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TARAFLAR
Madde 1 - (1) Bu protokolün tarafla rl, Ağaoğlu Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş. ale Uşak ü n iversitesi Rektörlüğüdür

AMAç
Madde 2 - (1) Bu protokolün amacı; Ağaoğlu Tek56l sanayi ve Ticaret A.5. Araşt]rma ve Geliştirme Merkezi ile

Uşak Üniversite5i araslnda tekstil başta olmak üzere mühendislik alanlarlnda araşhrma-geliştirmeye yönelik ortak proje
çalışmaları yapllmasl, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, tasarlm, eğitim, bilimsel, teknik, iyileştirme
faaliyetlerinin etkin Ve verimli bir şekilde gerçek|eştirilmesi, sonuçlarının bilimseI yöntemlerle araştrılarak çallşma
programIarının geliştirilme5i, uy8ulanma5l Ve değerlendirilmesidir.

KAPsAM
Madde3-(1) Protokol yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Ağaoğlu TektilsanayiVe TicaretA.Ş. ileUşak

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere diğer bölüm ve programlarıy|a a.aştrma gelaştirme projeleri
yapmak, Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama Ve Araşbrma Merkezi tasanmcl Ve teknik personeli ile tasarımlar|
gerçekleşürmek, bilimse| ve teknik alanda faaliyet göstermek, onak projeler 8erçekleştirmek, fuar, katalo8 faaliyetleri
gerçekleŞ6rmek Vb. faaliVetleri kapsar

TANlMLAR
Madde 4 - (1) Bu protokolde geçen;

a) DTs Merkeza: Deri, TekstilVe seramikTasarlm Uygulama Ve Araşhrma Merkezi'ni,
b) Rektörlük: tJşak Ünive15itesa Rektorlüğü'nü,
c) Ağaoğlu Tek5til: Ağaoğlu Tekstil sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi
d) Ar-Ge Merkezi: Ağaoğlu Teks6l Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ara§tırma Ve Geliştirme Merkezi,'ni
ifade eder.

5oRUM[UtUK
Madde 5 - (1) Bu protoko|ün yürütülmesande taraflar eşit derecede 50rumludur.

Görev Ve yükümlülükler
Madde 5 - (1) Protokol hükümIerinin yürütülmesinde taraflarln 8örev ve yükümlü|ükleri:

a) Ağaoğlu Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin görev ve yükümlülükleri;
(1) Ağaoğlu Tekstil bünyesindeki protoko| kapsamlnda yapllacak olan her türlü tasarlm, bilimsel, teknik Ve iyileştirme
faaliyetlerinde gerekli çallşmalar için gerekli izinler allnmak koşuluyla Ağaoğlu Tekstil alt yapısının proje dahilinde
kullan|ımasl,
(2) Yapılacak projelerin sonucunda oluşacak bilgi Ve deneyimlerin lşlğlnda ortak makaleler yazılabilecek ve pro.je
yönetiminin ya2lll onayl ile ulusal Ve/veya uluslararası dergi Ve sempozyum, konferans, panel Ve benzeri etkinliklerde
ortaklaşa sunulabalmesi,
(3) Taraflarln ortak projelerine alişkin kur5, eğitim ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarının, teknik
elemanların ve öğrenciIerin verimli bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli o.taml düzenlemek, iş akışlna yardlmcl olmak,
(3) u5ak Üniversitesi öğrencilerine staj konusunda kontenjan ayırmak
(4) Uşak Üniversitesi'nin, yllda 2 (iki) kez (her dönem barer kez) olmak üzere ve Ağaoğlu Tekstil ile yazlll olarak mutabık
kallnan tarih ve saatte Ağaoğlu İekstil'in fabrikas|na teknik gezi gerçekleştirebilmesi,
(5) Kurs, eğitim ve diğer tüm faaliYetlerde görev alacak öğretim elemanlarlnln, teknik elemanlarln ve öğrencilerin Verimli
bar şekilde çallşabilmelera için gerekli ortamı düzenlemek, iş aklşlna yardlmcl oImak,
(6) Uşak Üniver5itesi Rektörlüğü DTs Merkezi ile geliştirilen çalışmalarda ortaya çıkan ürün, prototip Vb.6rneklerden DTs
Merkezi'ne sergilenmesi için vermek,
(7) imkanlar doğrultusunda Uşak Üniversitesinde yapılacak olan tasarım ve proje vb. çallşmala.da kullanllmak üzere
malzeme, hammadde, 5arf malzemeler Vb. DTs Merkezi'ne vermek,
(8) Uşak Üniversitesi ile yapılan ortak projelerde, UŞak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarlm Uygulama Ve
Ara5hrma Merkezi ile beraber yaplldlğl belirtmek. Beraber gelaştiralen yada DTs merkezi tarahndan gerçekleştirilen
tasartmlarln teşhirinde Uşak Üniversitesi'nin yada U§ak Üniversitesi'nin belarleyeceği bir logo, amblemin sergilenen,
teşhir edilen, fuarda sunulan tasarlmla birlikte sergiIemek,
(9) Karşılık|ı b€lirlenen ve anlaşllan faaliyetler için gizlilik ve proje (tasar|m, hizmet çallşma, eğitim, danışmanllk
anlaşmasl imzalamak ve uymak,
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(10) uşak Üniversitesi'nan vapacağl reklam ve haber faaliyetlilerinde Ağaoğlu Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş. logo Ve/veya

isminin kullanllmaslna izin vermektjt
(11)laraflar, fikri ve slnai haklar için ayr|ca anlaşacaklardıı
b) uşak Üniversitesi Rektörlüğünün görev ve yükümlülükleri;

{1) uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan öğretim üyeleri iIe Ağaoğıu araslnda anlaşma zemini oluştuğu takdirde, Tübitak

ve Sanayi ve Teknoloji Bakanllğl Vb. ilgali kurumlarda uygun proje programlarlna başVuru yapllmasl için ortak çallşmalar
yapmak,
(2) AğaoğIu Ar_Ge Merkezi çalışanlarlnın Uşak Üniversitesi Kütüphanesi'nden gerekli izinler alındıktan sonra

yararlanmaslna azin Vermek,
(3)Taraflar gereklive UygUn gördükleri durumlarda, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora konular|nln belirlenmesinde ve

li5an5 düzeyinde bitirme projesi veya tez çalışmalarında işbirliği içerasinde çallşmaslna izin vermek,

(4) Ağaoğlu Tekstil ile birlikte yapllacak tasarlm, eğitim, bilimse|, teknik, iyileştirme faaliyetlerini 8erçekleŞtirmek,
(s) iljlli mevzuatlara uygun olması durumunda, gerekli çalışmalar için gerekli izinler alınmak koşuluyla, Ağaoğlu Tekstil ile

birlikİe yapılan çalışmalarda çıkan sonuçları reklamasyonunda Ağaoğlu Tekstil ismini ve/veya logosunu kullanmak,

(6) Karşlllklı belirlenen ve anlaşılan faaliyetler için gizlilik Ve proje anlaşmasl imzalamak,

{7) Uş;k Üniversitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil ve seramik Tasar|m lJygUlama ve Araşhrma Merkezi'nan alt yapls|nl, gizlilik

ve proje anlaşmalarl doğrultusunda, gerekli izinler allnmak ko§uluyla, Ağaoğlu Tekstil 5anayi ve Ticaret A.Ş. kullanlmlna

açılmaslnl sağlamak.
(g) uşak Ünıversitesi ile yapı|an ortak projelerde, Uşak Üniversitesi Deri, Teksül ve seramik Tasarlm Uygulama ve

Araşnima Merkezi ile beraber yap|ldığı beIirtmek. Beraber geliştirilen yada DTs Merkezi tara6ndan gerçekleşürilen

tasanmIar,n teşhirinde Ağaoğlu Tekstil'in yada Ağaoğlu Tekstil'in belirleyeceği bir logo, amblemin sergilenen, teŞhir

edilen, fuarda sunulan tasanmla birlikte sergilemektiı
(9) iş bu sözleşmeden dolayı fikri ve slnai haklar ile ilgili tazminat dahil herhangi bir ad alhnda UŞak Universit€sine

vtııtlrnıoltit yiitı.n"mez. Taraflar, fikri ve 5lnai haklarln içan ilgili mevzUat kapsamında ayrıca anlaşacaklardlr.

TADit vE GözDEN GEçiRME
Madde _ 7 (1) Bu protokolün uyguianmasında çıkabilecek anlaşmazllkla. Uşak Üniversitesi Rektörlüğu ve

Ağaoğlu Tekstil sanayi;nin ortak inceleme ve kararı ile çözülüı Taraflardan bira protokolde değişiklik onerdiği takdirde bu

öierılini yazııı olarak karşl tarafa bildiriı istenilen deği5iklikler Uşak Üniversatesi Rekörlüğü ve Ağaoğlu Tekstil,in ortak

inceleme Ve kararl ile gerçekleştirilir.

YüRüTME
Madde-8(1)ProtokoldeyeralanişveişlemleriAğaoğluTekstilsanayiVeTicaretA.Ş.veuşakUniversitesi

Rektörlüğü kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler,

YüRüRtü( vE YüRüRIüK süREsl
Madde - 9 (1) iş bu protokol 9 (dokuz) maddeden ibaret olup imzaıandlğl tarihten itibaren yürürlüğe girer Ve

taraflardan her hangi birinin protokolün feshi konusunda yazılı bir bildirimde bulunmadığı sürece devam eder, Tarih
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