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Azerbaycan Ipekcilik Arastirma Enstinisunun muduru doktor Allahverdi Seyidov
arasmda irnzalanan bu sozlesme ile taraflar arasmda bilgi alis verisi, konferanslann
diizenlenmesi, her iki tarafmda nzasi ile akademik degisimler ve ortak bilimsel
arasnrma cahsmalanmn hayata gecirilmesi icin bu sozlesmeyi yaprmslardir.
Taraflar arasindaki is birliginde asagidaki maddeler ile duzenlemistir.
• Taraflar mevcut bilimsel, teknik ve uygulama araclannm ve diger bilgilerin
ogrenilmesi ve

uygulanmasi

amaciyla karsihkh bilgi

ahs

verisinde

bulunmalidir.
•

Taraflar esas olarak Azerbayean araciligi ve diger alanlarda bilimsel
arastirmalar yapmak amacindadirlar.

• Taraflar

kontrJ,~nslann,

bilimsel

sempozyumlann,

seminerlerin,

toplantilann, tieari i~ birliginin ve benzeri toplantilann yapilmasim ve karst
tarafin temsilcilerini davet etmek amacindalar.
• Baska

isbirligi projelerinin uyguianmasi amaci ile

taraflar bu ism

uzmanlanm, damsmanlanm ve sirketleri bu projelere dahil ede bilir.
• Isbirliginin mali problemlerinin halledilmesi ve lazim olan maddi harcrrahin
karsilanmasi hazirhk sirasmda her iki taraf arasmda anlasmasi ile cozulur.
• Her iki taraf meveut sozlesmenin yerine getirilmesi icin failiyetleri kontrol
etmek arnaci ile yilda en az bir kere i~ toplantisi yapmayi uygun buluyorlar.
• Isbirligi sozlesmesinin hayata gecirilmesi icin uygulama bicimlerini ,
suresini

ve

diger

degisiklikleri

belirlemek

Universitesinin rektoru prof. Dr. Murat Tiincer ve
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amaci

ile

Hacettepe

Azerbaycan lp ekcilik

Arastirma Enstitusunun mudiiru doktor Allahverdi Seyidov tarafindan birer
yetkili temsilci atamalidir.
• Bu sozlesme her iki tarafin imzaladigi tarihden itibaren yunirluge girer ve 3
yil sure ile gecerlidir. Her iki tarafin nzasi ile degisiklikler yapilabilir ve

siiresi uzanla bilir. Sozlesmenin bitimine 3 ay kalana kadar taraflardan biri
diger tarafa sozlesmenin iptal edilmesi hakkmda yazih bir sekilde bilgi
vermezse anlasma otomatik olarak 3 yil daha uzar.
• Bu

sozlesme

her

iki

tarafm

3-cli

sahislarla

olan

iliskilerini

ve

sorumluluklanna kansamaz ve taraflar uzerinde hie; bir hukuki ve mali
sorurnlulugu yoktur. Sozlesme sadece karsilikh teknik ve bilgi alis verisini
amaclamaktadir. Karsihkh iliskilerin kurulmasi ve gelistirilmesi amaci ile
duzenlenmistir.

Sozlesme iki niisha hazirlanmistir ve ayru hukuki guce sahiptir.
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