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Bu İyi Niyet Protokolü (iNP), Levent l99 Büyükdere Cad. No:l99 34394 Şişli/istanbul

adreslnde iaaliyet gösteren Büyük Mükellefler V.D. Başkanlığı 925 000 2659 y ergi numaralı

0_9250 _0026_5900019 Mersis Numaralı vestelelektronik@hso3.keo.tr kep adresli,

vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com intemet siteli vestei Elektronik san. ve Tic, (bundan sorıra
.VESTEL,, olarak anılacaktır), ile UşaVMerkez l.Eylül Yerleşkesi Ankara-izmir Yolu 8

km.'debulunan,UşakVergiDairesi8960441275verginumaralı,
usakuniversitesi@hs0l.kep.tr kep adresli, !ıttps:4/www.usak.edu.trl intemet siteli bir devlet

tınir.oit".i oıun T.c. UŞAK Üxivnnsirnsİ @undan sonra "UÜ" olarak anılacaktır),

arasında, çeşitli projelerde iş birliği tesis etmek için imzalanmıştır,

VESTEL ve UÜ bundan sonra "Taraflar" veya uygun olduğu yerde "Taral, şeklinde

anılacaktır.)

HEDEFLENEN VESTEL ile UÜ arasında, Ar-Ge alanında proje iş birliğinin geliştirilmesidir;

BU KAPSAMDA, VESTEL ile UÜ, bu İyi Niyet Protokolü,nün tarafları olarak aşağıdaki

maddelerde anlaşmışlardır:

MADDE I
(Durum ve Hedefler)

|.l Durum: vestel, Avrupa,nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük tesisine sahip. ve.yerli

üretimi öne çıkartan, elektionik eşyalar üieten ve birçok a|anda pazar lideıi olan bir 
_şirket.

io.ooo ı.şiy" istihdam sağlayan İesteı,in, 5,i Türkiye,de olmak üzere 8 Ar_Ge Merkezi

;;İ;;;y;r: ÜÜ ile Vesteı u.İ.,nduki iş birliği, bu iyi niyet protokolü ile geliştirilecektir,
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1.2 Hedefler: Bu iNP ile taraflar, araştırma ve . geliştirme alanında birlikte çalışmalar
yürütmek İçin samimi niyetlerini ortaya koyuyor. Bu iNp,nin amacı, araştırma alanları ile ilgili
işbirligi fikirlerini ve hideflerini ileiletmek ve tarafların bu anlaşmanın ikinci maddesinde

belirtilen araştırma faaliyetterini ve görevlerini sürdürmesini sağlamaktır,

MADDE II
(İşbirliği Kapsamı)

2.1 Bİlİmseneknolojik Araşlırma Projeleri: VESTEL'in.faaliyet alanları/ürün yelpazcsi ve UÜ

akademisyen kadrosu ile uyumlu konularda yapılacak Üniversite-Sanayi etkileşimli araştırma

çalışmalaİını kapsar. Tarafların mutabık kaldığı her konu için, yapılacak çalışmaları,. tarafların

yilkİlmltlltlklerini, araştırTnanın süresini, insan kaynaklarını, araç, gereç, malzeme gereksinimlerini,

6deme koşullarını, fiiri hakların paylaşımını ve varsa projeye özel diğer esasları içeren bir pğe
sözleşmesi yapılır.

23 öğreıim Üyeleriniı1VESTEL'de Yapacakları Danışmanlık Çalışmaları: UÜ öğretim üyeleri,

izin almak kaydıyla Üniversite adına VESTEL'de danışmanlık yapabilir. Danışmanlık ücreti,

oğretim üyesinİn VESTEL'deki haftaIık çalışma süresi, çalışmanın gizliliğine yönelik koşullar ve

dİger hususlar, öğretim üyesi ile VESTEL arasında yapılacak danışmanlık sözleşmesinde yer alır.

UÜ ogretim üyeleri, VESTEL'in 469l sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde
faaliyJt gosteİen bir Teknokent bünyesindeki tesisinde danışmanlık yapacak ise ödemeler ilgili
mevzuat hükümlerine tabi olur.

2.4 Semineı, Konferans ve Eğitİm Eıkintİklerine Yönelik Çalışmalaı., Tarafların karşılıklı olarak

konferanslar, bilimsel toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlemelerine yönelik faaliYetleri kaPsar.

Mutabık kalınan her etkinlik için tarafların yükümlülüklerini ve etkinliğe özel hususları kapsayan

bir belge hazırlanır ve taraflarca onaylanır.

2.5 orıak Yüriilülen Diğer Çalışmalor., Yukarıda listelenenler dışında tarafların karşılıklı yararını

gözeten velveya katkısını öngören diğer faaliyetleri kapsar. Mutabık kalınan her faalİyet iÇİn

İarafların yükümlülüklerini ve faaliyete özel hususları kapsayan bir belge hazırlanır ve taraflarca

onaylanır.

MADDE III
(Süre, Fesih ve Değişiklik)

3l Süre.. Bu iNP,nin geçerlilik süresi son imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Taraflar,

diğer tarafa 60 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu anlaşmayl feshedebilirler.

32 IJzolma ve Yenileme: Taraflar bu iNP'yi, her iki tarafın yetkilisince imzalanmış bir yazı

ile uzatabilir ve yenileyebilirler.

33 Değişİklİk: Bu iNP,nin maddelerinde herhangi bir değişiklik, ancak yazllı ve her iki
tarafın yetkilisince imzalanmış olarak geçerli olacaktır.
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MADDE IV
(Genel Konular)

4l İsimlerin Kullanımı: Taraflar kurum içinde çalışanlara veya öğrencilere yönelik Madde
1.2'de tanımlanan aktivitelori tanıtabilirIer. Bunun haricinde, dışa yönelik her türlü tanıtım ve
paz,ar|ama çalışmasında diğer tarafın yazı|ı izni alınmadan isminin kullanılması uygun
değildir. Taraflar böyle bir durumda makul bir süre öncesinden birbirlerinden irtibat
sorumluları vasıtası ile izin isteyeceklerdir.

42 Gizlilik: Bu İNP kapsamındaki faaliyetter esnasında taraflar birbirlerine gizli bilgiler
aktarmak durumunda kalabilir. Aksine açıkça izin verilmedikçe, umumi olarak bilinmeyen her
türlü bilgi ve veri gizli tutulacak ve güvenilir bir şekilde işlenecektir.

43 Fikri Mülkiyeı: Bu İNP kapsamında yürütülecek faaliyetlerin doğası gereği işbirliği
olması beklenmektedir ve tarafların çalışanları ve öğrencileri Ar-Ge faaliyetlerinde birlikte
çalışacaklardır. Detayları Madde 2.3'te belirtilen diğer anlaşmalarda belirlenmek üzere, genel
olarak geçerli patent ve fikri mülkiyet yasaları esas alınır. Konu, taraflar arasındaki ilgili
grupların uzmanları ile görüşülerek karara bağlanır.

4,4 Bağlayıcılık, Bir niyet beyanı o|an bu İyi Niyet Protokolü. taraflar arasında herhangi
bağlayıcı hukuki bir ilişki oluşturmaz, belirtilen alanlarda yürütülmek istenilen işbirliğinin
genel çerçevesini çizer.

4.5 İmza Yelkitileri: Tarafların bu anlaşmayı imzalamaya yetkili kişileri ve görevleri
aşağıda belirtilmiştir.

4.6 Bu İyi Niyet Protokolü taraflar arasında ..../....120|8 tarihinde iki asıl olarak imzalanmış
olup, asıllar tarafl arca muhafaza edilecektir.

UŞAK ÜNiVERsiTESi
TİC.
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Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör


