UşAK üNiVERsiTEsi REKröRtüĞü iLE
HiTiT SERAMiK sANAYi VE TICARET A.ş.
ARAsıNDAKi işainı_iĞi pRoToKoLü
TARAFLAR

Madde 1

Rektörlüğüdür.

-

HİTlT SERAMİK

(1) Bu protokolün taraflarl, Hitit seramik sanayi ve Ticaret A.Ş, ile [Jşak Üniversitesi

AMAç
Madde 2 - (1) Bu protokolün amacl; Hitit seramik sanayi Ve Ticaret A.Ş.ile Uşak Üniversitesi RektörIüğü
Deri, Teksül Ve seramik Tasarlm Uygulama Ve Araşİrma Merkezi arasında tasarüm, eğitim, bilimsel, teknik,
iyileştirme faaliyetlerinin etkin ve Veramli bar şekilde gerçekleştirilmesi, sonuçlarının bilimsel yöntemlerle
araştırllarak çallşma programlarının geliştirilmesi, uygulanmasl ve değerlendirilmesidir.
KAPSAM
Madde 3 - (1) Protokol yukarlda belirtilen amaçlar doğrultusunda Hitit 5eramik sanayi

Ve Ticaret A.Ş.ile
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil Ve seramak Tasarlm Uygulama ve Araşhrma Merkezi tasarlmcl ve teknik
personela ile tasar|m, bilimsel Ve teknik alanda faaliyet göstermek, ortak projeIer gerçekleştirmek, fuar, katalog
faaliyetleri gerçekleştirmek vb. faaliyetleri kapsar.

TANlMtAR
Madde

4

-

(1) 8u protokolde geçen;

a) DTS Merkezi: Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama ve

Araştrma Merkezini,

b) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Hitit seramik: Hitit seramik sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi

ifade eder.

soRUMtutuK
Madde 5 - (1) Bu protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur.
GöREV VE YüKüMtütüKtER
Madde 6 - (1) ProtokoI hükümlerinin yürütülmesinde taraflar|n giirev Ve yükümlülükleri:
a) Hitit 5eramik sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin görev ve yükümlülükleri;
(1) Hitit seramik 5anayi Ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki protokoİ kapsam|nda yapılacak olan her türlü
tasarım, bilimsel, teknik ve iyileştirme faaliyetlerinde gerekli çallşmalar için gerekli izinler allnmak koşuluyla Hitit
seramik sanaya ve Ticaret A.Ş.alt yaplslnın proje dahilinde kullanIlma5|,
(2) Kurs, eğitim ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarlnln, teknik elemanlarln Ve
öğrencilerin Verimli bir şekilde çalişabalmeleri için gerekli ortaml düzenlemek, iş akışına yardımcı olmak,
(3) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü DTs Merkezi ile gelişürilen çalışmalarda ortaya çlkan ürün, prototip Vb.
örneklerden DTs merkezine sergilenmesa açin Vermek.
(4) imkanlar doğrultusunda Uşak Üniversitesinde yapılacak olan tasarlm ve proje vb. çalışmalarda
kullanılmak üzere malzeme, hammadde, sarf malzemeler vb. DTS Merkezine vermek
(5) Uşak Üniversitesi ile yapllan ortak prolelerde, Uşak Üniversatesi Deri, Tekstil Ve seramik Tasarım
Uygulama ve Araşhrma Merkezi ile beraber yapıldığı belirtmek. Beraber geliştiralen yada DTS merkezi tarafindan
gerçekleşürilen tasarımların teşhirinde Uşak Üniversitesi'nin yada Uşak ÜniVersitesi'nin belirleyeceği bir logo,
amblemin sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunuIan ta5arımla birlikte sergilemek.
(6) Karşılıklı belarlenen ve anlaşılan faaliyetler için gizlilik ve proje (tasarlm, hizmet çallşma, eğitim,
danışmanlık vb.) anla§masl imzalamak ve uymak.
(7) Uşak Üniversitesi'nin yapacağl reklam Ve haber faaliyetlilerinde Hitit 5eramik 5anayi Ve Ticaret A.Ş.
logo ve/veya i5minin kulIanılmaslna izin Vermektir.
(8) Taraflar, fikrive slnai haklarln açin ayrlca anlaşacaklardır.
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b) Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün görev ve yükümlülükleri;
(1) Hitit seramik sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile birlikte yapılacak tasarlm, eğitim, bilimsel, teknik, iyileştirme

faaliyetlerini gerçekleştirmek
(2) ilgili mevzuatlara uygun olması durumunda, gerekli çalışmalar için gerekli izinier alınmak koşuluyla,

Hitit seramik sanayi Ve Ticaret A.Ş.ile birlikte yapllan çalışmalarda çıkan sonuçları reklamasyonunda Hitit

seramik sanayi Ve Ticaret A.Ş.ismini ve/veya logosunu kullanmak.
(3) Karşılıklı belirlenen ve anlaşllan faaliyetler için gazlilak Ve proje anlaşmasl amzalamak.
(4) Uşak ÜniVersitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil Ve seramik Tasartm Uy8ulama ve Araşhrma Merkezi'nin alt
yapısını, gizlilik ve proje anlaşmaları doğrultusunda, gerekli izinler alınmak koşuluyla, Hitit seramik sanayl Ve
Ticaret A.Ş. kullanımına açılmasını sağlamak.
(5) Uşak Üniversıtesi ıle yapılan ortak proJelerde, Uşak Ünıversıtesi Deri, Tekstil ve seramik Tasar|m
uygulama Ve Araşhrma Merkezi ile beraber yaplldığl belirtmek. Beraber geliştirilen yada DTs merkezi tarafından
gerçek|eştirilen tasarımlartn teşhirinde Hitit seramik sanayi Ve Ticaret A,Ş.'nin yada Hitit seramik 5anayi Ve
Ticaret A.Ş.'nin belirleyeceği bir logo, ambleman sergilenen, teşhir edalen, fuarda sunulan tasarlmla birlikte

sergilemekİr.
(6) iş bu sözleşmeden dolayı fikri ve sınai haklar ile ilgili tazminat dahil herhangi bir ad alhnda Uşak
Üniversitesine yükümlülük yüklenemez, Taraflar, fikri ve sınai hakların için ilgili mevzuat kapsamında ayrıca
anlaşacaklardlr.

TADit VE GÖzDEN GEçiRME
Madde - 7 (1) Bu protokolün uygulanmasında çlkabilecek anlaşmazllklar Uşak Üniversitesi Rektörlüğü

Ve Hatit seramik sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak inceleme ve kararl ile çözülür. Taraflardan biri protokolde değişik-

lik önerdiği takdirde bU önerisini yazlll olarak karşı tarafa bildirir. isteniIen değişiklikler uşak Üniversatesi
Rektörlüğü Ve Hitit seramik 5anayi Ve Tacaret A.Ş.'nin ortak inceleme ve kararı ile gerçekleştirilir

YüRüTME
Madde - 8 (1} Protokolde yer alan iş ve işlemleri Hitit seramik sanaYi Ve Ticaret A.Ş. Ve Uşak Üniversitesa
Rektörlüğü kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.

YüRüRtüK VE YüRüRtüK süREsi

Madde - 9 (1) İş bu protokol 9 (dokuz) maddeden ibaret olup imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer ve taraflardan her hangi birinin protokolün feshi konusunda yazılı bir baldarimde bulunmadığı sürece devam
eder. Tarih 25lo7l2oL9

aouö
Prof. Dr. Ekrem Savaş
Uşak Ü n iversitesi Rektörü

