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1- Uşak Üniversitesi ve Antalya

AKEV Üniversitesi, "UluslararasıZanaattan

Sanata

Kongresi ve Jürili Karma Sergisi 202l" etkinlikleri kapsamında orgarıizasyonunun etkin ve
verimli gerçekleştirilmesi paydaşlar arasında işbirliğini arttırmak amacıyla karşılıklı işbirliğini
ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, işbirliğinde bulunmak üzere
mutabakata varmışlardır.
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TARAFLAR

MADDE 2-

Protokol'ün taraflarını Uşak Üniversitesi

ile Antalya AKEV

Üniversitesi

oluşturmaktadır.
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Uşak Üniversitesi: Ankara lzmir Yolu 8. Km. Bir Eylül Kampüsü, Merkez/tJŞAK
Temsilci: Prof, Dr. Ekrem SAVAŞ, Rektör.
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Antalya AKEV Üniversitesi: Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik
ANTALYA
Temsilci: Prof. Dr. Kamile Perçin AKGÜL, Rektör.
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MADDE 3- Taraflar, "Uluslararası

202l"

Zanaattan Sanata Kongresi ve Jürili Karma Sergisi

" bilimsel etkinliği için paydaş/ işbirliği konusunda mutabakata varmışlardır.
Taraflar yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde iş birliği yapacakları alanları aşağıda
açık bir şekilde belirtilmiş olan ölçütler çerçevesinde gerçekleştireceklerini kabul
etmişlerdir.
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3.1- Kongre ve sergi tarihi kongre ve sergidenenaz

bildirilecektir.
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AKEV Üniversitesi

1 ay

önce taraflara

Rektclrtl işbirliği yapılan diğer
üniversite rektörleriyle birlikte kongre ve sergi onur kurulu başkanı olacaktır.
MADDE 3.3- Antalya AKEV ve Uşak Üniversitesi karşılıklı olarak kongre ve
sergi ile ilgili gerekli duyuruların yapılmasını sağlayacaklardır.
MADDE 3.4- Antalya AKEV ile Uşak Üniversitesi bölgelerinde bulunan;
akademisyen, sanatçı, zanaatkdr ve _öğrencilerin etkinliğe yönlendirilmesini
yapacaklardır.
MADDE 3.5- Kongre ve sergi düzenleme kurulu başkanlığı için Uşak
Üniversitesi ve diğer paydaşların belirlediği kişilere ek olarak Antalya AKEV
Üniversitesi tarafindan l kişinin görevlendirilmesi yapılacaktır.

3.2- Antalya

tİ

MADDE 3.6- Uşak Üniversitesi ve diğer paydaşların belirlediği kişilere ek
olarak Antalya AKEV Üniversitesi tarafindan kongre bilim kurulu, sergi
düzenleme kurulu, sergi seçici kuruluna uygun isimler belirtilecektir.
MADDE 3.7-Paydaşlar, kongre kapsamında yapılacak olan giderlere kongre ve
düzenleme kurulu başkanları tarafindan belirlenecek olan tutar kadar maddi
destekte bulunacaklardır.

MADDE

3.8- Kongre ile

ilgili yapılacak olan görsel materyallerde (afiş, broşür,

davetiye vb.) paydaş kurumlara ait resmi logolar kullanılacaktır.
MADDE 3.9- Kongre ve sergi düzenleme kurulu başkanlığındaki kişiler bir
sonraki etkinliğin yapılması gereken yerleri gönüllü olan paydaşlar içinden
sıralama yaparak seçip belirleyeceklerdir. Seçim yaparken gönüllü olan paydaş
var ise daha önce yapılmayan paydaşa öncelik vereceklerdir.
MADDE 3.10- Kongre ve serginin her türlü ödemeleri için etkinliğin yapılması
planlanan paydaş kurumda etkinlik adına açılan banka hesabına yapılacaktır.

yünürıvıB
MADDE 4- Bu Protokol'ü Uşak Üniversitesi Rektörü ile Antalya AKEV Rektortl yürütür.

MADDE 5- "Uluslararası

Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 202I" bilimsel
etkinliğine katkı sağlamak amacıyla yukarıda adı geçen kurumlar tarafindan imza altına

alınmıştır.

MADDE 6-

İş bu protokol 2 sayfadan ve 10 maddeden oluşmaktadır.

MADDE 7- Taraflar, Protokolü Türkçe olarak iki

(2) asıl nüsha olarak hazırlamışlar ve tüm
nüshaların tarafların yetkili yasal temsilcileri tarafindan imzalandığında yürürlüğe gireceği
konusunda mutabakata varmışlardır.

MADDE 8_ Taraflar mevcut Protokolü

6 ay öncesinden karşı tarafayazı|ı bildirmek suretiyle

sona erdirebilir.

MADDE 9- Bu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup

1

yıllık geçerlidir.

Protokol süresi tarafların yazı|ı olarak uzlaşması halinde tekrar uzatılabilir.

MADDE

10- Taraflar arasında protokolden kaynaklı tüm anlaşmazlıklar karşılıklı anlayış ve

uyum içerisinde çözülecektir.
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prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü
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Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Uşak Üniversitesi Rektörü
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