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Amaç
MADDE 1- (l) Bu protokolün amacı; Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi işbirliğinde

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında üniversite öğrencilerinin fiziksel

aktivitelere katılımının teşvik edilmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- ( l ) Bu protokol; Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı

kapsamında üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katıltmııiın teşvik edilmesi ve Uşak

Üniversitesi bünyesinde fiziksel aktivite imkanlarının geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı İl Saglık

Müdürlüğü tarafından temin edilecek bisikletlerin Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne devrine ilişkin esas

ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (l) Bu protokol;

a) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

b) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname,

c) 20|0122 sayılı ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Konulu

Başbakanlık Genelgesi,

hükümlerine göre hazırlanmrştır.

Taraflar
MADDE 4- (l) Bu protokolün taraflan;

a ) T.C Sağlık Bakanlığı il Sağlık Müdürlüğü,

b ) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü

Tanımlar ve lasaltmalar
MADDE 5- (t) Bu protokolde geçen;

a) Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığını,
b) Müdürlük: Uşak il Sağlık Müdürlüğünü,
c) Üniversite: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
ifade eder.

yükümlülükler
MADDf, 6- (l) BakanIığın yükümlülükleri:



a) Üniversite içinde kullanıma elverişli l00 adet bisikleti temin etmek ve öğrenciler
tarafindan kullanılmak üzere Üniversite'ye vermek.

(2) Üniversite'nin yükümlülükleri:
a) Üniversite yerleşkesinde bisiklet kullanımına uygun alanları/yoIları oluşturmak.
b) Bu Protokol kapsamında verilen bisikletleriır kullanıcılara ulaşmasını, yerleşke içinde

muhafazısını ve bisikletlerin yı|lık bakımını sağlamak.

c) park istasyonlarını oluşturmak ve paylaşımlı kullanım şartlarını be|irleyerek
koordinasyonunu sağlamak.

ç) Bisiklet kullanımında sürücü ve trafik güvenIiği için gerekli tedbirleri almak.
(3) Bakanlık ve Üniversite, protokolde yer a|an yükümlülüklerin i ve yetkilerini hiç bir ad

altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

protokol'ün süresi ve sona ermesi
MADDE 7- (l) Bu protokol 3 (üç ) yıl geçerli olup, süre bitiminde protokol kendiliğinden sona

erer; ancak taraflardan herhangi biri taraftndan diğer tarafa en az l (bir) ay öncesinden gönderilecek
yazılı bir fesih bi|dirimi ile protokol süresi içinde herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.

ıhtilattarın haııi
MADDE 8- (l) Bu protokolün uygulanması sırasında çıkacak ihtilaflar; eksiklik ve aksaklıklar

öncelikle Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Rektör Yardımcısı arasında; çözümlenememesi
halinde ise, İl Saglık Müdürü ve Rektör arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları
çerçevesinde çözümlenir.

Diğer hükümler
MADDE 9- (l) Taraflar bu Protokol'ün 4 üncü maddesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat

adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelebilecek değişikIikler diğer tarafa yazılı olarak tebliğ
edilmedikÇe, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerti tebligatın bütün hukuki
sonuçlarını haiz olacağını kabul ve beyan etmişIerdir.

(2) Bu Protokol, taraflar' ın karşılıklı yazılı mutabakatı olmadan değiştirilemez veya tadil
edilemez.

Yürürlük
MADDE 10- (l) Bu protokol, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Metin ve imza
MADDE ll_ (l) Bu protokol, 1l (on bir) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olup, /

tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza ediImiştir.
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