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Amaç:
Madde ı_ (1) Bu Protokolün amacı; lVlÜSİl» ile Uşak Üniversitesi arasında işbirliği
kurulmasını amaçlamaktadır.

filtru. (r) Bu protokol; ıııÜsİı.» ile Uşak Üniversitesi arasrnda kurulacak işbirliğine dair
usul ve taraflar arasında yürütülecek işbirliğine ilişkin esaslarr kapsar.

Taraflar:
Madde 3_ (ı) Bu Protokolün tarafları; Müstakil Sanayici ve İşadamlan Derneği (MÜSİAD) ve

Uşak Üniversitesi'dir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Uşak Şubesi
Adres : İs[ce, İsmet Paşa Cad. Kızılay İş Hanı No:7, 64400 Uşak Merkez/UŞak
Telefon ı +90 (276)227 77 11

E-posta : usak@musiad.org.tr

Uşak Üniversitesi
Adres : Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İzmirYolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000

Merkez/IJşak
Telefon ı +90 Q76) 22l212l
E-posta ,: ozelkalem@usak.edu.tr

İşbirtiği Alanları:
Madde 4_ (1) Taraflar, Türkiye'de sağlık, mühendislik, eğİtim, sanat, spor, tanm, ormancılı\
gıda ve hayvancılığın geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik sanayi-üniversite
işbirliğinin sağlanması, bu kapsamda projeler geliştirilmesi ve katma değeri yüksek üretim
yapılması amacıyla ortak çalışmalar yürütecektir.
(2) Taraflar, ihtiyaç duyulacak bilgi paylaşrmr, ortak proje geliştirilmesi, etkinlİk düzenlenmesi
ve bunların tanrtımı konularında işbirliği içinde hareket edeceklerdir.

Gizlilik ve güvenlik:
Madde 5_ (1) Bu Protokol kapsamında elde edilen verilerve bilgiler amacı dışında kullanılamaz.

Diğer hususlar:
Madde 6_ (1) Protokol maddelerinin uygulanmasında veya Protokolde hüküm bulunmayan
konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, tarafların üst yönetimleri arasında
gerçekleştirilecek görüşmelerle ve iyi niyet çerçevesinde çözümlenecektir.

Yürürlük:
Madde 7_ (l) Bu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve tarafların karşılrklı
mutabakatı ile sona erer. Taraflardan her biri,30 (otuz) gün
bitdirimle işbu Protokolden tek taraflı olarak çekilebilir.

yazılı



imza:
Madde S- (1) 8 (sekiz) maddeden ve 2 (iki) sayfa ekten ibaret bu Protokol,2 (iki) nüsha olarak
düzenlenmiş olup, birer nüshası taraflara verilmiştir. Aşağıda adları bulunan yetkililer, bu
Protokolü 051081202| tarihinde imzalamışlar ve Protokol aslrnın birer nüshasını aldrklarrnr
beyan etmişlerdir.
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