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l. TARAFLAR ve TANIMLAR

a universite
Adresi

iletişiı,
E- ]'osta

b. KULüP
Adresi

Iletisim
f- Posta

Bursa Teknik Üniversitesi
Miınar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad
No:l77, l63 l0 Yıldırıın/BURSA
44484\6 _0?24 3003?32 - 3003333
bilgi@btu.edu.tr

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
Demirtaş Paşa Mah. Tuğlalı Sok. No:4/2
l6265 Osmangazi/BURSA
0224 255 13 13 / 0535 200 35 94
irfangenclik l 6@gmail.com

II. AMAÇ

Bu Protokolün amacı, KULİİP ile ÜNİVERSİTE arasında oluştuıulacak işbirliği KULÜP tüzüğünde yer alaıı,

topIum yararına yaptİğl/yapacağl f'aaliyetleri, Üniversitede ve (iNivtRsirn bünyesinde bulunan öğrenci/personel için

de ı.ıygulaıımasına ilişkin usul ve esasları beliı,lemektir.

III. KAPSAM
Bu Protokol. taı]ımlanan amaç doğru|tusunda taraflarca (KULÜP/ÜNİ'ITRSİTE) işbirliği kapsamında

yapılacak çalışma ve diizenlemeIer ile tarafların karşılıklı görev ve sorumluluklarını kapsar.

İrfan Gençlik Spor ve İzci|ik Kulübü
KoTKU Kültür Merkezi, Demirıaş Paşa Mah. Tuğlalı Sok, No: 4/216265 osmangazi/BuRsA ,Tel: o 536 265 89 90
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Bu sözleşme sadece sözleşmeye iırıza kovan tarafları bağlar.

Bu ÇerÇevede protokolün tafaflarl, protokolün aııaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, iş birliği ve

koordinasyon içinde her tiirlü çabayı göstermekle yüküınlüdür. Bu amaçla, ortak ve özel yükümlülükler aşağıdaki

şekilde belirlemişlerdir.

Tarafl arın ortak yüküınlülükleri:

1.1. Organizasyon ile ilgili çalışmalarda koordinasvon ve iş birliğini sağlarlar.

1.2. Yapılacak orgaırizasyonlar/etkinlikler ile ilgili yazışmalar en az l5 gün önce yapılmalıdır.

universite' nin yükümlülükleri:

Ortak yükümlülükler haricinde,

2.1. Etkinliklerin yiirütülmesi adına, uygun olduğu ölçiide gerekli lojistik desteği sağlamaya gayret

gösterir.

2.2, Y apılacak etkin lik tarihlerinde etkinlik için tahsis edilmesi uygun görülen mekdnların açık tutulmasını

sağlar.

2.3. Yapılacak etkinliklerin üniversite içerisinde ve web sayfasında duyurulmasını sağlar.

2.4. Yapılacak etkinlik|er sonrasında bu etkinlikler hakkında üniversite içerisinde ve yerel basında haber

yapl lmasına gayret gösterir.

2.5. EtkinIiklerin yapılacağı mekanların iklimlendirilmesini sağlar.

2.6. Yapılacak etkinliklere misafir olarak protokolün katıIması halinde, üniversiteyi temsilen bir yetkiIinin

hazır buiunmasına gayret göSterir.

2,7. Binada varsa bıılunan intenıet kablosuz ağı şifresinin ilgili etkinliğin yüriitülmesi amacıyla sınıılı

olmak üzere KULÜP görevlileri ile paylaşılmasını sağlar,

2.8. Etkiıılikler süı,esiııce belirtilen tarihlerde binada eğitınen, öğrenci ve veIilerin faydalanması amacıyla

biııada bulunaıı kantin veya kafeteryanın imkanlar dahilinde açık bulundurulmasını ve tuvaletlerin

temiz ve açık olmasını sağIar,

2.9. Etkintiklerin yürütülmesinde oluşabilecek aksaklıkIarın çözümü için, görüşülebilecek programla ilgili
yetkili bir kişiyi belirler.

2.10. Etkinlikler süresi boyunca Üniversite yerleşkesi ve bina içerisinde öğrencilerin başına gelebilecek

herhangi bir kaza ve olası yaralanmalardan, Üniversite sorumlu tutulamaz.
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3. KULÜp,tin Yükümlülükleri:

Ortak yükümliiliikler haricinde.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

J.6.

Etkinliklerin organizasyonunda görev alır.

Etkinliklerin duyurulmasıırda görev alır.

Etkinliklerin düzenli yürütülmesinde görev alır.

Yapılacak etkinliği l5 gün önceden bildirir.

Etkinlikte görev alacak konuşmacılarıı ayarlanması sağlar.

Etkinlikler sırasında sebep olunan Üniversitenin fiziki mekAnlarında oluşabilecek hasar ve

zararları tazmin eder.

Etkinlikler için il içi ve il dışından gelecek konuşmacıların üniversiteye transferini sağlar.3.1 .

V. YETKi,DEĞİşiKLiKVEDÜZELTME
Protokolde; geniŞletme veya düzeltme, taraflar arasında bu sözleşme lıükümleri içeriğine uygun olarak tanziın

edilecek ve imzalanacak EK protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecektir.

Bu EK Protokol ve taahhütnameler imzalandıkları ıarihten itibaren. Protokolün EK'i ve ayrılmaz bir parçası

olacaktır.

Protokolde yapılacak hef türlti değişiktik, taraflar arasında yazılı olarak yukarıda belirtildiği şekilde
düzenlenmedikçe ve tiim tarafların imzaya yetkili temsilcileri eliyle imzalanmadıkça, geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

VII. SÜRE VE YtIRİrRLÜK
Bu ProtokoldAralık 202l tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, 2 yıl geçerli olacaktır. Tarafların karşılıklı

feshetme hakkı vardır. Protokoliin bitiın süresine Z ay ka|a herhangi bir değişiklik kararı bildirilmezse, protokol 2 yıl
daha uzamış olur.

VIII. Df,viR VE Tf,MLİK YASAĞI
Taraflardan herhangi biri, diğerinin yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamameır veya kısmeı,ı

Protokol konusu işIeri veya Protokolü, ya da Protokolden kaynaklanan hak ve alacakları, üçüncü gerçek ya da tüzel

kişiye devir ya da temlik edemez.

rfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
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VI. TANITIM

Yürütülecek olan etkinliğin tanıtümt, geırel olarak Üniversite ve KULÜP tarafından yapılacaktır. Üniversite,

yürütülen etkinliği / programı, web sayfasına koyacak ve tanütımına destek verecektir
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Ix. rnsirr şanrr,anı
Taraflardan herhangi birinin Protokol ve ekieri kapsamındaki yükümlülükleri, kısmen veya tümüyle yerine

getirııediği ya da ihlal ettiğinin kesinleşmesi ha]inde, diğer talaf karşı tarafa yazıh uyarıda bulunur. Uyarıya rağmen

karŞı tarafın Protokole ve eklerine aykırı tutumu sürdürmesi halinde ise, başkaca hiçbir ihtar, ihbar ya da lıükme gerek

kalmaksızın Protokolü derhal ve tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir.

x. TEBLiGATADRESLERi
Protokol kapsaınında yapılacak her türlü ihbar ve diğeı, bildiriııler, tarafların aşağıda belirtilen adreslerine

1,apılacaktır. Protokole ilişkin taraflar arasında vapılacak olan her ti.irlü bildirimler, tebligat adresine iadeli taahhütlü

posta, yetkili imza karşıIığı elden teslim edilmesi sureti ile veya iş bu Protokolde belirlenen e-posta adresine

göııderilecek elektronik i]eti vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Taraflar bu sözleşmede belirtilen adresIerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve aşağıda belirtilen telefon

numaralannın ve e-posta adreslerinin şu anda kullanılmakta olan ırumaralar olduğunu, e - posta adresinin tarafları

teınsile yetkili kişiler tarafıııdan düzenli olarak kontrol edildiğini, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı

tarafa değişikliğin olduğu gün yazılı olarak bildimeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve

bildiriınlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarıııı doğuracağını kabul ederler.

xl. HUKUKiSÜREçvfUYUŞMAZLIK
İş bu protokol kapsamında yürütülecek işlerde doğabilecek ihtilaflarda, öncelikle karşılıklı iyi niyeı gözetilerek

ihtilaf çözülmeye çalışılacak olup aksinde Bursa Mahkemeleri yetkili olacaktır.

XII. PRoToKoLÜNÜsrÜNı-ÜĞÜ
Protokol, Pfotokoliin konusu hakkında taraflar arasında varılan nıutabakatın ve yapılan anlaşmanın tamamını

teşkil eder ve Protokolün konusu hakkında taraflar arasında yapılmış olan daha önceki bütün görüşme ve müzakereler,

protokoller, anlaşmalar ve beyanların vb. yerine geçer.

lrfan Gençlik spor Ve zcilik kulübü
KoTKU Kültür Merkezi, Demjrtaş Paşa N4ah. TuğIall sok. No: 4/2,16265 osmangazi/BuRsA ,Tel: 0 536 265 89 90
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xIıı. pRoToKoı, rtıtıır»iNıröııı-nıri
Bu sözleŞmede geÇen hususlar; Üniversite ve KULÜP'de aşağıda isimleri ve görevleri yazı|ı kişi1er tarafından

koordine edilecektir.

xIV. pRoToKoLışüsrıa.r,ı,Rr

Bu Protokol, l4 madde ve 5 sayfadan oluşmakta olı.ıp, tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirmiş oldukları

inıza Yetkilileri aracılığıyla, iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmış ve birer sureti taraflarca tesIim alınmıştır.

,4

a. un iversiıe koordinatörü

b. Kulüp Koordinatörü

: Azam AY (Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı)

: Ümit Sadık KURŞUN (Yönetim Kurul Başkanı)
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Dr. Ögr. Üyesi Mu t BAYRAK
Genel sekreter
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