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Taraflar
Madde l (l) Bu protokolün tarafları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektclrlüğü

ve

...... Rektörlüğüdür..

Konu
Madde 2 (l ) Bu protokolün konusu şunlardır:

a)Türkiye Editörler Çalıştayı.
b) Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum - Sorunlar İhtiyaçlar - Çözüm Önerileri - Örnek Uygulamaları.
c) Editorler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut
durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir
etkinliktir.

Amaç
Madde 3 (l) Bu protokolün amacl,25-26 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi olarak
gerçekleştirilecek Türkiye Editörler Çalıştay-4'ün iş birliği içinde gerçekleştirilerek Türkiye
merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarının
belirlenmesine, çözüm önerileri geliştirmesine katkı sağlamaktır.

Tarafların yükümlülükleri
Madde 4 (l) Bu protokol ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ve.....
Rektörlüğünün yükümlülükleri aşağıdaki şekilde tanımlanır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü
ı Çalıştayı paydaş kurumlarla iş birliği içinde yürütür.
ı Çalıştayın gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı hazır|ar.
o Çalıştay a öze| www.editorlercalistayi.com adresinden yayın yapan siteyi kurar ve
başvuru, kabul ve sertifika süreçlerini bu sistem üzerinden yürütür.
ı Çalıştayın çevrim içi ortamda yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
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Çalıştayın koordinasyonunuyürütür.
Çalıştay sekreteryasında yeter sayıda öğretim elemanı görevlendirir.
Çalıştayla ilgili kurumlarla yazışmaları yapar.
Çalıştay sonuçlarının ilgili kurumlara gönderimi sağlar.
Çalıştatda sunulan bildirilerin yayınına Düzenleme Kurulu'nca karar verilmesi hAlinde
basım, yayın ve dağıtımını üstenir.
yürütücü kurum Rektörü, Çalıştay onursal Başkanları arasında yer alır.
yürütücü kurum temsilcileri, Düzenleme l(urulu doğal üyesidir.
yürütücü kurum Rektörü, Değerlendirme oturumu'na kurumunu temsilen katılabılır.
web sitesi ve diğer tanıtım yolları ile çalıştayın tanıtımına katkı sağlar.
Çalıştayın başarılı olması için gerekli maddi, akademik ve idari görevleri üstenir.

Paydaş Üniversite Rektörlüğü
. paydaş Üniversite Rektörü, Çalıştay onursal Başkanları arasında yer alır.
. paydaş kurum teınsilcisi, Düzenleme kurulu doğal üyesidir.
. paydaş kurumun görevlendirdiği bir üye, Çalıştay sekreteryası'nda görev alabilir.
. paydaş kurum yetkilisi, Açılış oturumu'na kurumunu temsilen katılabilir.
. paydaş Üniversite yetkilisi (Bilimsel yayınlar koordinatörü, Bilimsel yayınlar ofisi
Başkanı, Yayınevi Sorumlusu veya Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı),
Değerlendirme Oturumu'na kurumunu temsilen katılır.
. paydaş Üniversite, Örnek uygulamalar oturumu'na üniversite yayınlarına dair örnek
uygulamasının tanıtımını yapmak isterse katılabilir.
. paydaş Üniversitenin adı, çalıştay çağrı metninde yer alır.
. paydaş Üniversitenin logosu, çalıştay çağrı metninde yer alır.
. paydaş Üniversitenin logosu, çalıştay boyunca tüm görsel malzemelerde yer a[ır.
. paydaş Üniversitenin logosu, internet sitesinde Destekleyenler & paydaşlar kurumlar
başlığı altında yer alır.
. Paydaş Üniversitenin logosu, Bildiri Metinleri Kitabınnda yer alır.
. paydaş Üniversite, web sitesi ve diğer tanıtım yolları ile çalıştayın tanıtımına katkı
sağlar.

protokolün süresi
Madde 5 (1) Protokol, Türkiye Editörler Çalıştay-4 ile sınırlıdır.2022 ve sonraki yıllar

için istenmesi h6linde yeniden protokol düzenlenir.

Fesih
Madde 6 (1) Protokolün, taraflardan birinin veya her ikisinin karşı tarafa yazılı bildirimi
ile feshi istenebilir.

(2) Taraflardan birinin bu Protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine

getirmemesi durumunda diğer taraf Protokolü tek taraflı olarak feshedebilir.
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