLARARASI OSMANLI KULTUR DERNEGI i'eSULEYMAN DEMinpr LTNIVERSiTESI MIMARLTK FAKULT Siotuo' bu protokol aga[rda bBlirtilen kogullarda tarcflarca kabul edilmigtir.

TANTMLAR:
Madde 2- Bu protokolde gegen;

: Uluslararast Osmanh Krilttir Derne[i'ni
: Stileyman Demirer universitesi Mimarhk Faktiltesini
: uluslararasr osmanh Ktilttir Merkezi proje, sini

a) DERNEK
b) FAKULTE
c) PROJE

ifade eder.

AMAQ:
Madde 3- Bu protokoltin amacr, ileri bir tarihte uygulanmasr hedeflenen .,uluslararasr
osmanh Ktilttir Merkezi Proje'sin in" avanproje fikrinin, dernek riyelerinin gcirtigleri vefaktilte lisans son smtf dsrencilerinin, ilgili Mimari proje Dersleri kapsamrnda danrgmanhocalart egtiginde tiretilmesi fikridir. uretilen avan projelerden segilen, proje hedeflerine enuygun olan projeler dernek ile paylagrlarak, gegitli bilimsel, kurumsal destekler aracr'Sr ilefinanse edilerek uvgulanmasr srireci denenecektir. Srires o;uil;;;;il; 4 haftarrk derslerstirecince' uygulanabilir bir proje platform u yaratimasl, d$rencilerin proje paydagr olarakgdrtilmesi ve sonraslnda projeye devam edebilme olasrhkrarr, ders grktrlarrrun yanl slra,ci$rencilerin kigisel ve akademik dzgtivenlerini de artttacaktrr. Gergeklegtirilecek olan ortakgahqma ve faktiltenin dantgmanh[r; tiniversite - ig drinyasr igbirli[inin sa[lanmasmr dasa[layacaktrr' Protokol; dernelin proje hedeflerine daha krsa stirede ulagmasrnr saflarken,iiniversite ve faki.irteye kuvvetli bir drg paydag eklemleyecektir.

KONU

Madde 4- igbu protokoltin konusu, Stileyman Demirel Universitesi tarafindan g6revlendirilendlretim elemanlarlnca, gahgma paydagr olan uluslararasr osmanl Ktilttir Dernefi,ne ilgiliMimari Proje Dersleri (Diploma Projesi, Proje vll)kapsamrnda avanproje segenekleritiretmektir' Konusu uluslararast osmanh Krilttir Merk eziproje' si olan projelerin tiretiminindtgmda' derne[in son-raslnda ytirtitece[i kurumsat ve bilimsel projelerde, tiniversite ve faktilteadma gerekli danrgmanhk stirecini yri.itmesi igidir.



HUKUKI DAYANAK:
Madde 5- iq bu protoko1,2020 yrh 32-013-16g sayrh ULUSLARARASI OSMANLIKULTUR DERNEGI Ttztiftinin2.maddesinin 

1 2. vel5. bentlerine dayanrlarakhazrlanmrgtrr.

KAPSAM:
Madde 6- Bu protokol, yukafldaki amaca ulagmak igin Dernek ile Faktilte arasrndaki gcirev,yetki ve sorumluluklan kapsar.

"yUrUurUrUxrER:

Madde 7- Bu protokol hriktimlerinin yilri.itrilmesinde taraflaraga$rdaki g6rev veytikrimhiltikleri ristlenir.

A_) DERNEK

a) Amaca ulagmak igin yaptlmast gerekli olan her trirhi program ve galgt aylarabagkanhk etmek ve yurtitilctirtigrinti ristlenmektir.
b) Dernek ydnetim kurulu yaprlacak olan her ttirhi program ve gahgt aylardagcirevlicilrenciler i I e tecnib el erini paylag acaktrr.
c) Dernek ycinetim kurulu ve tiyeleri kendi bilgi birikimlerini ilgili muhatap larlapaylagabilir.

d) Gerekli gcirtilmesi halinde ilgili proje, eser, rirtin vb. faaliyetler igin gereklihammadde' teknoloji, pazar gibi ilgili muhataplann kolay ulagama yacaprplatformlar
hakkrnda bilgi paylagrm lan yaprlacaktrr.

e) Benzer projeler, eserler, iirtinler vb hakkrnda ortak tabanolugturulmasma ve gtigbirli[i saflanmasrna dnayak olunacaktr.
f) Gerekli gdrtilmesi halinde ilgili proje, eser, tirtin vb. faaliyetlerin diger sivil ToplumKuruluglan, Dernekler ve Kurumlar ile pa,ylaslml koordine edilecektir.
g) Projenin gergeklepmesi siirecinde, her ttirlti kurumsal ve bilimsel proje

bagvurusunda, kongre, gah$tay, konferans, sergi vb. etkinliklerde tiniversite ve fakiiltenindantgman paydaq olarak, gerekli gorsel ve yazrnsal materyallerde paylagrlmasnl
sa$ayacaktrr.

h) Uretilen fikirler ve avan projeler kapsammda, tiniversite ve eser sahibinden
basrmsrz olarak, tetif hakkr olugturabilecek do[rudan kullanrm lardabulunmayacaktrr.



B-) FAKUrrp

a) Amaca ulaqmak igin yaptlmasr gerekli olan her tiirlii toplantr igin gerekli
or ganrzas yon s apl anac ak d ernek b i I gi I endi ri I e cektir.

b) Faktilte igbu protokol igin bir yririitme ekibi kuracaktrr.
c) Fakrilte yaplacak olan her ti.irlti program ve gahgt aylardagdrev alacakgerekli

sayrda ve asgari yeterlili[e sahip ci[rencileri belirleyecektir.
. d) Fakiilte gerekli gdrtilmesi halinde yaprlacak olan her trirlti program ve galgtay iginyer temini sa$layacaktr.

, e) Benzer projeler, eserler, rirtinler vb hakkrnda ortak tabanolugturulmasma ve grigbirligi sa$lanmasrna dnayak olunacaktrr.
f) Gerekli gdrtilmesi halinde ilgili proje, eser, rinin vb. faatiyetlerin diler Sivil ToplumKuruluglart, Dernekler ve Kurumlar ile payla$lml koordine edilecektir.
g) Avan Projelerin geligtirilmesi stireci, sunumu, dernekle paylagrlmasr stireci ve yolu,

dtizenlenecek etkinliklerin kararlart; dncelikle ilgili Proje Derslerinin yrirtitiici.isri olan 6sretimtiyesi ve diler danrgman cilretim tiyeleri (2021-2022 ve 2022-2023 E[itim olretim Ders
Ddnemi gdrevlendirmesi dahilinde olan) tarafindan belirlenecek, dekanlk oluruyla
gergekle gtirilecektir.

nircirERiN cizririGi:
Madde s- ilgili muhataplartn lzelbilgileri kendi rzalanolmadrktan sonra diler kurum,
kurulug ve ticari girketler ile paylagrlmayacaktrr.

PROTOKOLUN SURESi VP FESIH:
Madde 9- il bu protokol imzalandrlr tarihte yrinirltihise girer, taraflarrnkargrlkl mutabakatr
ile de[i9en iq bu protokol mevcut fakrilte yonetiminin gcirev stiresini kapsar. protokoldeki
yazir hiiktimlerden biri yerine getirilmedigi takdirde , taraflar durumu yazirolarak diSer
tarafa bildirir ve durumun bildiriminden itibaren 15 giin igerisinde diizeltilmesini ister. Durum
bu stire igerisinde di.izeltilmedigi takdirde taraflarprotokoli tek taraflrolarak feshetme
yetkilerine sahiptit'Tataflar bu bildirimleriyazilr olarak diger tarafinyasal ikametg6hrna
yapmak zorundadr.

UYU$MAZLIK
Madde 10- igbu Protokolle ilgili hususlarda grkabilecek uyugmazlklarda Isparra
Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

niGnn HUSUSLAR:
Madde 11- i9 bu protokoltin uygulanmasmda taruflarbirbirlerinden ticret talep
etmeyeceklerdir' Bu protokol tarafl an 3. gahrslarlabenzer'gahgm alar yapmak hususunda
ba[layrcr de[ildir. Taraflann bagka gahrs, kurum, kurulug, dernek vb. ile protokol, igbirli[i vb
yapma haklan mahfuzdur. Uygulamasuasmda tespit edilecek diler hususlar dernek ve
faktilte arasmda kargrhkh gdrtigmeler ile drizenlenecektir.

,)



TBBLIGAT ADRESLERI:
Madde 12- Taraflarn adres bilgileri aga[rda yer almaktadrr.

ULUSLARARASI OSMANLI TUTTUN DERNEGI
sanayi Mahallesi istanbul caddesi No: l0 32100 Merk ez / rspARTA

s ULEYMAN DEMinpr cwivpnsiTE si M'MARLTK FAK'LTES'
Qtintir Mahallesi Stileyma4r Demirel Universitesi Merkezl ISPARTA

yUnUrME:
MAddC 13- i9 bU PTOIOKOIIiN htiKtiMlEri ULUSLARARASI OSMANLI KULTUR DERNEGIVE SULEYMAN DEMIREL TNIVERS iTESi MIMARLIK FAKULTESI-MIMARLIKFAKULTE Si tarafindan yrirtitrihir.

yUnUnr,Ur:

H:lt,i1J*ffi:Ht jX?|ffi 
l-errrkrrorarakimzalanm,as,nlmtiteakipyrirtirrrge

METiN VELWZNc
Madde 15- iq buprotokol 5 sayfa 15 maddeden ibaret olup, iki niishahalind e dizenlenmig vetaruflarca . . . / 0 4 / 202 r taihinde yetkililerinc e imzaranmr gtrr.

h Kiiltiir Dernegi Siileyman Demirel Universit
Mimarhk Fakiiltesi Dekanr


