FORM 5b

AMAÇ:

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Madde 1-(1) Bu protokol, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(ilgili
birim/etkinlik ismi yazılacak) ile −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− arasında, yapılacak işbirliğine ilişkin
hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM:
Madde 2 - (1) Bu işbirliği protokolü, İstanbul Kültür Üniversitesi Fakülte/Bölüm/MYO, Daire Başkanlığı/Birim, Araştırma
Merkezi veya İKÜMED ile işbirliği yapacak kurum ve kuruluşların arasındaki işbirliği koşullarını genel olarak kapsar.
İhtiyaç dâhilinde bu konuyla ilgili ek protokoller yapılır.

DAYANAK:
Madde 3 - (1) Bu işbirliği protokolü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinin e fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.

YÜKÜMLÜLÜKLER:
Madde 4 - (1) Bu protokolün hükümlerinin yürütülmesinde taraflar aşağıdaki görev ve yükümlülükleri üstlenir.
a) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’ne ait yükümlülükler:

*İşbirliği yapılacak kurum ile söz konusu etkinliğin gereklerine göre karşılıklı belirlenecektir.

1) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

b) __________________________________________’ e ait yükümlülükler:
*İşbirliği yapılacak kurum ile söz konusu etkinliğin gereklerine göre karşılıklı belirlenecektir.

1) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 5 - (1) İşbirliği yapılan kurum, bu işbirliği protokolünden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini diğer kişilere
devredemez.
(2) Yapılan denetimler, inceleme ve soruşturmalar sonucunda yürütülen faaliyetlerin bu işbirliği protokolü ile Kanun
ve Yönetmelik hükümleri dışına çıktığının inceleme ve denetimler sırasında tespit edilmesi halinde bu işbirliği
protokolü, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından re’sen feshedilir.
(3) Bu işbirliği protokolünde yer almayan hususlarla ilgili olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nin belirleyeceği
hükümlerine göre hareket edilir.

SÜRE:

Madde
6
(1)
Bu
işbirliği
protokolü,
İstanbul
Kültür
Üniversitesi
Rektörlüğü
_____________________________tarafından karşılıklı onaylandığı tarihten itibaren etkinlik süresince geçerlidir.
(2) Tek taraflı fesih hakkı İstanbul Kültür Üniversitesi’ne aittir.
(3) Süre bitiminde veya fesih halinde devam eden faaliyetlerin tamamlanması sağlanır.

ve

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ:
Madde 7- (1): İşbu protokol çerçevesinde karşılıklı mutabakat sağlanmadığı sürece İstanbul Kültür Üniversitesi veya
______________________________________ , birbirlerine ait hiçbir veriyi veya bilgiyi kamuoyu ile paylaşamaz, ticari
bir amaç ile kullanamaz.

PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESİH:
Madde 8 - (1): İşbu protokol, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, tarafların karşılıklı
mutabakatı ile değişen şartlara ve gelişmelere bağlı olarak revize edilir veya sona erdirilir.

YÜRÜTME:
Madde
9(1):
İşbu
protokolün
hükümleri
İstanbul
_____________________________________________ tarafından yürütülür.

Kültür

Üniversitesi

ve

YÜRÜRLÜK:
Madde 10 - (1): İşbu protokol, taraflarca karşılıklı imzalanmasının ardından yürürlüğe girer.

METİN VE İMZA:
Madde 11 - (1): İşbu protokol, on bir (11) maddeden ibaret olup, iki nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca

…/…/20… tarihinde imzalanmıştır.

İmza ve Onaylar
Hukuk Müşavirliği
Uygulanabilirlik ve görüş

Mali İşler Daire Başkanlığı
Uygulanabilirlik ve görüş

İstanbul Kültür Üniversitesi Protokolü İmzalayan
Ünvanı, adı, soyadı:

Protokolü İmzalayan
Ünvanı, adı, soyadı:

Görevi:

Görevi:

İmza:

İmza:
Kurum/Kuruluş:

