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AMAÇ: 

 

Madde 1.  

 

Bu protokolün amacı, Sinop Üniversitesi (SNÜ) ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası 

(STSO) mevcut kapasitelerinin birleştirilmesiyle Sinop ilinin ekonomik gelişimine 

katkıda bulunmak üzere Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Sinop 

Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 

iş birliğinde bir dizi eğitim, proje ve etkinlik yürütme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesidir.  

 

KAPSAM: 

 

Madde 2. 

Bu protokol, Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunan başta Yabancı Diller  

Yüksekokulu ve Ayancık Meslek Yüksekokulu olmak üzere ilgili diğer fakülte, 

enstitü, yüksekokul ile  Sinop TSO iş birliğinde, Sinop ilinde halihazırda faaliyet 

gösteren, ihracat yapan yahut yapma potansiyeli bulunan işletmelere yönelik olarak 

ihracat becerilerinin geliştirilmesi adına bir dizi eğitim faaliyeti düzenlenmesi esas ve 

usullerini kapsar. İlgili eğitim faaliyetlerinden birincisi, Sinop Ticaret ve Sanayi 

Odası’na kayıtlı 20 ihracatçı üyenin personellerine yönelik olarak “Temel ve Mesleki 

Yabancı Dil Eğitimi” verilmesi olup, ikincisi ise ilk eğitimin devamı niteliğinde “Dış 

Ticaret ve Lojistik Temel Eğitimi”nin verilmesini kapsamaktadır.    

 

KISALTMALAR VE TANIMLAR: 

 

Madde 3. 

Bu protokolde geçen; 

SNÜ: Sinop Üniversitesi’ni 

SÜSEM: Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni  

STSO: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nı ifade eder. 
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DAYANAK: 

 

Madde 4. 

Bu protokol; 

a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

b) Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama  ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği, 

          hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TARAFLAR: 

 

Madde 5. 

Bu protokolün tarafları; 

a) T.C. Sinop Üniversitesi  

Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36  

Rektörlük Binası 57000 /SİNOP 

Tel:  0368 271 57 61 – 62 

Fax: 0368 271 57 63 

b) Sinop Ticaret ve Sanayi Odası  

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi Dizdaroğlu Sok No:5  

57000/SİNOP 

 Tel: 0368 261 18 06 

 Fax: 0368 260 24 70 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER: 

 

Madde 6. 

 

6.1. Sinop Üniversitesinin Yükümlülükleri: 

 

6.1.1. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin, her türlü iş ve işlemlerinin 

mevzuata göre yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak. 

 

6.1.2. Protokol kapsamında Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talep edilen 

faaliyetler ve etkinlikler için uzman akademik ve idari personel görevlendirilmesini 

sağlamak. 

6.1.3. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler esnasında mahallinde 
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çözülemeyen problemler için görüş bildirmek. 

 

6.1.4. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri Sinop Ticaret ve Sanayi 

Odası ile iş birliği yaparak hazırlamak. 

 

6.1.5. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılacak sarf ve 

demirbaş malzemelerini tespit etmek, temin etmek üzere Sinop Ticaret ve Sanayi 

Odası’na bildirmek. 

 

6.1.6. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere katılanlara veya başarı ile 

bitirenlere katılım belgesi, başarı belgesi vb. vermek, bununla ilgili tanzim/onay iş ve 

işlemlerini yürütmek. 

 

6.2. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yükümlülükleri: 

 

6.2.1. STSO adına iş birliği yapılacak faaliyetlerin her türlü resmi iş ve işlemlerini 

yürütmek. 

 

6.2.2. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak gerekli ve 

uygun görülen fiziki ve internet altyapısını sağlamak. 

 

6.2.3. Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler ve etkinliklere göre kullanılacak sarf 

ve demirbaş malzemelerini temin etmek. 

 

6.2.4. Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler için ihtiyaç duyulan her türlü 

dokümanı kursiyer sayısı kadar çoğaltarak faaliyetleri yürütecek ilgili birime teslim 

etmek, gerekli görülmesi halinde maddi giderleri karşılamak. 

 

6.2.5. Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler ve etkinliklere katılacakların, gerekli 

olduğu durumlarda faaliyet veya etkinlik süresince sigorta iş ve işlemlerini ve 

ödemelerini karşılamak. 

 

6.2.6. Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunmayan, ancak ilgili faaliyet veya 

etkinliklerde kullanılması gerekli olan makine, teçhizat, malzeme, takım ve uygulama 

araçlarını temin etmek. 



5 
 

6.2.7. Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerde kullanılan Sinop Üniversitesi’ne 

ait demirbaş eğitim araç-gereci ile merkez diğer eşyasının hasarı halinde, bunların 

onarımını yaptırmak veya aynı özelliklere sahip yenilerini temin ederek Sinop 

Üniversitesi’ne teslim etmek. 

 

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 

Madde 7. 

Protokol tarafları olan Sinop Üniversitesi adına Yabancı Diller Yüksekokulu, Ayancık 

Meslek Yüksekokulu ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, yer alan yükümlülüklerini ve 

yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez. 

 

Madde 8. 

Protokol taraflarınca gerekli görüldüğü takdirde, ek protokol yapılabilir. 

 

 

Madde 9. 

Bu protokol 1 (bir) yıl geçerli olup, protokol taraflarından herhangi birisi gerekli 

gördüğü takdirde protokolü tek taraflı fesih hakkını kullanabilir. 

 

Madde 10. 

Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuatına göre, mevzuatta 

bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma 

kuralları çerçevesinde çözümlenir. 

 

Madde 11. 

Bu protokol 11 (on bir) madde ve 5 (beş) sayfadan ibaret olup, 8.07.2021 tarihinde üç 

nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

Salim AKBAŞ               Prof. Dr. Nihat DALGIN 

        STSO Yön. Kur. Bşk.             Sinop Üniversitesi Rektörü 


