
Adıyaman Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği İşbirliği Protokolü

AMAÇ Madde 1.

İşbu protokolün amacı Adıyaman Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği'nin engelli veya engelsiz
bireylerin biyolojik, zihinsel, duygusal, sosyal ve transandantal olarak eğitimlerive gelişimleri konusunda
yerel, ulusa| ve uluslararası seviyede müşterek projeler yürütmek, ar-ge faaliyetleriyapmak, yöntemler
geliştirmek, kongreler, konferanslar, seminerler, sergiler vs düzenlemektir.

TARAFı_AR Madde 2.

işbu protokolün tarafları;

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Altlnşehar Mah. 3005. Sok. No:13 O2o40, Merkez / AD|YAMAN adresinde
mukim Adıyaman Üniversitesi ile Dünya Tİcaret t{gr|ş! 42 Blok no 2o7 Bakırköy istanbul adresinde
mukim Türkiye Beyazay Derneği

TANlMLAR Madde 3.

Üniversite, Adıyaman Üniversitesi'ni,

Beyaza% Türkiye Beyazay Derneği'ni

Tesisler, Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim Ve Gelişim Kompleksi'ni,

tanlmlar.

DAYAı{AK Madde 4.

işbu protokolün dayanağı

Yüksek Öğretim Kanunu'nun 12. maddesi, Demekler Kanunu'nun 10. Maddesi,

Beyazay tüzüğünün 2. Maddesi

hükümleridir.

KAPSAM Madde 5.

işbu protokol tesislerin yanı sıra Beyazay'ln faaliyet alanlarln|, şubelerini, üyelerini, yöneticileri ve hizmet
sunduğu kişive kuruluşlarla Üniversite'nin bölümleri, öğrencileri öğretim üyelerive görevlilefive faaliyet
alanlarını kapsar.



A} Üniversite'nin yükümlülükleri
1. Tesislerin Adryaman'da kuruluş çalışmalarının başladığını öğretim elemanları, öğrencilerive

çalışanlarına duyurmak,
2. Her eğitim yıh başı veya sonu olmak üzere uygun tarihlerde engellilerle ilgili araştırma veya

tez yapılacak konuları duyurmak, teşvik etmek,
3. Tesislerde AR-GE, Spor ve Kültür Merkezleri'nde olması gereken özellikler konusunda görüş

beyan etmek,
4. Tesisler hizmete başlayınca finansmanı Beyazay'dan olmak kaydıyla psikometrl, öğrenme,

yetenek belirleme laboratuvarları vs laboratuvarlan kurma ve haz|rlama (Eğer bunlar için
proie müracaatı olacaksa Üniversite vey Beyazay yanlarına alacakları başka ortak ve
destekçilerle birlikte müracaat ederler.)

5. Beyazay tarafindan hazırlanacak ders ortamlarında Üniversite'nin belirleyeceği dersleri
Tesisleı'de işlemek,

6. işbu protokolün amaç bölümünde zikredilen hususları hayata 8eçirmek için her ikitoplantl
süresi 3 ayı Beçmeyecek şekilde düzenlenecek mutad toplantlolara katllmak, birlikte
or8anizasyon komiteleri oluşturmak ve hususlan hayata geçirmek,

B) Beyazay'ınyükümlülükleri
1. Üniversite'nin belirleyeceği bir görevli aracılığryla Üniversite'yi bilgilendirmek
2. Üniversitenin çahşmalannl yürütebilmesi için tesis|eri tamamlamak,
3. Üniversitenin mutabık kal|nan laboratuvarlan kurabilmesi için müşterek proje, bağş,

işbirlik|eriyle vs fon temin etmek,
4. Üniversite'nin uygun zamanlarda öğrenci, öğretim elemanlarına duyurabilmesi için araştlrma,

tez konulannl sunmak, teşviklerde destek olmak,
5. Üniversite'nin derslerinin bir kısmını buraya aktarabilmesi için şartları hazırlamak,
6. Amaç bölümünde zikredilen hususların hayata geçirilmesi için mutad toplantılara katılmak dahil,

belirlenen görevleri yapmak,

7. İşbu protoko| çerçevesinde zikredilmemiş fakat karşılıklı mutabık kalınan görev ve sorumlulukları
yerine getirmek.

SORE Madde 7.

İşbu protokolün süresi 3 yıldır ve taraflann 5 ay öncesinden aksine bir talepleri olmadığı sürece
kendiliğinden 1 yıl uzamış sayılır.

YüKüMLüLüKLER Madde 6.

PATENT, TEtiF ve DiĞen e:ünıen ıııadde g.

İşbu protokol kapsamında elde edilen gelirler, ücretler vs. ve ayni değerler ve gayri menkuller çahşmalar
esnasında personel, malzeme ve diğer gelirler düşüldükten sonra yine işbu protoko| kapsamlndaki iş,
işlem ve faaliyetlerde kullanılmak üzere fonda bırakılır.



GiztiLiK Madde 9.

Kurumların birbirleriyle ilgili gizli hususları, araştlrma sonuçlarl, geliştirilen ürünler, yöntemler ile ilgili
gizlilik özelliğine azami hassasiyet gösterirler. Bu kurala muhalefet eden personel, öğrenci ve diğer
sorumlular ilgili kurumun disiplin işlemlerine ve kanuni müeyyidelere tabidir.

ANl_AŞMAztlxtAR Madde 10.

İşbu protokol çerçevesinde doğacak anlaşmazhklann çözümünde öncelikle Üniversite Rektörü, Adıyaman
Valisive Beyazay Genel Başkanl'ndan oluşacak komisyon yetkilidir.

YüRüRLüX Madde u.
işbu protokol 20 Mart 2019 tarihi itibarİyla yürürlüğe girer.

YÜRüTME Madde 12.

işbu protokolün hükümlerini tesislerin tamamlanmaslna kadar Beyazay'ın Tesis yapım Komitesi'ne
Ünivefsite Rektörü taraftndan görevlendirilecek bir yetkilinin katlllmlyla teşekkül edecek Komite;
Tesaslerin tamamlanmaslnl müteakip Beyazay Genel Başkanl ve Üniversite rektörünün belirleyeceği ikişer
kişiden oluşan ve katılanların salt çoğunluğu ile kararların alınması ilkesine uygun olarak 4 kişilik komite
yürütür,



YüKüMtütüKLER Madde 6.

A} Üniversite'nin yükümlülükleri
1. Tesislerin Adryaman'da kuruluş çalışmalarının başladığını öğretim elemanları, öğrencilerive

çalışanlarına duyurmak,
2. Her eğitİm ylh başl Veya sonu olmak üzere uygun tarihlerde engellilerle ilgili araştlrma Veya

tez yapılacak konulan duyurmak, teşvik etmek,

3. Tesislerde AR-GE, Spor ve Kültür Merkezleri'nde olması gereken özellikler konusunda görüş

beyan etmek,
4. Tesisler hizmete başlayınca finansmanı Beyazay'dan olmak kaydıyla psikometfi, öğrenme,

yetenek belideme laboratuvarlan vs laboratuvarlan kurma ve hazırlama (Eğer bunlar için
proje müracaatı olacaksa Üniversite vey Beyazay yanlarına alacakları başka ortak ve

destekçilerle birlikte müracaat ederler.)

5. Beyazay tarafından hazırlanacak ders ortamlarında Üniversite'nin belirleyeceği deısleri
Tesisleı'de işlemek,

6. işbu protokolün amaç bölümünde zikredilen hususları hayata geçirmek için her ikitoplantl
süresi 3 ayı geçmeyecek şekilde düzenlenecek mutad toplantıolara katılmak, birlikte

or8anizasyon komiteleri oluşturmak ve hususları hayata geçirmek,

B} Beyazay'ın yükümlülükleri
1. Üniversite'nin belirleyeceği bir görevli aracıhğıyla Üniversite'yi bi|gilendirmek

2. Üniversitenin çalışmalarını yürütebilmesi için tesisleri tamamlamak,

3. Üniversitenin mutabık kahnan laboratuvarlan kurabilmesi için müşterek proje, bağış,

işbirlikleriyle vs fon temin etmek,
4. Ünaversate'nin uygun zamanlarda öğrenci, öğretim elemanlarına duyurabilmesi için araştlrma,

tez konularını sunmak, teşViklerde destek o|mak,

5. Üniversite'nin derslerinin bir kısmını buraya aktarabilmesi için şartları hazırlamak,

5. Amaç bölümünde zikredilen hususların hayata geçirilmesi için mutad toplantllara katllmak dahil,

belirlenen görevleri yapmak,

7, İşbu protokol çerçevesinde zikredilmemiş fakat karşılıklı mutabık kalınan görev ve sorumlulukları
yerine getirmek.

süRE Madde 7.

işbu protokolün süresi 3 yıldır ve tarafların 6 ay öncesinden aksine bir talepleri olmadığı sürece
kendiliğinden 1 yı| uzamış sayılır.

PATENT, TELiF ve DiĞER GEtiRLER Madde 8.

İşbu protokol kapsamında elde edilen gelirler, ücretler vs. ve ayni değerler ve gayri menkuller çalışmalar
esnasında personel, malzeme ve diğer gelirler düşüldükten sonra yine işbu protokol kapsamlndaki iş,

işlem ve faaliyetlerde kullanılmak üzere fonda bırakılır.



Adıyaman Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği İşbirliği Protokolü

AMAÇ Madde 1.

İşbu protokolün amacı Adıyaman Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği'nin engelliveya engelsiz
bireylerin biyolojik, zihinsel, duygusal, sosyalVe transandantal olarak eğitimleri ve gelişimleri konusunda
yerel, ulusal ve uluslararası seviyede müşterek projeler yürütmek, ar-ge faaliyetleri yapmak, yöntemler
geliştirmek, kongreler, konferansIar, seminerler, sergiler vs düzenlemektir.

TARAFı^R Madd€ 2.

işbu protokolün tarafları;

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ} Altınşhir Mah. 3oo5. sok. No:13 02040, Merkez / AD|YAMAN adresinde
mukim Adıyaman Üniversitesi ile Dünya Ticaret MerkeziA2 Blok no 207 Bakırköy istanbul adresinde
mukim Türkiye Beyazay Derneği

TAN|MLAR Madde 3.

Üniversite, Adıyaman Üniversitesi'ni,

Beyazay, Türkiye Beyazay Derneği'ni

Tesisler, Beyazay Uluslararasl Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksi'ni,

tanlmlar.

DAVAı{AK Madde 4.

işbu protokolün dayanağı

Yüksek Öğretim Kanunu'nun 12. maddesi, Dernekler Kanunu'nun 10. Maddesi,

Beyazay tüzüğünün 2. Maddesi

hükümleridir.

KAPSAM Madde 5.

işbu protokoltesislerin yanı sıra Beyazay'ın faaliyet alanlannl, şubelerini, üyelerini, yöneticileriVe hizmet
sunduğu kişive kuruluşlarla Üniversite'nin bölümleri, öğrencileri öğretim üyeİeri ve görevlilerive faaliyet
alanlarını kapsar.



GizliLiX Madde 9.

Kurumların birbirleriyle ilgiligizli hususları, araştırma sonuçları, geliştirilen ürünler, yöntemler ile ilgili
gizlilik özelliğine azami hassasiyet gösterirler. Bu kurala muhalefet eden personel, öğrenci ve diğer
sorumlular ilgili kurumun disip|in işlemlerine ve kanuni müeyyidelere tabidir.

AN tAŞMAztl KLAR Madd. 10.

işbu protokol çerçevesinde doğacak anlaşmazlıkların çözümünde öncelikle Üniversite Rektörü, Adlyaman
valisive Beyazay Genel Başkanı'ndan oluşacak komisyon yetkilidir.

YüRüRtüK Madde ıı.
işbu protokol 20 Mart 2019 tarihi itibarlyla yürürlüğe girer.

YÜRüTME Madde 12.

İşbu protokolün hükümlerini teslslerin tamamlanmasına kadar Beyaıay'ın Tesis yapım Komitesi'ne
Üniversite Rektörü taraflndan görevlendirilecek bir yetkilinin kat|hmlyla teşekkül edecek Komite;
Tesislerin tamamlanmaslnl müteakip Beyazay Genel Başkanı ve Üniversite rektörünün belirleyeceği ikişer
kişiden oluşan ve katılanların salt çoğunluğu ile kararların alınması ilkesine uygun olarak 4 kişilik komite
yürütür.
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