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TARAFtAR

Madde 1. işbu protokol, merkezi sabancl center Kat: 19 4. Levent 34330 Beşiktaş/istanbul adresinde
bulunan "Yünsa Yünlü sanayiVe Ticaret A.Ş." (Yünsa) ile Ankara izmir yolu 8. Km, 1 Eylül Kampüsü, Uşak

adresinde bulunan "Uşak Üniversitesi" (UÜ) arasında imzalanmıştır.

Madde 2. Yünsa Ve UÜ birlikte taraflar, ayrl ayr| taraf olarak anılacaktlr.

PROTOKOLI N AMAÇ VE KONUSU

Yünsa bünyesinde 2010 yılında kurulmuş, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanllğl taraflndan Verilmiş

Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni haiz bir Araştlrma Geliştirme Merkezi (Ar-Ge Merkezi) bulunmaktadlr.

Madde 3. Bu protokolün amaç ve konusunu, Yünsa ve UÜ arasında, Ar-Ge Merkezi'nde tekstil ve

mühendislik başta olmak üzere araştlrma-geliştirmeye yönelik ortak proje çallşmalarl yapılması ve

taraflar araslndaki işbirliğinin geliştirilmesi hususunda taraflar|n karşılıklı anlaşma koşullarının

belirlenmesi oluşturur.

GiztitiK

Madde 4. Tarafların bu protokol kapsamlndakİ faaliyet|eri Ve birbirleri ile paylasacakları her türlü bilgi

ve/veya belge aksi yazılı olarak belirtilmedikçe gizlidir ve üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Madde 5. Protokol çerçevesinde yürütülecek pro,jelerde kullanılacak Ve taraflara ait mevcut Veri Ve

belgeler ile proje bitiminde oluşacak veri ve belgeler, proje yönetiminin önceden alınmış yazılı onayı

olmaksızın üçüncü kişiler i|e paylaşılamaz.

işBiRLiĞi KAPsAMl

Taraflar yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde işbirliği yapacakları alanları aşağıda açık bir şekilde
belirtilmiş ölçütler çerçevesinde gerçekleştireceklerdir. Bu bağlamda:

ortak Araştlrma Geliştirme Projeleri

Madde 6. Taraflar ortak araştlrma geliştirme projelerinin geliştirilmesi ve uygu|anmasını

amaçlamaktadırlar. Bu doğrultuda taraflar, bu protokol çerçevesinde ilgili idare Ve kurumlara ortak
proje teklifi verebileceklerdir. U[i Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerdeki öğretim

üyeleri ile Yünsa araslnda anlaşma zemini oluştuğu takdirde, Tübitak ve Bilim, sanayi ve Teknoloji

Bakanlığl'nın uygun programlarına başvuru yapılmasl için ortak çal|şmalar yapllacaktır. ortak yapllacak

projelere ait tanlmlar, görev alacak personel ve diğer detaylar taraflar arasında ayrıca belirlenecektir.

Madde 7. Yapllacak projelerin sonucunda oluşacak bilgi ve deneyimlerin lşlğlnda ortak makaleler

yaz|labilecek Ve proje yönetiminin onayl ile ulusal ve/veya uluslararası dergi, sempozyum, konferans,



AçlK YENiLEŞiM ToPtANTlLAR|

Madde 8. Yünsa, UÜ bünyesinde bulunan Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümündeki
öğretim üyelerinin geniş katlllm sağlayacağı açık inovasyon toplantllarlnı yılda 1 (bir) kez

düzenleyebilecektir. Toplantllar, taraflara uygun tarih Ve saatte UÜ Mühendislik Fakültesi
lokasyonunda gerçekleştirilecektir.

Madde 9. Bu toplantllarda öğretim üye|eri ile karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulacak, öğretim
üyelerinin önerileri değerlendirilecek, gerçekleştirilebilecek yeni araştırma geliştirme projeleri

hakkında görüşülecek ve proje temelleri oluşturulacaktlr.

ETKiNLiKLER

Madde 10. UÜ, bünyesinde gerçekleştirilecek proje günleri, kariyer günleri, sergi, fuar, seminer Vb.

teknik etkinlikıerde Yünsa'ya yazılı olarak bilgi Verecektir. Yünsa gerekli Ve uy8un görürse,5öz konusu

etkinliklere ilgili şartlarl oluşturarak katlllm sağlar, stand açabilir veya sponsor olabilir.

Madde 11. Taraflar uygun ve gerekli gördükleri durumlarda Yünsa, UÜ'nün düzenlediği etkinliklerin
tanltIm poster Ve duyuruları, bunun yanında yüksek lisans Ve doktora başvuru duyurularını çalışanlarına
ilan edebilir.

Madde 12. Taraflar gerekli ve uygun gördükleri durumlarda, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora
konularının belirlenmesinde ve lisans düzeyinde bitirme projesi veya tez çalışmalarında işbirliği
içerisinde çalışabilir.

Madde 13. Taraflar gerekli ve uygun gördükleri durumlarda Yünsa, UÜ'nün düzenleyeceği kariyer
günlerine katılım sağlayarak bilgilendirme yapabilir.

Madde 14. Taraflar gerekli ve uygun gördükleri durumlarda, öğrenciler için ortak kariyer Ve eğitİm

sertifika programları düzenleyebilir.

Madde 15. UÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Yünsa ile ortak proje yapan öğretim üye|eri proje

konuları ile ilgili olarak Yünsa'da yılda en az 2 (iki) defa olmak üzere kısa seminer verecektir. Bu

seminerin ulaşım ve konaklama masrafları Yünsa tarafından karşılanacaktır.

TEKNiK GEziLER

Madde 16. UÜ, yllda 2 (iki} kez (her dönem birer kez) olmak üzere Ve Yünsa ile mutablk kalınan tarih
Ve saatte Yünsa'nın Çerkezköy lokasyonundaki fabrikaslna teknik gezi gerçekleştirebilecektir.

süRE

Madde u. işbu protokol yetkili kurumlarca onayland|ktan sonra her iki tarafln yetkilileri tarafından
imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer Ve 3 (üç} yıl sürelidir.

Madde 18. Protokol süresinin bitimine 3 (üç) ay kala taraflarln belirledikleri kişilerden oluşan bir
komisyon toplanlr ve protokolün durumu gözden geçirilir. Komisyonun vereceği karara göre protokol

süresi sonunda kendiliğinden ortadan kalkar Veya süresi 3 (üç)'er ylllık süreler ile
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Madde 19. Bu protokol, 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunulmak kaydı ile taraflarca her zaman,
tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.

iMzA

Madde 20. işbu protoko1,2l. / 0j/2olİ İarihinde 20 Madde, 3 (üç) sayfa Ve Türkçe olarak 2 (iki) asıl
nüsha halinde tanzim edilmiş olup, protokol hükümleri protokolün imzalandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

Yünsa Yünlü sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adlna
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