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]L AMAÇ
Bu Protokolün amacı, E-DER EĞİTİM vE DEĞişiM Df,RNEĞİ ile İiNiVERSiTE arasında

oluşturulacak işbirliği ve E-DER EĞİTİM,.VE DEĞiŞiM DERNEĞİ'NiN tüZüğünde yer alan,
toPlum Yararına yaptığı/yapacağı f'aaliyetleri, ÜT.{iVERSiTE bünyesinde bulunan öğreİci/perİonel için
de uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

IIL KAPSAM
Bu P_rotokol, tanımlanan amaç doğrultusunda taraflarca E-DER EĞİTiM \T, DEĞİŞiM

DERNf,Ğİ / ÜNiVERSİTE işbirliği kapsamında yapılacak çalışma ve düzenlemeler ile tarafİarın
karşılıklı görev ve sorumIuluklarını kapsar.

IV. YiIKİJMLirLÜxınn
Bu sözleŞme sadece sözleşmeye imza koyan tarafları bağlar. Bu çerçevede protokolün taraflar|,

Protokolün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, iş birliği ve koordinasyon içinde her türlü
çabayı göstermekle yükümlüdür. Bu amaçla, ortak ve özel yükümlülükler aşağıdaki şekilde
belirlemişlerdir.

l. Tarafl arın ortak yükümlülükleri:
1.1. Organizasyon ile ilgili çalışmalarda koordinasyon ve iş birliğini sağlarlar.
1.2. Yapılacak organizasyonlar/etkinlikler ile ilgili yazışmalar en az l5 gün önce

yapılmalıdır

a. İrxirnnsirn :BURSA TEKNİK üNIVERSiTESi
Adresi: Miı,ı,ıııı,Sinan Mahal]esi Minıar Sinan Bulvarı tlf]ak Cadtjesi No:l77

l63 ] 0 Yıldırıın/BtJR SA
İıetişim : 4448416 - 0 224 3003232 3003333
E Posta: b i lg iliil bıu . e <!u. tr



2. Üniversite'nin Yükümlülükleri: Ortak yükümlülükler haricinde,

2,1, Etkinliklerin, 
_kültürel 

faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi adınaimkanlar dahilinde mekansal desteği sağlar.
2,2, YaPıIacak etkinlik tarihlerinde etkinlik için sağlanan mekAnların açık tutulmasınısağlar.

2.3. yapılacak etkinliklerin üniversite içerisinde ve web sayfasındadulurulmasını sağlar.
2.4. yapılacak etkinlikler sonrasında bu etkinlikler hakkında üniversite

içerisinde ve yerel basında haber yapılmasını sağlayabilir.
2.5. Etkinliklerin yapılacağı mekanların iklimlendirilmesini sağlar.
2.6. YaPllacak etkinliklere protokol katılması halinde üniversiĞyi temsilen biryetkilinin hazır bulunmasına gayret gosteriİ.
2.7. Binada varsa.bulunan kablosuz ağı şifresinin ilgili etkinliğin yürütülmesi

amacıyla sınırlı olarak kullanılmak üzere DERNEK g<irevlileri ile pa-yıaşılmasİn, ,ugı*,'-.
2.8. Etkiılikler süresince belirtilen tarihlerde binada egitmen, Jgr"n"i u.velilerin faYdalanması amacıyla imkanlar dahilinde binada bulunan kantiİ veya'kaİeteıyanın

açık bulundurulmasrnr ve tuvaletlerin temiz ve açık olmasını sağlar,
2.9. Etkinliklerin yüri,itülmesinde oluşabilecet aksaklıkların çözümü için

görüşülebilecek programla ilgili yetkiti bir kişiyi belirler.
2.10. Etkinlikler süresi bolunca Üniversite yerleşkesi ve bina içerisinde

öğrencilerin baŞına gelebilecek herhangi bir kaza ve olası yaralanmaİardan Üniversite sorumlu
tufulamaz.

V. YETKi, DEĞİşixr-İx vı DÜZELTME
Protokolde geniŞletme veya düzeltme, taraflar arasında bu sözleşme hükümleri içeriğine uygun

olarak tanzim edilecek ve imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenIenecek olup, bu ek
ProtokolVe taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren protokolün eki ve ayrılmaz parçası oİacaktır.
Protokolde yapılacak her tiirlü değişiklik, taraflar alasında yazılı olarak yukarıda b;lirtildiği şekilde
düzenlenmedikçe ve tüm tarafların imzaya yetkili temsilcileri eliyle imzalanmadıkça gİçerli ve
bağlayıcı olmayacaktır.

3. DERNf, K'iN Yükümlülükleri: ortak yükümlülükler haricinde

3.1. Etkinliklerin organ izasyonunda görev alır.
3.2. Etkinliklerin duyurulmasında görev alır.
3.3. EtkinlikIerin düzenli yürütülmesinde görev alır.
3.4. Yapılacak etkinliği 15 gün önceden bildirir.
3.5. Etkinlikte görev alacak konuşmacıların ayarlanmasını ve transferini sağlar.
3.6. Etkinlik]er sırasında sebep olunan Üniversitenin fiziki mekAnlarında

oluşabilecek hasar ve zararları tazmin eder.



VI. TANITIM

. Yürütülecek o|an etkinIiğin taü]ıtımı 8enel olarak DERNEK ve Üniversite ıarafındanyapllacaktır, unıversite. programl internet sayfasına koyacak ve tanıtıma destek verecektir-

vıı, süne vr yt.nünı-üx
Protokol9{/.{1|.fa?İı inden itibaren yürürlüğe girecek,2 yıl geçerli olacaktır.

Tarafların karŞılıklı feshetme hakkı vardlr. Protokoltı-n b-itim stireslne1 ay kala herhangi bir değişiklikkararı bildirilmezse protokol 2 yıl daha uzamış olur.

VlIl. DEViR vE TEMLiK YASAĞI
Taraflardan herhangi biri, diğerinin yazılı onayı olmaksızın doğudan veya dolaylı olarak,

tamamen veya kısmen protokoI konusu işleri veya protokolü, ya da piotokolderı kaynaklanan hak ve
alacakları, üçüncü gerçek ya da tiizel kişiye devİr ya da temlik edemez.

IX. FESİH ŞARTLARI
Taraflardan herhangi birinin. protokol ve ekleri kapsamındaki yükümlülükleri kısmen veya

tıimüYle. Yerine getirmediği ya da ihlal ettiğinin kesinleşmesi halinde, İiger taraf karşı tarafa yazılı
uyarrda_bulunur. Uyarıya rağmen karşl tarafın Protokole ve eklerine aykırılutumu stırdtırmesi halinde
ise, baŞkaca hiÇbir ihtar, ihbar ya da hükme gerek kalmaksızın Protokolü derhal ve tek taraflı olarak
feshetmek hakkına sahiptir.

X, TEBLIGAT ADRESLERi
. .Protokol kaPsamında yapılacak her türlü ihbar ve diğer bildirimler, tarafların yukarıda belirtilen

adreslerine yapılacaktır. ProtokoIe ilişkin taraflar arasında yapılacak olan her türlü bildirimler, iadeli
taahhütlü Posta, Yetkili imza karşılığı elden teslim reya t"yİdi yazıIı olarak a|ınmak kaydıyİa mail
gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilecektir. Taraflar bu sözleşmedİ belirtilen adreslerinin yasaİtebligat
adresleri olduğunu ve yukarıda belidilen telefon ve faks numara|arının ve eposta adresleİinin şu anda
kullanılmakta olan numaralar olduğunu, e posta adresinin tarafları temsile yetkili kişiler tarafından
düzenli olarak kontrol edildiğini, bunlarda meydana gelebilecek değişikliklerİ karşı tarafa değişikliğin
olduğu gün Yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yİpılacak t"6lİgut ,"
bildirimIerin kanunen geçerli bir tebIigatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını 

'kabul 
ederler.

XI. HUKUKİ SİJREÇ VE UYUŞMAZLIK
İş bu protokol kapsamında yürütülecek işlerden doğabilecek ihtilaflarda öncelikle karşılıklı iyi

niYet gözetilerek uyuŞmazlık çözümlenmeye çahşacak olup aksinde Bursa ve istanbul Mahkemeleri
yetkili olacaktır,

XII. PRoToKoLÜx ÜsrÜxı-ÜĞÜ
Protokol, Protokolün konusu hakkında taraflar arasında varılan mutabakatın 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.

XllI. PRoToKoL KooRDiNATÖnr,nni
Bu sözleşmede geçen hususlar E-DER ve BTÜ'de aşağıda isimleri ve görevleri yazılı kişiler

tarafından koord iıe edilecektir

a. Demek Koordinatörü
b. BTÜ Koordinatörü

Şevket YALÇlN (Başkan Yardımcısı)
Azam AY (BTÜ Genel Sekreter Yardımcısı)



XIV. PROTOKOL NÜSHALAR]
Bu protokol, 14 madde ve 4 sayfadan oluşmakta olup, tarafların usulüne uygun olarak

YetkilendirmiŞ olduklan imza yetkilileri aracılığıyla iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza alt"na a1ın-,ş
ve birer sureti taraflarca teslim aIınmtştlr.

BE-

ur. Ögr. Üy t

Dernek Başkanı Gene1 Sekreter




