
Gt5

*
Ittlttt

Sayr : E-97414512 - 105.03 -227
Konu : igbirlili Protokolti Hk.

T.C.
ANTALYA MURATPA$A BELEDIYESi

Kiiltiir ve Sosyal i$ler Mudurliigii

25.03.2021

BA$KANLIK MAKAMINA
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MURATPA9A BELEDiYESi VE AtEVi KULTUR DERNEKTER| ANTALYA gUBES|

ORTAK HizMET vE iSBIRIi6i PROTOKOTO

I, TARAFIAR

1.1. Alevi Killtiir Dernekleri Antalya Subesi (Bundan biiyle Dernek olarak anrlacaktrr.)

1.2. Muratpaga Belediyesi (Bundan biiyle Belediye olarak anrlacakttr.)

2. AMACVE KONU

igbu protokoliin konusu; ilgili mevzuat kapsamtnda, yaprlacak hizmet projelerinin kapsamlnl,

igerigini, taraflann ytik0mltliiklerini ve ilgili sair detaylardan ibaret olup, amacr;5393 saylll

Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi uyartnca ortak hizmet projesi kapsamtnda

gerqekle$tirilecek gahgmalara iligkin dtlzenlenen bu igbirlili protokoltiniin amact ilgemizde

yatayan vatandaslanmrzrn kiilttirel ve felsefi geliSimine kaktkr sailamaya ve bu doirultuda

arattrrmalar, incelemeler, sosyal ve ktilt0rel gahgmalar yapmaya ycinelik olarak ortak hizmet

projelerinin yaptlmastdtr.

3. TANIMTAR

3.1. BELED|YE: M uratpaSa Belediyesi'ni

3.2. DERNEK: .Alevi Kiilttir Dernekleri Antalya Subesi'ni

3.3. KUTTUR MERKEZi: Hacr Bektas-r Veli Ki.ilt0r Merkezi'ni

4. DAYANAK

4.1.5393 sayrlr Belediye Kanun'u ve ilgili mevzuat saytlt meclis karart.

5. SURE

5.1. Protokoliin soresi protokol imza tarihinden gegerli olmak Uzere 5 (BeS) ytldtr.

6. TARAFTARINYUTUUIUIUTITNi

6,1. BETEDiYENiN YUKUMTULUKLERi



5.1.1. Belediye, dernek ile birlikte bu protokol ve dernek amaglart dogrultusunda, Yegildere

Mahallesi 13182 ada 2 parsel 0zerinde bulunan merkezin belediyece tahsis edilen boliimlerini dernek

ile mUstereken kullanrr.

6.1.2. Belediye, protokoltin imza tarihinden itibaren (30) giin igerisinde Merkezde belediye

hizmetleri igin kullanrlacak alanlar ile dernek tarafrndan kullanrlacak alanlarr belirleyerek dernele

bildirir. Belediye protokol amaglarr dofrultusunda Merkezde kullanrm alanlartnda delisiklik yapabilir.

6.1.3. Hact Bektag Veli Kiilti.ir Merkezinin her t0rlU bakrm, onarrm, temizlik, gtivenlik, elektrik, su

giderleri belediye tarafrndan kargrlanrr. Dernek tarafrndan kendi adlarrna ahnacak telefon aqonelik

giderleri dernek tarafrndan kargtlantr. !

6,1.4. Belediye, Dernek ile mtigtereken dtizenlenen etkinlik ve faaliyetlerin halka duyurulmastnt

olanaklar ol90s0nde uygun gtjrdtiE0 yOntemlerle saglayacaktlr.

6.1.5. Belediye, KUlti.ir Merkezinin proje alanlartnrn belediyenin belirledi[i Sartlara uygun

kullanllmasrnr denetler ve olast uygunsuz kullanrmlan 6nlemek igin; derneEin taStnmazl kullanmastntn

gegici durdurulmasr, protokoliin asktya altnmast da dahil her ttirde tedbiri alabilir.

5.1.6. Belediye, Dernekten gelen talepleri degerlendirerek, faaliyetlerinin gergeklegtirilmesinde

ihtiyag olabilecek uygun gdrdtifii teknik ve insan kaynagr desteEi olanaklar 0lg0siinde sailar.

6.1.7. Belediye, bu protokol amaglarr dofrultusunda belediye tarafrndan belirlenen ilgemizde

faaliyet gosteren diler dernek, vaktf vb tiizel kigilerle ilgemizde ikamet eden gergek kiSilerin uygun bir

program gergevesinde, belediyece belirlenecek s0re ve gekillerde kullanmalartnt temin edebilir.

5.2. DERNE6iN YUKUMTUTUKIER|

6.2.1. Muratpaga ilgesinde yagayan Alevi vatanda$lanmrzrn dini vecibelerini gereli gibi yerine

getirmesi igin her tiirl0 faaliyetlerde bulunmak.

6.2,2. zeytinkdy ahalisine y6nelik etkinlikler dtizenlemek ve bu yonde gah5malar yapmak.

6.2.3, Belediyenin faaliyet alanlartna uygun projeler geligtirmek veya belediye taraftndan

geli$tirilecek projelere destek vermek.

G.2.4. istenildigi takdirde belediye tarafrndan kullanrlacak alanla ilgili gerekli kurallara uyulmastnt

sa!lamak.

6.2,5. Kendisinin kullanrmrna sunulan tesislerin ve alanrn protokol siiresi boyunca dernek amaglart

kapsamrnda kullanrlmasrnr saElamak.

6,2.6, 6zel anma ve t6ren giinlerinde belediye ile mUlterek etkinlik ve tiirenler dtzenlemek.

6,2.7. Bilim, sanat, tarih, folklor, spor, edebiyat, gelenekler, felsefe vb. alanlarda seminerler,

konferanslar, paneller, aEtk oturumlar, dinletiler, gttrsel g6steriler dUzenlemek ve katllmak.

6.2,8. Dernek, bu protokol amaglan dogrultusunda belediye tarafrndan belirlenen ilgemizde

faaliyet gosteren diler dernek, vakrf vb tuzel ki5ilerle ilgemizde ikamet eden gergek ki5ilerin uygun bir
program gergevesinde, belediyece belrilenecek sUre ve gekillerde kullanmalarrna olanak sailar.



6.2.9. Dernek merkezde herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacakttr.

6.3. ORTAK YUKUMIUTUKTER

5.3,1. Merkezde protokol amact dogrultusunda yaprlan faaliyet giderlerinin hangi taraf veya

taraflarca kargrlanaca$r belediye ile dernek arasrnda yaprlacak gtir0smelerle belirlenir. Bagkanhk

Makamrnca Belediye tarafrndan karStlanmast uygun gortilen giderler, giderin mahiyetine gdre

Belediyenin ilgili Miidi.irlilk btitgesinden kargrlantr.

6.3,2. Protokoliin ytirutiilmesi belediye taraftndan ortak etkinlik yaprlan miidiirliikge, fernek
tarafrndan ise dernefin gorevlendirileceBi bir yonetim kurulu tiyesince saElanacaktlr.

7. UYU9MAZLTKTARTN C6ZUM MERCii

7.1. Bu i$birliEi protokolUn0n uygulanmasrnda dolacak uyugmazhklarda Antalya Mahkemeleri ve

icra Mtldiirl0kleri yetkilidir.

7.2. protokol stjresi.sonunda sona erer. SUre sonunda dernek taraftndan talep edilmesi ve bu

talebin Belediye tarafrndan uygun gdriilmesi halinde aynl Sart ve ko5ullarda uzatllabilir.

8, YURURTUK

8.1. (3) Sayfadan oluSan it bu ortak hizmet ve isbirliEi protokol0 imzalandrBr tarihte ytiriirluBe 8irer.

Hasan KAYA

Alevi Kiiltiir Dernekleri

Antalya Sube BaSkanl

Av.Umit UYSAL

Muratpaga Belediye Bagkant
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