
KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ İLE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI  

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

 

 

 Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Yunus Emre Mahallesi Birsen Sokak, Arı Apartmanı, 

A Blok no:1-1 Merkez Kütahya ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Anafartalar Yerleşkesi Çanakkale; 

  

 Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı kültürel faaliyetlerinin uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi için kurumlar arasında 

bağların kurulması temennisinde bulundurularak ortak hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 

aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır.  

 

Madde 1- İş Birliği 

 

a- Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı yetkili kurulları aracılığı ile kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler 

konularında iş birliği hususunda anlaşmışlardır.  

b- Bu iş birliği her iki kurumca sürdürülen kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere 

ilişkin tüm konuları kapsar 

c- Taraflar Çanakkale ilinin, bölgenin ve ülkenin kültürel değişim ve gelişimine katkı 

sağlamak amacıyla kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler (çalıştaylar, 

konferanslar, sempozyum ve kongreler, konserler, resitaller, yarışmalar, yaz ve kış 

okulları vb) gerçekleştirme hususunda anlaşmışlardır 

d- Faaliyetlere ilişkin tarafların yükümlülükleri karşılıklı görüşme ve mutabakat ile 

belirlenecektir.  

 

Madde 2- Karşılıklı Dayanışma 

 

a- Her iki kurumun yetkili kurulları, birinci maddede belirtilen bütün konularda, 

birbirleriyle düzenli olarak istişarelerde bulunurlar. 

b- Taraflar birbirlerini ilgilendirebilecek etkinliklerle ilgili programını birbirlerine 

bildirecektir.  

c- Taraflar, işbu Protokol’ün konusu olan proje kapsamında; birbirine yazılı ve/veya 

sözlü bildirim yapılması kaydıyla her türlü medya (görsel, işitsel, basılı, digital ve 

sosyal) kanalı ile duyuru, basın toplantısı, iş ortaklığı duyurusu ve ortak logo 

kullanımı yapabileceklerini kabul ederler. 

d- Taraflar; ortaklaşa düzenlemeyi kararlaştırdıkları faaliyetlerin yürütülmesine 

ilişkin, yılda iki (2) kez gerek işlevsel gerekse finansal usul ve esasların ayrıntılı bir 

şekilde belirlenmesi amacıyla bir araya gelecek ortak bir çalışma grubu 

oluşturacaktır. 

 

Madde 3- Bilgi Belge Değişimi: 

 

Her iki kurumca ortak ilgi alanı kabul edilen bütün konularda ilgili mevzuatın izin verdiği 

ölçüde bilgi ve belge değişiminde bulunur. 

 

 



 

Madde 4- Çalışmalar Konusunda Yardım: 

 

a- Her iki kurumdan biri, ortak ilgi alanlarındaki çalışmalarla ilgili olarak, 

diğerlerinden yardım isteğinde bulunabilir. 

b- İki kurumdan birinin diğerine ileteceği böyle bir istek, o kurumun yetkili kurulları 

tarafından incelenecek ve her iki kurumca varılacak üzerinde mutabakata varılan 

hükümler uyarınca, her türlü yardımı yapmaya gayret edecektir. Varılacak 

mutabakat sonunda ek protokol imzalanabilir. Düzenlenecek bu ek Protokol işbu 

çerçeve Protokol’ün ayrılmaz parçası olacaktır. 

 

Madde 5- Uygulama: 

 

Bu Protokol’ün uygulanmasında doğabilecek sorunlar konusunda taraflar, anlaşmanın 

uygulanması amacıyla deneyimler ışığında gerekli gördükleri ve mutabık kaldıkları 

hususlarda tamamlayıcı hükümler kararlaştırabilirler. 

 

Protokol’ü; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adına 

Konservatuvar Müdürü, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği adına Dernek Başkanı yürütür.  

 

Madde 6- Protokol’ün Süreci ve Değişiklik: 

 

a- Bu Protokol karşılıklı mutabakatla değiştirilebilir. 

b- Bu Protokol’ün, taraflardan birinin altı aydan az olmayan bir süre içerisinde 

bildirimde bulunması ile feshi mümkündür. 

 

Madde 7- Yürürlüğe Girmesi: 

 

Bu Protokol, tarafların imzalamasıyla yürürlüğe girer. Protokol’ün imzalanmasına 

müteakip, bir yıl içerisinde başlanılmaması durumunda bu Protokol ikinci bir işlem 

yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.  

 

İşbu Protokol yedi (7) maddeden ve iki (2) sayfadan ibaret olup bu hususta tam yetkili 

olan aşağıda imzası bulunanlar tarafından Türkçe iki nüsha olarak imzalanmıştır.  

 

 

Çanakkale, …./…./2021 

 

 

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği adına   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

  Dernek Başkanı                       Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü adına 

        Müdür 

 

Mustafa Kemal ALTINSOY    Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN 

 

 


