
UşAK üNiVERsİTEsı REKröRLüĞü ıLE
uŞAK SERAMiK sANAYi A.ş.

ARASı NDAKi işsinLiĞi pnoroxoı-ü

TARAFLAR
Madde 1- (1) Bu protokolün taraflarl, Uşak seramik sanayi A.Ş. ale Uşak ÜniVersitesi Rektörlüğüdür.

AMAç
Madde 2 - (1) Bu protokolün amacl; Uşak seramak sanayi A.Ş. ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü oeri,

Tekstil ve seramik Tasarım Uygulama ve Araştrma Merkezi araslnda tasarlm, eğitim, bilimsel, teknak, iyileştirme
faaliyetlerinin etkin Ve Verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, sonuç|arlnln bilimsel yöntemlerle araşhrllarak

çalışma programlarlnln geliştirilmesa, uygulanmasl Ve değer|endirilmesidir.

KAPsAM
Madde 2 - (1) Protokol yukarıda belirtilen amaçIar doğrultusunda Uşak seramik sanayi A.Ş. ale Uşak

Üniversitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama ve Araştrma Merkezi tasarlmcl Ve teknik
personeli ile tasar|m, bilimsel Ve teknik alanda faaliyet göstermek, ortak projeler gerçekleştirmek, fuar, katalog
faaliyetleri gerçekleştirmek vb. faaliyetlera kapsar.

TANlMtAR
Madde 4 - (1) BU protokolde g€çen;
a) DTs Merkezi: Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama Ve Araştrma Merkezini,
b) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Uşak 5eramik: Uşak seramik sanayi A.Ş.'yi

ifade eder.

soRuMtULuı(
Madde 5 - (1) BU protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur.

GöREV VE YüKüMtütüKtER
Madde 6 - (1) Protokol hükümlerinin yürütülme5inde taraflarln görev Ve yükümlülükleri:
a) Uşak seramik sanayi A.Ş.'nin görev ve yükümlülükleri;
(1) Uşak Seramik 5anayi A.Ş. bünyesindeki protokol kapsam|nda yapılacak oıan her türlü tasarlm,

bilimsel, teknik Ve iyaleştirme faaliyetlerinde gerekli çallşmalar için gerekli i2inler alınmak koşuluyla Uşak Seramik

alt yapısının pro.je dahiIinde kullanllması,
(2) Kurs, eğitim Ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğreüm elemanlarlnln, teknik elemanlarln ve

öğrencilerin Verimli bir şekilde çallşabilmeleri için gerekli ortaml düzenlemek, iş akışına yardımcı olmak,
(3) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü DTS Merkezi ile geliştirilen çallşmalarda ortaya ç!kan ürün, prototip vb.

örneklerden DTs merkezine sergilenmesi için vermek.
(4) imkanlar doğrultusunda Uşak Üniversitesinde yapllacak o|an tasarlm ve proje vb. çallşmalarda

kullanılmak üzere malzeme, hammadde, sarf malzemeler vb. DTS Merkezine vermek
(5) Uşak Üniversitesi ile yapllan ortak projelerde, Uşak Üniversitesi oeri, Tekstil ve seramik Tasarlm

Uygulama Ve Araşirma Merkezi ile beraber yapıldığı belirtmek. Beraber geliştirilen yada DTs merkezi tarafindan
gerçekleştirilen tasarlmlarln teşhirinde Uşak Üniversitesi'nin yada Uşak Üniversitesi'nin belirIeyeceği bir logo,

amblemin sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarımla birlikte sergilemek.
(6) Karşılıklı belirlenen ve anlaşılan faaliyetler için gizlilik ve proje (tasarlm, hizmet çallşma, eğitim,

danışmanlık vb.) anlaşmasl amzalamak Ve Uymak.
(7) Uşak Üniversitesi'nin yapacağl reklam Ve haber faalayetlalerinde Uşak seramik sanayi A.Ş. logo

Ve/Veya ismanan kullanlImasIna izin vermektir.
(8)Taraflaı fikri ve sınai hakların için ayrıca anlaşacaklardır.
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b) (Jşak Üniversitesi Rektörlüğünün görev ve yükümlülükleri;
(1) Uşak seramik sanayi A.Ş. ile birlikte yapllacak tasarlm, eğitim, bilimsel, teknik, iyileştirme

faaliyetlerini gerçekleştirmek
(2) ilgili mevzuatlara uygun olmasl durumunda, gerekli çallşmalar için gerekli izinler alınmak koşuluyla,

Uşak Seramik Sanayi A.Ş. ile birlikte yapılan ça|ışmalarda çıkan sonuçları reklamasyonunda Uşak Seramik Sanayi
A.Ş. ismini Ve/Veya logosunu kullanmak.

(3) Karşılıkll belirlenen ve anlaşllan faaliyetler için gizlilik ve proje anlaşması imzalamak.
(4) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü oeri, Tekstil Ve seramik Tasarlm Uygulama Ve Araşhrma Merkezi'nin alt

yaplslnl, gizlilik Ve proje anlaşmalarl doğru|tusunda, gerekli izinIer allnmak koşuIuyla, Uşak seramak sanayi A.Ş.
kullanımına açılmasını sağlamak_

(5) Uşak Üniversitesi ile yapllan ortak projelerde, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil Ve seramik Tasarlm
Uygulama ve Araşhrma Merkezi ile beraber yapıldığı belirtmek. Beraber geliştirilen yada DTs merkezi ta rafı ndan
gerçekleştirilen tasarlmlarln teşhirinde Uşak 5eramik sanayi A.ş.'nın yada Uşak seramik 5anayi A.Ş.'nin
belirleyeceği bir logo, amblemin sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarlmla birlikte sergilemektir.

(6) iŞ bu sözleşmeden dolayl fikri ve sınai haklar ile ilgili tazminat dahil herhangi bir ad alhnda Uşak
Üniversitesine yükümlülük yüklenemez. Taraflaı fikri ve sınai hakların için ilgili mevzuat kapsamında ayrıca
anlaşacaklardlr.

TAD|L VE GöZDEN GEçiRME
Madde - 7 {1) Bu protokolün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazllklar Uşak Üniversitesi Rektörlüğü

Ve UŞak seramik sanayi A.Ş.'nin ortak inceleme Ve kararl iIe çözülür. Taraflardan biri protokolde değişiklik
önerdiğitakdirde bu önerisiniyazlll olarak karşltarafa bildirir. istenilen değişiklikler Uşak Üniver5itesi Rektörlüğü
Ve Uşak seramik sanayi A.Ş.'nan ortak inceleme Ve kararı ile gerçekleştiriliı

YüRÜTME
Madde - 8 (1) Protokolde yer alan iş ve işlemleri Uşak seramik sanayi A.Ş. ve Uşak Üniversitesi

Rektörlüğü kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.

YÜRÜRtÜK VE YÜRÜRLÜK SÜRESi
Madde - 9 (1) iŞ bu protokol 9 (dokuz) maddeden ibaret olup imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe

girer Ve taraflardan her hangi barinin protokolün feshi konusunda yazılı bir bildarimde bulUnmadlğl sürece devam
eder. Tarih 24 lo7 l 2oL9
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