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I. TARAFLAR ve TANIMLAR

universite
Adresi

Bursa Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı
Eflak Cad. No: l77, 163l0 Yıldırım/BURSA
444841 6 _ 0 z24 3003232 - 3003333
bilgi@btu.edu.tr

Bursa l|im, Kültür, Ahlak ve Çevre Demeği
Demirtaş Paşa Mah, Tuğlalı Sok. No:4/l
16265 Osmangazi/BURSA
0224255 13 13

bikaced@gmail.com

iı

Iletişim
E- Posta

b. BiKAÇED
Ad resi

iü"tişim
E- Posta

II. AMAç
Bu Protokolün amacl, Bi|({çED lıe Üxil'nRsİrn arasında oluşturulacak işbirliği ve niKaçED,ın

tüzüğünde yer a|an, toplum yararına yaptığı./yapacağı faaliyetleri, Üniversitede ve tlııİvrnsİın bünyesinde
bulunan öğrenci/personel için de uygulanmasına ilişkin usul ve esasları beIirlemektir.

III. KAPSAM
Bu Protokol, tanımlanan amaç doğrultusunda taraflarca BİKAÇED/ÜNivERsİTE işbirliği kapsamında

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

l"
Bu lam Kültür Ahlak ve Çevre Derneği B|KAÇED

KoTKU Kültür lv]erkezi, Dem ş Paşa Mah. Tuğlalı sok. No: 4/216265 osmangazi/BuRsA ,Tel: 0 536 265 89 90
Web: www. bikaced ora E-Posta: bikaced@omail.com
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Bu sözleşıne sadece sözIeşmeye imza koyan tarafları bağlar.

_ Bu ÇerÇevede protokolün tarafları, protokolün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, iş birliği ve
koordinasyon iÇinde her türlü çabayı göstermekle yükümIüdür. Bu amaçla, ort-at ve rızeı yükümlüIükıe; aşağıdaki
şekilde belirlemişlerdir.

IV. YÜKÜMLÜLÜKLER

l. Taraflann Ortak Yükümlülükleri:
1.1. Organizasyon ile ilgili çalışmalarda koordinasyon ve iş birliğini sağlarlar.
1.2. yapılacak orgaırizasyonlar/etkin likler ile ilgili yazışmalar en az |5 gün önce yapılmalıdır

2. Universite'nin YükümIülükleri:
Ortak yükümlüIükler haricinde,

2.|. Etkinliklerin yürütülmesi adına, imkanlar dahilinde lojistik desteği sağlanmasına gayret
gösterir.

2.2. YaPllacak etkinlik tarih|erinde etkinlik için tahsis edilmesi uygun görülen mekAnların
açık tutulmasını sağlar.

2.3, Yapılacak etkinliklerin üniversite içerisinde ve web saü4asında duyurulmasını sağlar.
2.4, Yapılacak etkinlikler sonrasında bu etkinlikler hakkında üniversite içerisinde ve yerel

basında haber yapılmasına gayret gösterir.
2,5, Etkinliklerin yapılacağı mekanların iklimlendirilmesini sağlar.
2.6, Yapılacak etkinliklere misafir olarak protokolün katılması halinde, üniversiteyi

temsilen bir yetkilinin hazır bulunmasına gayret gösterir
2.7. Binada varsa bu|unan internet kablosuz ağı şifresinin ilgili etkinliğin yürütülmesi

amacıyla sınırlı olııak üzeIe BİKAÇED görevlileri ile paylaşılmasını sağlar,

2.8. Etkinlikler süresince belirtilen tarihlerde binada eğitmen, öğrenci ve velilerin
faydalanması amacıyla binada bulunan kantin veya kafeteryanın imkanlar dahilinde
açık bulundurulmasını ve tuvaletlerin temiz ve açık olmasını sağlar,

2,9. Etkinliklerin yürütülmesinde oluşabilecek aksaklıkların çözümü için, görüşülebilecek
programla ilgili yetkili bir kişiyi belirler.

2.10. Etkinlikler süresi boyrrnca Üniversite yerleşkesi ve bina içerisinde öğrencilerin başına
gelebilecek herhangi bir kaza ve olası yaralanmalardan, Üniversite sorumlu tutulamaz.

Bursa
KoTKU Kültür ı,4erkezi, Demirtaş

Kültür Ahlak ve Çevre Derneği BiKAÇED
aşa ı,{ah. Tuğlall sok. No: 4/216265 osmangazi/BURSA ,Tel: 0 536 265 89 90

Web: www.bikace rq E-Posta bikaced@qmail com
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3. BiKAÇED'in Yükümlülükleri:

Ortak 1,ü k iiıı lü lü k le r Iıariciı,ıde,

3.1. Etkinliklerin organizasyonunda görev alır.
3.2. Etkinliklerinduyurulmasındagörevalır.
3.3. Etkinliklerin düzenli yürütiilmesinde görev al!r.
3.4. Yapılacak etkinliği 15 gün önceden bildirir.
3.5. Etkinlikte görev alacak konuşmacıların ayarlanması sağlar.
3.6. Etkinlikler sırasında sebep olunan Üniversitenin fiziki mekAnlarında otuşabilecek hasar

ve zararları tazmin eder.

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

V. YETKi, DEĞiŞİKLİK VE DÜZELTME
Protokolde; genişletme veya düzeltme, taraflar arasında bu sözleşıne hükümleri içeriğine uygun olarak

tanziın edilecek ve imzalaıracak EK protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecektir.

Bu EK Protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren, Protokolün EK'i ve ayrılmaz bir parçası
olacaktır.

Protokolde yapılacak her türlü değişiklik, taraflar arasında yazılı olarak yukarlda belirtildiği şekilde
düzenlenmedikçe ve tüm taıafların imzaya yetkili temsilcileri eliyle imzalanmadıkça, geçerli ve bağlayıcı
olmayacaktır.

VI. TANITIM
Yürütülecek olan etkinliğin tanıtlmı, genel olarak Üniversite ve Bİ l\ÇED tarafından yapılacaktır

Üniversite, yürütülen etkinliği / programı, web sa),fasına koyacak ve tanıtımına destek verecektir.

VII. siJRE \T YtrRÜRLÜK
Bu ProtokoIQ1Aralık 202l tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, 2 yıl geçerli olacaktır. Tarafların karşılıklı

feshetme hakkı vardır. Protokolüıı bitim süresine 2 ay kala herhangi bir değişiklik kararı bildirilmezse, protokol 2
yıl daha uzamış olur,

VIII. DEYiRVETEMLİKYASAĞI
Taraflardan herhangi biri, diğerinin yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya

kısmen Protokol konusu işleri veya Protokolü, ya da Protokolden kaynaklanan hak ve alacakları, üçüncü gerçek ya
da tüzel kişiye devir ya da temlik edemez.

IX. FESIHŞARTLARI
Taraflardan herhangi birinin Protokol ve ekleri kapsamındaki yükümlülükleri, kısmen veya tümüyle yeriıre

getirmediğiya da ihlal ettiğinin kesiııleşmesi halinde, diğer tarafkarşı tarafa yazılı uyarıda bulunur. Uyarıya rağmen
karşı tarafın Protokole ve eklerine aykırı tutumu sürdürmesi halinde ise, başkaca hiçbir ihtar, ihbar ya da hükme
gerek kalmaksızın Protokolü derhal ve tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir.

Burs lim Kültür Ahlak Ve Çevre Derneği BiKAÇED
KoTKU Kültür lvlerkezi, Demirtiş Paşa [iah. Tuğlall sok, No: 4/216265 osmangazi/BuRsA ,Tet: o 536 265 89 90

Web: www.bikaced,oro E-Posta: bikaced@omail,com
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x. TEBLİGATADRESLf,Ri
Pıotokol kaPsaırııı'ıda yapılacak her türlü ihbar ve diğer bildirinler, tarafların aşağıda belirtiIen adreslerine

yapılacaktır. Protokole ilişkin taraflar araslnda yapılacak olan her türlü bildirimler, tebligat adresine iadeli taahhütlü

Posta, Yetkili imza karŞılığı elden teslim edilmesi sureti ile veya iş bu Protokolde belirlenen e-posta adresine
gönderilecek elektronik ileti vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Taraflar bu sözleşmede belirtilen adreslerinin yasal tebIigat adresleri olduğunu ve aşağıda belirtiIen telefon
numaralannln ve e-posta adreslerinin şu anda kullanılmakta olan numaralar olduğunu, e - poİta adresinin tarafları
temsiIe yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini, bunlarda meydana gelebilİcek değişiklikleri karşı
tarafa değiŞikliğin olduğu gün yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapıÜcak tebIigat ve
bildirimlerin kanunen geçerli bir tebIigatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabuü ederıeı.

xI. HUKIJKi SirREÇ Vf, UYUŞMAZLIK
IŞ bu protokol kapsamında yürütülecek işlerde doğabilecek ihtiIaflarda, öncelikie karşılıklı iyi niyet

gözeıiIerek ihtilaf çözüImeye çalışılacak olup aksinde Bursa Mahkemeleri yetkili olacaktır.

XII. PRoToKoLİNÜsrÜNı,ÜĞÜ
Protokol, Protokoliin konusu lıakkında taraflar arasında varılan mutabakatın ve yapılan anlaşmanın

taııamını teşkil eder ve Protokolün konusu hakkında taraflar arasında yapılmış olan daha önceki bütün görüşme ve
müzakereler, protokoller, anlaşmalar ve beyanların vb. yerine geçeı.

XIII. PROTOKOLKOORDİNATÖRLERi
Bu sözleşmede geçen hususlar; Üniversite ve Bİt(AÇED'de aşağıda isimleri ve görevleri yazılı kişiler

tarafından koordine edilecektir.

XIV. PROTOKOLNÜSHALARJ
Bu Protokol, l4 madde ve 5 sayfadan oluşmakta olup, tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirmiş

oldukları imza yetkilileri aracılığıvla, iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmı ş ve birer sureti taraflarca
1eSlim alınmıştır

a. universitekoordinatörü
b. BİKAÇEDKoordinatörü

ts ÇE Adına

: Azam AY (Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı)
: Adem ŞAHiNER (Yönetim Kurul Başkanı)

fl]
BTv a

Ade nr. Ögr. Üyesi Murat BA K
Yön Genel sekreter

lim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği BiKAÇED
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