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Uluslararasr Osmanh Kiiltiiir Dern
Stlleyman Demirel Universitesi Mi
nq Birligi Protokolii

TARAFLAR:
Madde 1- Bu protokohin
STJ'LEYMAN DEMIREL
olup, bu protokol agalrda

taraflart,U
ulrivERS
beiiirtilen k

T'ANIMLAR:
Madde 2- Bu protokolde gegen;

Uluslararasr

Stleyrnan Dem

Marlde 3- Bu protokoltin amaol, ileri b
Osmanh Ktilttir Merkezi proie'sinin,, a
fakr;lte lisans son srnrf cisrencilerinin, il
hocalan egliginde tiretilmesi filkridir. U
uygrm olan projeler dernek ile paylagr
finanse edilerek uygulanmasr stireci
srilecince, uygulanabilir bir prr:1je pla
gortilmesi ve sonraslnda projeye devam
r:ifrencilerin kigisel ve akademik cjzsri
qahgrna ve faktiltenin danrgmanh!r; Uni
sa$layacaktrr. Protokol; derne!;rin proje
iinivcrsite ve fakrilteye kuwetli bir drg

KONU

Madrle 4- igbu protokoltin konusu, S

Ogretim elemanlannca, gahgma paydagr
Mirnari Proje Dersleri (Diploma projesi,
tiretmektir. Konusu Uluslararas;r Osmanl
drgmda, dernegin sonrasrnda yrirr.itece[i

a) DERNEK :

b) FAKULTE :

c) P'ROJE :

ifade eder.

AMAQ:

UlusleLrarasr

adma gerekli danrgmanhk stirecini yti i igidir.

I-

arhk Fakiiltesi

SLARARASI OSMANLI KUL.fUR DERNEGi ile
Si MIMARLIK FAKULTESI

llarda tar aflarca kabul edilmistir.

anh Kiiltiir Derne[i'ni
I Universitesi Mimarhk Fakriltesini

h Ktilttir Merkezi proie' sini

tarihte uygulanmasr hedefl enen,,Uluslararasr
proje fikrinin, dernek tiyelerinin gcinigleri ve

ili Mimari Proje Dersleri kapsamrnda damgman
tilen avan projelerden segilen, prroje hedeflerine en

gegitli bilimsel, kurumsal destekler aracrh[r ile
necektir. Stireg baqlangrcr olan l,I haftahk dersler

yarahlmasr, dlrencilerin projer paydagr olarak
ebilme olasrhklan, ders grktrlaninln yanl slra,

lerini de arttracakttr. Gergeklegtirilecek olan ortak
ite - ig dtnyasr igbirliginin safilanmasrm da

ine daha krsa srirede ulagmasrm sallarken,
eklemleyecektir.

man Demirel Universitesi tarafindan grirevlendirilen
lan Uluslararasr Osmanh Kriltrir DerneAi'ne ilsili

je Vll)kapsamrnda avan proje segenekleri
Ktiltrir Merkezi Proje' si olan projelerin riretiminin
rumsal ve bilimsel projelerde, iiniversite ve fakiilte



HIJKUKi DAYANAK:

Madde 5- iq bu protokol, 20120 yrh 32
rtirrun DERNEGI TiizriEiiniin 2.
hazrlanmrgtrr.

KAPSAM:
Madde 6- Bu protokol, yukarrdaki
yetki ve sorumluluklarr kapsar.

vUrUnrr,Ur,UrcrnR:

Madde 7- Bu protokol hiikiimlerinin y
yiikrimhiltikleri tistlenir.

A-) DERNEK

a) Amaca ulagmak igirr yaprl
baqkanhk etmek ve yrinittictihiLgrinri tist

b) Dernek ycinetim kurulu yaprl
cifire'nciler ile tecnibelerini paylagacaktr

c) Dernek ydnetim kurulu ve ri
paylagabilir.

d) Gerekli gcirtilmesi halinde ilg
hammadde, teknoloji, pazar gibi ilgili
hakk rnda bilgi paylagrmlan yaprlacaktrr

e) Benzer projeler, eserler, rirtinl
birlilli sallanmasrna <inayak olunacaktrr

fl Gerekli gcirfllmesi halinde ilgil
Kuruluglan, Dernekler ve Kurumlar ile

g) Projenin gergeklegme,si siireci
bagvurusunda, kongre, gahgtay, konfe
danrgman paydag olarak, gerekti gdrsel
sa$layacaktrr.

h) Uretilen fikirler ve avan proje
ba$mrsz olarak, telif hakkr olu;iturabi

0 1 3- 1 68 sayrh ULUSLARARASI OSMANLI
desinin 12. ve 15. bentlerine dayanrlarak

ca ulagmak igin Dernek ile Faktilte arasmdaki g6rev,

rtittilmesin de Laruflar aga[rdaki gdrev ve

gerekli olan her tiirlii program ve gahgtaylara
enmektir.

k olan her trirlti program ve gahqtaylarda gorevli

leri kendi bilgi birikimlerini ilgili muhataplarla

i proje, eser, i.irtin vb. faaliyetler igin gerekli
taplarn kolay ulagamayacalr platformlar

vb hakkrnda ortak tabanolugturulmasrna ve gtig

proje, eser, Uriin vb. faaliyetlerin diper Sivil Toplum
ylagrmr koordine edilecektir.

, her ttirlii kurumsal ve bilimsel proje
sergi vb. etkinliklerde tiniversite ve fakiiltenin

y aznsal materyallerde paylagrlmaslnl

kapsamrnda, riniversite ve eser sahibinden
dolrudan kullanrmlarda bulunmayacaktr.



B-) FAKULTE

a) Amaca ulagmak igi.n yaprl

orylanizasy on saglanacak dernek bilgi
b) Fakiilte igbu protokol igin bi
c) Fakrilte yaprlacak olan her t

sayrda ve asgari yeterlili$e szrhip

d) Fakiilte gerekli gciriilmesi
yer temini saflayacaktrr.

e) Benzer projeler, eserler, ii
birligi sa$lanmasrna dnayak olunacak

I Gerekli gcirtilmesi hralinde il
Kuruluglarr, Dernekler ve Kurumlar ile

g) Avan Projelerin geligtiril
diizenlenecek etkinliklerin kararlan :

tiyesi ve difier danrgman cilretim tiyel
Dcinemi gdrevlendirmesi dahil inde
gerq'eklegt irilecektir.

nlrcilrnin cizliriGi:
Marlde S- ilgili muhataplann 6zel bilgi
kururlug ve ticari girketler ile paylagrlma

PROTOKOLUN SUNNSI VII FESI
Madde 9- ig bu protokol imzalandrgr ta
ile defiigen ig bu protokol mevcut faktih
yazth hrikrimlerden biri yerine getiril
tarafa bildirir ve durumun bildiriminden
bu siire igerisinde diizeltilmediiii takdi
'yetkilerine sahiptir. Taraflar bu bildirim
yapnrak zorundadr.

IUYU$MAZLIKz
Madde 10- igbu Protokolle ilgiti
Mahllemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

DIGIiR HUSUSLAR:
Madrle 11- ig bu plotokohin u1.gu

etmeyssslderdir" Bu protokol tercaflan 3.

bagla'yrcr degildir. Taraflann barpka gahrs

y apma haklan mahfuzdur. UyguLlama sr

faktilte arasrnda kargrhkh gdriigrneler ile tizenlenecektir.

gerekli olan her ttirlti toplantr igin gerekli

yririitme ekibi kuracaktrr.
rlii program ve gahgtaylarda gcirev a..lacakgerekli
ileri belirleyecektir.
inde yaprlacak olan her trirhi program ve gahgtay igin

Ier vb hakkrnda ortak taban olugturulmasma ve grig

li proje, eser, tirtin vb. faaliyetlerin diger Sivil Toplum
paylagrmr koordine edilecektir.
stireci, sunumu, dernekle paylagrlmasr siireci ve yolu,
likle ilgili Proje Derslerinin ytiriittirLcUsii olan cisretim

(2021-2022 ve 2022-2023 Epitim Olretim Ders

) tarafindan belirlenecek, dekanhk oluruyla

eri kendi rzalan olmadrktan sonra diEer kurum.
acaktrr.

ihte yiiriirltiliife girer, tarafl ann kargrhkh mutabakatr
yonetiminin gorev sriresini kapsar. protokoldeki

ifii takdirde , taraflar durumu yazh olarak diler
itibaren l5 giin igerisinde drizeltilmesini ister. Durum

taruflar protokohi tek taraflr olarak feshetme
iyanh olarak diler tarafin yasal ikametgdhrna

grkabilecek uyugmazhklarda Isparta

nda taruflar birbirlerinden ricret talep
rslarla benzer gahgmalar yapmak hususunda

kurum, kurulug, dernek vb. ile protokol, igbirligi vb
nda tespit edilecek diler hususlar dernek ve

/



TT]BLIGAT ADRESLERI:
Madde 12- Taraflann adres bilsileri

ULUSLARARASI OSMANI.I KULT
Sanayi Mahallesi istanbul Caddesi No

SULEYMAN DEMIREL UNiVERS
Qtintir Mahallesi Stileyman Demirel U

vURUrvrn:
Madde 13- ig bu protokoltin htkrim
ve SULEYMAN DEMIREL
FAKULTESI tarafindan yririitriltir.

vUnUnr,Ux:
Madde la- iq bu protokol,tar.itflarca
girer, fesholana kadar yrinirltikte kalrr.

METIN Vn iUZ.q.:
Madde 15- iq bu protokol 5 sayfa 15

taraflar ca ... I 0 4 I 202 1 tarihinde yetkili

h Kiiltii;r Dern

yer almaktadrr.

R DERNEGI

10 32100 Merkez / ISPARTA

Si MiMARLIK FAKULTESI
riversitesi Merkez/ ISPARTA

ULUSLARARASI OSMANLI KULTUR DERNEGi
iTp s i MIMARLIK FAKULTES I-MIMARLIK

I rkl r o I arak imzalanmas mr mi.iteakip yririirlii g e

deden ibaret olup, iki ntisha halinde diizenlenmis ve
nce imzalanmrgtrr.

Siileyman Demireil tlniversitesi
Mimarhk Fakiiltesi Dekanr 

.V.


