
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İLE SİNOP DERNEKLERİ FEDERASYONU (SİNDEF) VE SİNOP 
VE SİNOPLULAR GASTRONOMİ DERNEĞİ ARASINDA YAPILACAK İŞ BİRLİĞİYLE 

İLGİLİ İYİ NİYET PROTOKOLÜ 

Protokolün Tarafları 
Madde 1- (1) Bu Protokolün tarafları; Sinop Üniversitesi, Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve 
Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği'dir. İş birliği Protokolünde yer alan taraflar bundan sonra Akit 
Taraflar olarak adlandırılacak olup Akit Tarafların tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir; 

a) Sinop Üniversitesi
Adres: Korucuk Mahallesi Üniversite Caddesi No:21, 57000 SİNOP
Telefon: O 368 271 57 68-69
Faks: O 368 271 57 70
e-Posta: gensek@sinop.edu.tr

b) Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF)
Adres: Fevziçakmak, Osmangazi Caddesi, No: 193, 34200 Bağcılar/İST AN BUL
Telefon: O 212 430 87 60, O 542 306 45 74
e-Posta:

c) Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği
Adres: Zeytinlik Mahallesi, Odabaşı Sokak, No: 19.A, Bakırköy/İST AN BUL
Telefon: O 535 308 08 77
e-Posta: muzafferelik0 l@gmail.com

Tanımlar 
Madde 2- ( 1) Bu Protokolde geçen; 
Üniversite: Sinop Üniversitesini, 
Yüksekokul: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu, 
Sivil Toplum Örgütü: Sinop Dernekleri Federasyonunu (SİNDEF) ve Sinop ve Sinoplular Gastronomi 
Derneğini, 
ifade eder. 

Amaç 
Madde 3- (!) Bu Protokolün amacı, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulunda eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, mutfak 
ile ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi, alan öğrencilerinin yeterliliklerinin arttırılarak sektörde 
istihdamının sağlanması, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilerek yeterliliklerinin 
belgelendirilmesi konularmda ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, 
eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak; eğitim ve araştırma faaliyetlerini geliştinnek amacı ile Akit 
Taraflar arasında sosyal ve bilimsel iş birliğini gerçekleştirmektir. 

Kapsam 
Madde 4- ( 1) Bu Protokol, üçüncü maddede belirtilen amaçlara yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, 
Akit Taraflar arasındaki gastronomi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanının geliştirilmesi, sektörde 
istihdamının sağlanması, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilerek yeterliliklerinin 
belgelendirilmesi ve sektörün gelişimine katkı sağlanması konularında iş birliğine ait usul ve esasları 
kapsar. Akit Taraflar arasında bu kapsamda yürütülecek hizmet alanları ve görevler tarafların 
mutabakatı ile yürütülür. Bu kapsamda işbu Protokol tarafları, altıncı maddede belirtilen esaslar 
çerçevesinde görev ve çalışma alanlarının özelliklerine göre, gerekli iş birliği ve koordinasyonu 
gerçekleştirmeyi taahhüt ederler. 

Dayanak 
Madde 5- (1) Bu Protokol; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'na, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na ve Yükseköğretimle ilgili diğer 
düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Genel Hükümler 

Madde 6- ( 1) Bu Protokolde belirtilen hizmetlerin her boyutunda çalışmalar aşağıdaki esaslara göre 
yürütülür; 
(a) Yapılan çalışmalar ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülür.
(b) Yapılan çalışmalar Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda eğitim ile
bilimsel çalışma ve projelerin niteliğini artırıcı olarak tüm paydaşları kapsayacak şekilde planlanarak
yürütülür.
(c) Yapılan çalışmaların sonuçları ilgili paydaşlar ile paylaşılır.
(ç) Bu Protokol kapsamında her türlü yönlendirme ve yürütme işlemleri için taraflar birer temsilci
belirleyerek yetkilendirebilir. İlgili temsilciler kurumlar arası iş birliği sağlama ve koordinasyonda tam
yetkilidirler.
(d) Yüksekokul, eğitim öğretim süresince eğitim alt yapısını güçlendirmek için ihtiyaç duyacağı
konularda Protokole tabi Sivil Toplum Örgütüne başvurabilecek, Protokole tabi Sivil Toplum Örgütü
ise ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, seminer, konferans, panel, sempozyum, sergi, kermes, proje
hazırlama ve benzeri etkinlikler ile yemek yarışmaları, gençlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, iş gören ve
stajyer temini gibi konularda Yüksekokula başvurabilecektir. Ulusal ve uluslararası öğrenci
yarışmalarında Yüksekokula katkı ve teknik destek sağlamak ve Protokole tabi Sivil Toplum Örgütünün
düzenlediği yarışmalara seviyesine uygun "öğrenci" kategorisi eklemek ve düzenlenen yarışmalara
katılan Yüksekokul öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yeme-içme
masraflarını karşılamak gibi konularda Tarafların uygun gördüğü koşullarda destek sağlanacaktır.
(e) Yüksekokul Uygulama Mutfağının fiziki alt yapısını güçlendirmek için makine-teçhizat desteği, iş
sağlığı ve güvenliği, hijyen ve pratik eğitimler konusunda rehberlik yapma konularında Protokole tabi
Sivil Toplum Örgütünün uygun gördüğü koşullarda destek sağlanacaktır.
(f) Öğrenci Merkezli Eğitim kapsamında öğrencilere, işletmelerde beceri eğitimi, teknik gezi, staj ve
burs imkanları sağlanmasına yönelik Protokole tabi Sivil Toplum Örgütü sponsorluğunda; her eğitim
öğretim yılı dönemi içerisinde yurt içi ve yurt dışı teknik gezilerin düzenlenmesi, öğrencilerinin
yeterliliklerinin arttırılarak sektörde istihdamının sağlanması ve Akit Taraflarca müştereken belirlenen
kriterleri karşılayan belirli sayıdaki öğrencilerimize burs verilmesi için tarafların uygun gördüğü
koşullarda iş birlikleri yapılacaktır.
(g)Protokole tabi Sivil Toplum Örgütünün akademik ihtiyaçları olması durumunda Yüksekokul
tarafından uygun görülen şartlarda ihtiyaç duyulan konuların karşılanması sağlanacaktır.
(ğ) Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yi.iksekokulu'nun düzenleyeceği bilimsel,
sportif ve kültürel etkinliklerde Akit Tarafların da uygun gördüğü kişi ya da kişiler katılımcı/konuşmacı
olarak etkinliklere katılım sağlayabilecektir.
(h) Öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik olarak düzenlenecek eğitici ve öğretici seminer, panel
ve konferanslar için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun akademisyenlerinden destek
sağlanabilecektir.
(ı) Sivil Toplum Örgütü, eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi
ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılması ve bu konularda iyileştirmeye yönelik proje ve
araştırmaların hazırlanması/uygulanması, sektörde çalışanların mesleki bilgilerinin geliştirilmesi ve
çalışanlarının yeterliliklerinin belgelendirilmesi için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna
talepte bulunabilecektir.
(i) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik
olarak ihtiyaç analizlerinin ve hizmet içi eğitim gibi konularına Protokole tabi Sivil Toplum Örgütünün
de onay verdiği konularda destek olunması sağlanacaktır.
U) Akit Tarafların iş birliği ile eğitim-sektör etkileşiminin artırılması, mutfak kültürünün geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve tanıtılması sağlanacaktır.

Planlama ve Uygulama 

Madde 7- ( 1) Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile hazırlanacak kısa, orta 
ve uzun vadeli planlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir. 
(2) Akit Tarafların konumlarında ve Protokole dahil hizmetlerin işleyişinde ortaya çıkan yeni durumlara
göre gerekli değişiklikler, tarafların katılımı ile ele alınır ve gerekli düzenlemeler oluşturulacak bir plan
dahilinde yap,he. Bu düzenlemeler Protokolün ruhuna uygun olmalıdır.
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(3) Hizmetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin çalışmalarda gerektiğinde taraflarca, çalışmaları
yürüten kurum ve birimlere, iş birliği ve koordinasyon alanlarının özelliklerine göre, teknik, personel
ve benzeri kurumsal destek sağlanır.

Geçerlilik ve Süre 
Madde 8- ( 1) İşbu Protokolün süresi, imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Süre 
bitiminden önce taraflardan herhangi birinin yazılı talebinin olması durumunda tarafların mutabakatı ile 
belirlenen süre kadar uzayabilir. 

Uyuşmazlıkların Çözümü 
Madde 9- ( 1) Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatında bulunmayan hükümler, 
taraflar arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözümlenir. Bu mümkün olmadığı takdirde 
Sinop Mahkemeleri ve İcra Daireleri uyuşmazlıkların çözümünde yetkili merciidir. 

Değişiklik 
Madde 10- ( 1) İşbu Protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler 
yapabileceklerdir. 
(2) Değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak, imzalı Protokol metnine eklenmesi, ek bir 
Protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli olacaktır.

Protokolün Feshi 
Madde 11- (1) Mücbir sebep hallerinde Protokol taraflarca feshedilebilir. Mücbir sebepler haricinde 
tarafların karşılıklı mutabakatı ile Protokol feshi altı ay önce bildirilmelidir. Bu Protokol bir hizmet 
birlikteliği olduğundan, Protokolün feshine neden olacak çekilmeler, söz konusu taraflara maddi bir 
yükümlülük getirmez. 

Yürütme ve Yürürlük 
Madde 12- ( 1) İşbu Protokol 3 (üç) sayfa ve 12 ( on iki) maddeden ibaret olup Akit Taraflarca tam olarak 
okunup anlaşıldıktan sonra 29/07/2022 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. İşbu 
Protokol imzalandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer. Protokol hükümlerini taraflar müştereken 
yürütürler. Ayrıca Sinop Üniversitesi, Protokole tabi Sivil Toplum Örgütünün talebi halinde protokolün 
aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip Protokole tabi Sivil Toplum Örgütüne verecektir. 

Muzaffer ELİK 
Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği 

Başkanı 

   Prof.Dr. Nihat DALGIN
Sinop Üniversitesi Rektörü 

Hasan DALKlRAN 
Sinop Dernekleri Federasyonunu (SİNDEF) 

Başkanı 
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