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MADDE

1

Hedef- lsbu protokol, usak Ünıversitesı ile Türkiye Maarjf vakfı arasında eğitim, araştlrma,
akademik callsmalar, raporlamalar ve kültürel alanlarda is birliği kurulmasını hedefler,

ıiADDE 2
Kapsam- iŞbu protokol, Uşak Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında kurulacak

iŞ

birliğine dair usul ve esasları düzenler,
MADDE 3

Dayanak- İşbu protokol, 17/06/2016 tarihli ve 672] sayılı Türklye Maarif VakR Kanunu ile
Yükseköğretim Kurumları Teskilatı Kanunu (Ek Madde 60 - (Ek,.1/3/2OO6-5467/1 md.)
doğrultusunda hazlrlanmüŞtlr.
MADDE 4

Tanflaı-

4.t

İşbu protokolün tarafları, Uşak Ünıversıtesı ıIe Türkiye Maarıf Vakfıdır.

4.2 Taraflann her türlü tebligat Ve haberleŞme adresleri aŞağlda belirtilmiştir:
a.

Uşk Ünlversiteıl

Adres

Telefon
E-posta
b. Tüıkiy€

:Ankara İzmjr Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / Uşak
:O2162212]21
:usak@usak,edu,tr

ilaaİiİ vakfl

ord, Pro[ Dr. Fahrettin Kerim Gökay caddesi
Erdem Sokak No: 5 Altunizade/Üsküdar/istanbul

Adres

:

Telefon

:02163233535

E-posta

:

hukuk@turkiyemaarılorg

MADDE 5
Klsaltmalaı ve Tanımlaı- Bu anla5mada geçen;
a)Üniversite :UsakÜniversitesini,
b)

Vakıf

:

Türkiye Maarif Vakfını ifade ede(

!

zi6i ?

rüRıGYE ı,lAARiF
vAKFı

MADDE 6
ış bhllğl AlanlaıFTaraflaı birbirlerjnin faaliyetlerlni mümkün olduğu ölçüde desteklerler.
Ayrıca bu doğrultuda aŞağlda belirtilen alanlarda iş birlikleri kurar]ar:
Taraf lafl n Yüküm|ülüklerİ:

a) TarafIar yurt jçi ve yurt dlşlnda yürüttükleri her türlü eğitim faaliyetlerine (tanltlm,
kariyer günleri, slnav araştırma Vb.) imkanlar doğruItusundalstirak
ederler.
b) Taraflar ihtiyaç halinde birbirlerine akademik araştırma, bılgi-belge paylaşımı,
müfredat-materyal temini, ar-ge konularında destek Verirler.

c) Taraf|ar, yurtdlşlnda bulunan
ile ortak programlar, araştırma merkezleri,
akademjk çalışmaIar ve kürsüler ,üniversiteler
kurmak için is bir|iği kurariJr,
vakf ln yükümlülğklera:
d) vtkll uygun gördüğü faaliyetler çerçevesinde ve bütçe imkanlarl
dehilinde Üniversitenin Türkiye'yi Ve Türk kültürünü tanltmak, Türkçenin yurt o,ş,ncj
oğ,.etlmini yayginlastlrmak, kısa sürelieğjtjm vermek, araştJrma yapmaı ve ilm, raiı,yetıero6
ouıu;.;k'ü;;;ü;-personeline,
revlendirdiği üniversite (akademik/ıdari)
uıaşım ve ıonaııama ımkanı

saliai

e) vakll organize ettiği üIkelerde, jlgili akademik yılda Üniversite
uluslararası Öğrenci seçmesi yapmak üzere görevlendirilen personeljn iıgilı uı|€oeıl
içı transferi, konaklama
İehıı
(konaklama ücretı kjşiye aat olmak üzere) re s,na-v
oİganİzİİ/onunu sagıar,

üniversitenin yükümlülükleri:
f) Üniversite. vakfln yu,t jçl ve yurt dışlndaki personelü için
organlze ettığj hizmet içi eğitim
ÇallŞmalarlna akademik destek sağlar.

g) Üniversite, Türkçe öğrenimi

ve,

diğer dersleri destekleyicj ürettiği ve

basümınü yaptlğl

ders araç ve gereçlerinden Vakıf okullarının da lnOirirnl
vİİuİİunrlsını sağlar.

Taraflaı bu is birliklerinin sağllkll blr
Şekilde kurulabilmesi ve jfa edilebilmesi içjn gerekii
önlemleri alırlar.
işbu.,protokol gereğince kurulacak iş bır]ikleri, ek protokoller
imza]anması yoluyla yahut
taraflardan birinin teklifinin diğer tarafça tasoıl eoloıdının
oıur"l bildirilmesiyle uyvarıl,
gulamaya geçer
},lADDE 7

Anlaşma Hüıdımığinln Tadlll- Taraf|ar varmış olacağı yazılı
mutabakat ile i,bu ProtokoIde değjsikljk
ve ilaveler yapabılir, Bu deoişiııiı< ve

itveieii.r.ıuxo,ğiturıı,. ,tibariyle geçerli

\a-auuuo /
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MADDE 8
Kurumsaı Ad va Logoıann Xulla ml- isbu protokol doğrultusunda ifa edilen bütün faa]iyetlerde. callşmalarda, eVrakta, dokümanlarda Vb, yerlerde Vakfın adl ile l09osUnun standartlara uygun ve Üniversitenin adı ve logosuyla aynl büyüklükte yer almasü sağlanlr.

tlADDE 9
Anıaşmenın sOı€§ı Ye F.shı9.1 isbu protokol, imza tarahinden itibaren 5 yıl geçerli olup, taraflarca önceden yaZlll bildi-

rilmek kaydl ile tek tarafll olarak feshedilebilir.

9.2 İşbu durumda tarafların mesuliyetleri, başlatılmıs olan programiar bıtinceye kadar deVam eder Süre bitiminde taraflardan biri aksini be|irtmezse protokol aynı süreıer açin kendiliğinden yenilenerek devam eder.

MADDE

ıo

uyuşmazllk Hali- işbu protokolün uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar, taraflar arasında, iyı niyet, karslllkll anlaylŞ Ve uzlasma kuralları doğrultusUnda ÇöZülür. Bütün iyi nıyet
çabaıanna rağmen ortaya çlkan ihtilaflann çözülememesi durumunda istanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerj yetkjlidir.

üADDE

lı

Yllrlltme- isbu protokolün hükümlerin'Vaklf Yönetim Kurulu

Ve Üniversite Rektörlüğü jfa eder.

MADDE t2

Ytlı{lıl0k- işbu protokol,

]2 (on iki) madde, 3 (üç) sayfadan ibaret olup, ...../Oll2o19 tarihinde 2 (ikj) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

USAK ÜNiVERSiTESi

/>aıırı

TÜRKlYE [4AARiF VAKFl

---Adına

Pıof. Dr. Ekrem SiVAS

Uşak Üniversitesl Rektörü

Dı. 8iİolAKG[jN

