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Amaç:
Madde 1- (1) Bu Protokolün amacı; EGİAD ile UŞAK Üniversitesi arasında işbirliği
kurulmasını amaçlamaktadır.

Kapsam:
Madde 2- (|) Bu Protokol; EGİAD ile UŞAK Üniversitesi arasında kurulacak işbirliğine dair
usul ve taraflar arasında yünitülecek işbirliğine ilişkin esasları kapsar.

Taraflar:
Madde 3_ (1) Bu protokolün tarafları; EGE GENç İş rNsaNı-ARI DERNEĞİ 1Ecİao1 ve
U ŞAK ı-rNİvensİıBsİ, dir.

\,
EGIAD
Adres : Alsancak, 1456 SokakNo:10/1 Punta İş MerkeziKat:8, 35220 KonaVİzmir
Telefon ,.0232) 42230 00
E-posta ,. egiad@egiad.org.tr

UŞAK Üniversitesi
Adres : Izmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak
Telefon .0276 22| 212|
E-posta : utto@usak.edu.tr

İşbirliği Alanları:
Madde 4 (l) Taraflar, Türkiye'de sağlık, mühendislik, eğitim, sanat, spor, tarım, ormancılık,
gıda ve hayvancılığın geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik sanayi-üniversite
işbirliğinin sağlanması, bu kapsamda projeler geliştirilmesi ve katma değeri yuksek üretim
yapıl ması amacıyla ortak çalı şma lar yünitecektir.

\/ (2) Taraflar, ihtiyaç duyulacak bilgi paylaşımı, ortak pğe geliştirilmesi, etkinlik düzenlenmesi
ve bunların tanıtımı konularında işbirliği içinde hareket edeçeklerdir.

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

Diğer hususlar:
Madde 6_ (l) Protokol maddelerinin uygulanmasında veya Protokolde hüküm bulunmayan
konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, tarafların üst yönetimleri arasında mutabakat

sonrasında Ek Protokoller ile çözümlenecektir.

Yürürlük:
Madde 7- (1) Bu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe gİrer ve tarafların karşılıklı
mutabakatı ile sona erer. Taraflardan her biri, 30 (otuz) gün öncesinden yapılacak yazı|ı

bildirimle işbu Protokolden tek taraflı olarak çekilebilir.
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Madde 8- (1) 8 (sekiz) maddeden ve 2 (iki) sayla ekten ibaret bu Protokol, 2 (iki) nüsha olarak
düzenlenmiş olup, birer nüshası .taraflara verilmiştir. Aşağıda adları bulunan yetkililer, bu
Protokolü 09ll2/202l tarihinde İzmir'de imzaIamışlar ve Protokol aslının biİer nüshasını
aldıklarını beyan etmişlerdir.
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