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Madde - l: Tarnflar

İşbu protokolün tarafları Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü adına
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Uşak Üniversitesi Rektorlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Moda
Tasarım Bölüınü adına Uşak Üniversitesi Rektörlüğudür.

]Vladde - 2: Amnç

Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü deri tekstil atölyesinde, Uşak
Üniversitesi Rektörlülğü Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü işbirliği ile, eğitim,
bilimsel, teknik konularda iyileştirme laaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilnıesi, sonuçlarının bilimsel yöntemIerle araştırılarak çalışma programlarının
geliştiriImesi, uygulannıası ve değerlendirilmesidir.

Nlıdde - 3: Kapsanr

Protokol yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak fhaliyetleri kapsar.

Mıdde 4: Tanınıiar

Bu protokolde geçen;
Başsavcılık : Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı,
Daire Başkanlığı : T.C, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurum|arı iIe Tutukevleri

Işyurtları Kurumu (İşyurtları Daire Başkanlığı),
Rektörliik
Kurunı

Mtidürlüğünü, tanımlar.

N{adde - 5: Sorunıluluk

: Uşak Universitesi Rektörlüğünü,
: Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu

Bu protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur.

GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Mıdde - 6: protokoI hiikiinılerinin yürütiilmesinde tarafların görev ve yükümlülüklcri

UŞ_AK E TİTi KAPALI AÇıK cEzA İxr,a,z «unuııU iŞYURDU ınÜoÜnıÜĞÜNÜN
GöREv vE yüKüMLüı,üxı-Bni

a, uşak E Tipi kapalı Açık ceza İnfhz kurumu bünyesindeki protokol kapsanıında yapılacak
olan her türlü bilinısel, teknik ve iyileştirme faaliyetlerinde gerekli çalışmalar için uşak
cunrlıuriyet Başsavcı lığı ıidan alınacak izinle işyurdu Müdtırlüğü atölyesinin uygun bir
bölümünde yer düzenIemek ve imkaıılar ö|çüsünde gerekli malzemeyi temin etmek.
b, Kurs ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanları ve öğrencileri emniyetli ve
huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri için gerekli önlemleri almak.
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c. Kurs ve diğer faaliyetleıde görev alacak öğetim elemanları ve öğrencilerinin kuruma giriş
ve çıkışlarında yardım ve kolaylık sağlamak.
d. Kurumda bulunan hükümlü ve tutuklular ile kurum personellerinin programlara katılmasını
sağlamak.
e. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakııltesi Moda Tasarım Bölümünün
geliştirdiği ve İşyurdu Müdürlüğünce yapılmakta olan iş koluna ait yeni kalıp, model,
çizimlerinin Işyurdu Müdürlüğü atölyesinde dikilmiş ünin olarak sonuçlandırmak.
f. Sonuçlandırılmış yeni ürünlerin üretim modelini Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi Moda
Tasarım Bölüınünün öğrencilerine nihai sonuç olarak gösterilmesi için bir adet mont veya

çantayl emaneten vermek.
g. Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atOlyesinde kullanılamayan
atık lıale getmiş hurda deri ve tekstil kırpıntılarının gerektiği durumlarda Üniversitenin moda
tasarım bölümüne tahsis etmek.
h. Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza Infaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğii Atölyesine gerekli olan
ka|ıpların ve modellerin geliştirilmesi amacıyla Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar
Fakültesi Moda Tasarım Bölümüne gerekli malzemeleri temin etmek.
ı.Kursa katılan ve ders|ere ve eğitime katkı sağlamayacağı düşünülen hükümlü/ıutukluların
eğitici görüşü ile kursa devamı ya da ayrılışını sağlamak.
j. Yapılmış olan protokol doğrultusunda üretimi yapılan tininleri kurumların satış
nıağazalarında teşhir etmek.
k. Protokol kapsamında yürütülecek her türlü faaliyeti rektörlük ile belirlemek.

UŞAK üNivERsirgsi nn«rÖnı,üĞü GUZEL SANATLAR FAKÜLTESi MoDA
TASARIM nÖrÜııÜNÜN GÖREV VE YtrKÜMLÜLÜKLERi

ı.Uşak E Tipi l(apalı Açık Ceza İnlaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Deri Tekstil Atolyesinde
hükümlüler taratlndan dikilen deri üninleri (deri mont, yelek, çanta, Vb.) ile ilgili olarak; hali
hazırda üretilen deri ürünlerinin kalıp ve modellerini geliştirmek, üretim kalitesini artırmak yeni
tasartmlarln geliştirilmesine rehberlik etmek,
b. Uretimi planlanan (deri mont, yelek, çanta, vb,) üninler üzerinde özgün fikirler geliştirerek
yeııi ııodel, tasarım çalışmaları yapmak ve çalışılan modellerin kalıp, tekııik çizim ve dikim
paranıetrelerini kurum ile paylaşarak üretiıı çeşitliliğini artırmak.
c. Uşak Üniversitesi Rektör|üğıl Güzel Sanatlar Fakı;ltesi Moda Tasarım Bölümü tarafından
yapılan çalışmalardan kaynaklı hakkın kullanımını Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnlaz
Kuı-ı.ımu Işyurdu Müdürlüğünün kullanımına tahsis etmek.
d. Protokol kapsamında eğitim gören ve üretinıde çalışan hükümlü/tutukluIara eğitim
soııucunda sertifika vermek, tahliye sonrasında iş bulmaları için rehberlik çalışması yapmak.
c.Yıl içerisinde kuruııı ve rektörlük tarafından belirlenen sayı ve saatte, öğretim elemanları ile
birlikte öğrenciIerin açacağı kurslar düzenlemek.
f. Kurumda üretilen yeni tasarını ürünleriıı defile ve tüarlarda tanıtım ve pazarlanmasına katkı
sağlamaktır.

TADiL VE GÖZDEN GEÇİRME

Madde - 7:
Bu protokolün uygulanmasında çıkabilecck anlaşmazlıklar Uşak Üniversiıesi Rektörlüğü ve
f.C. Adalet Bakanlığı C eza İııfaz Kurunıları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu' nun onak
inceleme ve kararı ile çözülür. Taraflardan biri protokolde değişiklik onerdiği takdirde bu
önerisini yazılı olarak karşı tarafa bildirir. İstenilen değişiklikler Uşak Üniversitesi Rektorlüğü
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ve Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü' nün ortak inceleme ve
kararı ile gerçekleştirilir.

YüRÜTME

Madde - 8:
Protokolde yer alan iş ve iştemleri Uşak E Tipi Kapatı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte
yürütürler.

yününı.ü« vE yüRüRLüK süREsi

Madde - 9:
işbu protokol bir eğitim öğretim yılı için geçerli olup ve taraflardan herhangi birinin protokolün
feshi konusunda veya protokolün devam etmemesi yönünde, yazılı bir bildirimde bulunmadığı
sürece birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılır,
İşbıı plotokol 9 (dokuz) maddeden ibaret olup imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
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Uşak Üniversitesi Rektörü
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