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Amaç:

Madde l: Protokolün amacı; Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi arasında iş birliği ve
koordinasyon sağlanarak işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi,
geliştirilmesi için teorik ve pratik eğitimleri içerecek şekilde mesleki, kişisel, kurumsal,
bilgisayar, bilişim, yabancı dil, sanat, spor eğitimleri, seminerler ve sosyal gelişimlerine destek
olunması amacıyla çalışmaların, eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2: Bu iş birliği protokolü, Uşak Belediyesi ile Uşak Üniversitesi iş birliğinde kursların
planlanması, düzenlenmesi eğitimcilerin görevlendirilmesi, kurs yerlerinin belirlenmesi
denetlenmesi ve belgelendirme ile ilgili usul ile esasları kapsar.

Dayanak:

Madde3:Buprotokol,

2547 Sayı|ı Kanunun 4/c, l2la, 12ld, 12lg maddeleri, Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 5/b;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 13,14la maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar:

Madde 4: Bu protokol, Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Uşak
Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında yapılacak işbirliği
esaslarını kapsar. Taraflara ilişkin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

a) UŞAK BELEDİYESİ
Adres: Sarayaltı Mah. Ramazan Akar Sokak No:3 Kentsel Dönüşüm Toki/ UŞAK
Telefon: 027622l 40 00 Belgegeçer:0276221 40 00

E-posta: kultursosyal@usak. bel.tr

b) UŞAK üNİvBnsİrBsİ - sÜnExrİ nĞİrİrvı ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
Adres: İzmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 MerkezfuŞAK
Telefon: 0276 22| 2| 2l Belgegeçer: 0276 22l 2| 2l
E-posta: usak@usak.edu.tr



Tanımlar ve kısaltmalar:

Madde 5: Bu protokolde geçen;

USEM: Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

USMEK : Uşak Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarını

KURS MERKEZİ : Uşak Belediyesi Kurs Merkezlerini

BĞİrlvlBN : Uşak Üniversitesi tarafindan, gönüllülük esasına göre görevlendirilen öğretim

elemanlarını

KATILIMCI : Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlere katılan gerçek kişileri ifade

eder.

yükümlülükler:

Madde 6 : Protokolün amacına ulaşabilmesi için çalışmaların yürütülmesinde tarafların

yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

Uşak Belediyesinin Yükümlülükleri :

6.1. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek teorik/uygulamalı eğitimler USMEK tarafından

yürütülecektir.

6.2. Protokol kapsamında USMEK kurs merkezleri tahsis edilerek, imkdnlar ölçüsünde eğitici

araç, gereç ve sarf malzemelerini temin eder.

6.3. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin tanıtım ve duyurulannı yapar.

6.4. Yapılan eğitimlerin belge defterlerini ve modül değerlendirme formlarını düzenler ve

bünyesinde muhafaza eder.

6.5. Eğitimler sonunda sınavların usulüne uygun yapılmasını sağlar ve gözetmen görevlendİrİr.

6.6. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek derslerin (kursların) Covid-l9 tedbirlerine yönelik

hijyen kriterleri ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri

alır, faaliyetlerle ilgili her türlü iş ve işlemlerin mevzuata göre yürütülmesini ve denetimlerini

sağlar.

6.7. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek eğitimleri alacak katılımcıları belirler.

6.8. Protokol kapsamında kursları başarı ile bitiren ve üniversite onayından geçen katılımcıların

sertifikalarını düzenler. Sertifikaların malzeme, grafik tasarım, basım, dağıtım, posta vb.

hizmetleri Belediye tarafindan üstlenilir.

6.9. Protokol kapsamında Kurs Merkez(lerin)de büro ve temizlik personeli görevlendirir.
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Uşak Üniversitesinin Yükümlülükleri:

6.10. Protokol kapsamında eğitim, seminer, konferans verecek gönüllü olan öğretim elemanları

arasında Üniversitenin eğitim, öğretim, sınav ve bilimsel çalışmalarını aksatmayacak şekilde
eğitmenlerin görevlendirmelerini yapar.

6.11. Protokol kapsamında görevlendirilecek öğretim elemanları gönüllülük esasına göre

seçilir. Üniversite tarafından herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Üniversiteye tazminat

dahil herhangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez.

6.12. Protokol kapsamında görevlendirilen eğitmenler katılımcıların gözetİm ve rehberlik

faaliyetlerini yapar.

Diğer Hükümler:

Madde 7: İş bu Protokolü yürüten Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi teorik/uygulamalı

eğitimlerin birlikte plan programlamasını yapar ve yürütür.

7,|, İş bu Protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve karşılıklı olarak

feshedilmekçe 3 (üç) yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam eder.

7,2, İş bu protokol kapsamında katılımcılardan hiçbir ad altında ücret talep edilemez, Maddi

kazanç elde edilemez.

7.3. İş bu protokol kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerin tanıtımı için bastırılacak afiş, broşür,

görsel velveya işitsel yayım ve ilanlar ile materyallerde, Uşak Belediyesi ve Uşak

Üniversitesi'nin logosu ile birlikte kullanılır.

7.4. İş bu protokol kapsamında uygulamalı (atölye) eğitimlerinde USEM ve USMEK birlikte

hareket ederek hangi kurumun şartları uygulamalı eğitimler için (fizik, teknik, donanımsal, vb.)

uygunsa bu eğitimler katılımcılara orada verilir. Üniversiteye ait atölye, laboratuvar, derslik ve

mekflnların kullanılması halinde USEM tarafından belirlenecek ısınma, aydınlatma ve diğer

giderler Uşak Belediyesi tarafından karşılanır.

7.5. İş bu protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuatta, bulunmaması durumunda

ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

7.6. İş bu protokol kapsamında tarafların gerekli gördükleri hallerde yazılıı mutabakat ile

değişiklik ve ilaveler yapılabilir.

7.7. iş bu protokol kapsamında katılımcılara verilecek sertifikalarda Uşak Belediyesi ve Uşak

Üniversitesi logoları ve isimleri birlikte kullanılacaktır.

7.8. İş bu protokol çerçevesinde Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi yükümlülüklerini ve

yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.
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7.g. İş bu protokolün feshi durumunda taraflar maddi kayıp ve harcamalarını gidermek iÇin

hukuki yollara başvuramaz.

7.10. iş bu protokol Belgesi 7 (yedi) madde ve dört sayfadan ibaret olup, . .,l...l2o2l tarihinde

iki nüsha olarak imza|anarak yürürlüğe girmiştir.

a
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

UŞAK üxİvrnsİrpsİ

RBKTÖRÜ

Mehmet ÇAKIN

UŞAK BELEDİYESi

BAŞKANI
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