
 

 

SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş. 
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü 

ETGB Anadolu Teknoparkı No:107-103 ESKİŞEHİR 

Mersis No: 0761048749700014 Eskişehir VD. Bşk. Vergi No: 7610487497 

Tel: 0 (222) 323 82 76 - 335 09 59 Faks: 0 (222) 322 29 43 

Web: www.seramikarastirma.com.tr e-posta: mail@seramikarastirma.com.tr 

 

SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI 
 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI BAŞVURUSU 

Seramik Araştırma Merkezi işbirliği ortaklığı başvurusu, işbirliği ortağı olmak isteyen firmaların 

Seramik Araştırma Merkezi’ne yazılı talepleri ile yapılır. İşbirliği ortaklığı başvurusu yılın 

herhangi bir zamanında yapılabilir. 

 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI KABUL KOŞULLARI VE KABUL METODU 

 

Seramik Araştırma Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen, Türkiye ve Dünya Seramik 

sektörünün herhangi bir alanında (kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, refrakter malzemeler, 

ileri seramikler, diğer inorganik malzemeler, hammaddeler, seramik sektörüne yönelik ara ürün 

ve diğer ürünler) faaliyet gösteren, Seramik Araştırma Merkezi’nin kuruluş amaçları, politika ve 

hedeflerine uygun şartlarda Ar-Ge çalışmaları sürdürmeyi amaçlayan firmalar Seramik 

Araştırma Merkezi’ne işbirliği ortağı olabilirler. İşbirliği ortağı olmayan firmalar, hizmetlerden 

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları “Ar-

Ge Proje Sözleşmesi” ile kabul etmeleri halinde faydalanabilirler. Firmaların Seramik Araştırma 

Merkezi işbirliği ortaklığı başvuruları ilk yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında işbirliği 

ortaklığı kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, işbirliği ortaklığı talebinin kabulü veya 

reddine karar verilir. 

 

İşbirliği Ortaklığı Kriterleri 

• İşbirliği ortaklığı başvurusunda bulunan firmanın tüzel kişilik olarak seramik sektöründe 

faaliyet gösteriyor olması, 

• Firmanın işbirliği ortaklığı yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olması, 

• İşbirliği ortaklığı başvurusunda bulunan firmanın sektör içerisindeki güvenilirliğine dair 

herhangi bir genel olumsuz görüş olmaması, 

• Önceki çalışma veya işbirliği ortaklıklarında Seramik Araştırma Merkezi ile firma arasında 

işlerliğin aksamasına neden olan herhangi bir uyuşmazlık olmaması, 

• Önceden yaşanmış uyuşmazlık olması durumunda, bu uyuşmazlığın firmanın Seramik 

Araştırma Merkezi’nin politika, hedef ve amaçları ile Ar-Ge proje sözleşmesi şartlarına aykırı 

davranışlardan kaynaklanmamış olması, 

• Fikri mülkiyet haklarının ihlali, gizlilik/tarafsızlık/bağımsızlık kriterlerine uymama nedeni ile 

problem yaşanmamış olmasıdır. 

Firmanın İşbirliği ortaklığı talebi olumlu bulunduğu takdirde, yılın herhangi bir zamanı Seramik 

Araştırma Merkezi’ne işbirliği ortaklığı kabul edilir. A, B, C ve D olmak üzere dört farklı 

işbirliği ortaklığı söz konusudur. Firmalar, istediği grupta işbirliği ortağı olabilir. İşbirliği 

ortaklığı için ödeme şekli ve yıllık aidatlar ile hizmet bedelleri Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

Mevcut durumda belirlenmiş işbirliği ortalığı ücretleri 
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI KATEGORİSİ   YILLIK İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI AİDATI 

  A Grubu    12.000 ABD Doları 

  B Grubu      6.000 ABD Doları 

  C Grubu      3.000 ABD Doları 

  D Grubu      1.500 ABD Doları 
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Seramik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu’nun işbirliği ortaklığı başvurusunu kabul etmemesi 

durumunda, başvuru sahibi tüzel kişi/temsilcisinin başvurunun yeniden incelenmesi amacıyla 

itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda başvuru yeniden değerlendirmeye alınır. Kabul durumunda 

normal işbirliği ortaklığı süreci uygulamaya girer. Ret edilmesi durumunda ise, firmaya gerekçeli 

açıklama yazılı olarak yapılır. Tüzel kimliği Türkiye Cumhuriyeti dışında olup, Seramik 

Araştırma Merkezi’ne işbirliği ortağı olmak isteyen firmalar da aynı şartlar geçerli olmak üzere 

işbirliği ortaklığı değerlendirmesine tabi tutularak, işbirliği ortaklığı kabul veya ret edilir. Ancak, 

bu firmalar Seramik Araştırma Merkezi’ne ortak olamazlar. Değerlendirme sonucunda işbirliği 

ortağı firma ile “Ar-Ge Proje Sözleşmesi” imzalanır. Bu sözleşmede, firma faaliyet konusu ile 

ilgili olarak firmalara teknolojik bilgi üretmek, ürünlerinde ve üretim yöntemlerinde yenilik 

geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim 

maliyetlerini düşürmek, yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak için gerekli olan her türlü 

Ar-Ge desteğinin Merkez tarafından sağlanmasının iki taraf için geçerli koşulları 

tanımlanmaktadır. Firma tarafından aksi bir talep olmadığı takdirde işbirliği ortaklığı sonraki 

yıllar için de aynı işbirliği ortaklığı grubu kapsamında sürdürülür. 

 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

İşbirliği ortaklığına karar verilen firma, “Ar-Ge Proje Sözleşmesi” kapsamında her yıl Yönetim 

Kurulu tarafından işbirliği ortaklığı gruplarına göre belirlenmiş sabit işbirliği ortaklığı ücreti ve 

firmaya sağlanan Ar-Ge desteğinin yoğunluğuna bağlı olarak belirlenecek ilave bedeli Seramik 

Araştırma Merkezi’ne ödemekle yükümlüdür. Ödeme koşulları sözleşmede belirlenir. İşbirliği 

ortakları sabit işbirliği ortaklığı ücretlerini ve Ar-Ge desteklerine bağlı ilave ücretleri zamanında 

ödemekle yükümlüdürler. Zamanında yapılmayan ödemeler için Seramik Araştırma Merkezi 

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işlem yapılır. Ar-Ge Proje sözleşmesi, mevcut yılın 

dolmasına 3 ay kala, iptali için firma tarafından talep gelmediği sürece bir sonraki yıl için 

otomatik olarak yenilenir. Yeni işbirliği ortağı olan firmalar işbirliği ortaklığı katkı payı olarak, 

işbirliği ortaklığı tarihinden itibaren o yılın sonuna kadar olan tutarını öderler. Seramik 

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’nun ve diğer yetkili organlarının, Seramik 

Araştırma Merkezi’nin kuruluş amaçları, politikaları ve faaliyet konularına uygun doğrultuda 

alacağı karar ve buna bağlı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek, Seramik 

Araştırma Merkezi Ana Sözleşmesi ve Protokolüne uygun hareket etmek işbirliği ortaklığının 

temel yükümlülüklerindendir. Seramik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, işbirliği ortaklığı 

şartları ile işbirliği ortaklarının hak ve yükümlülüklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Ancak, işbirliği ortakları açısından önemli değişiklikler, tüm işbirliği ortağı 

firmalara/temsilcilerine yazılı olarak bildirilir. 

 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLARININ HAKLARI 

 

A grubu işbirliği ortakları öncelikli Yönetim Kurulu üyeliği hakkına sahiptir. A grubu işbirliği 

ortaklarından sağlanmadığı taktirde öncelik sırasına göre B ve C grubu işbirliği ortaklarından 

Yönetim Kurulu üyeliği sağlanır. Genel Kurul ise, Seramik Araştırma Merkezi ortaklarından 

oluşmaktadır. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeliğinin sürdürülmesi kapsamındaki 

uygulamalar 6102 ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve uygulama şekli kanunlarının ilgili 

maddeleri doğrultusunda sürdürülür.  
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A, B ve C grubu işbirliği ortakları, Seramik Araştırma Merkezi’ne karşı yükümlülüklerini yerine 

getirmeleri koşulu ile Teknik Kurul toplantılarına sınırsız gözlemci gönderme, ortak yarar amaçlı 

Ar-Ge proje sonuçlarından ücretsiz ve eşit olarak faydalanma ve Ar-Ge destek hizmetlerinden 

işbirliği ortaklığı gruplarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş oranlardaki indirim 

hakkına sahiptirler. D Grubu işbirliği ortakları Seramik Araştırma Merkezi organlarında yer 

alamazlar ve sadece aldıkları Ar-Ge proje sözleşmesi kapsamındaki desteklerden Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenmiş oranda indirim hakkından faydalanabilirler. 

Mevcut durumda belirlenmiş indirim oranları 
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞI KATEGORİSİ  % İNDİRİM ORANLARI 

A Grubu    %35 

B Grubu    %28 

C Grubu    %21 

D Grubu    %10 

Firmaları Seramik Araştırma Merkezinde, görevlendirilerek ismi bildirilen kişi/kişiler temsil 

eder. Bu kişi/kişilerin temsil görevi sona erdiğinde veya firmadan ayrıldığında, tüzel kişiyi temsil 

edecek yeni kişi/kişiler işbirliği ortağı firma tarafından yeniden belirlenerek Seramik Araştırma 

Merkezi’ne bildirilir. Firma sektörden ayrıldığında işbirliği ortaklığı durumu da sona ermiş olur. 

Ancak, mevcut işbirliği ortaklığı ve diğer borçları konusunda yükümlülüğünü tamamlamak 

zorundadır. İşbirliği ortakları arasında önceden belirlenmiş ve işbirliği ortaklığı sınıflarına bağlı 

olan ayrıcalıklar dışında, eşitliği bozan veya bazı işbirliği ortağı ayrıcalık tanıyan hiçbir 

uygulama yapılmaz. 

 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA / ÇIKARILMA 

 

İşbirliği Ortaklığından Çıkma  

Her işbirliği ortağı yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbirliği ortaklığından istifa hakkına sahiptir. 

İstifalar Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere Seramik Araştırma Merkezi’ne yazılı olarak yapılır. 

Ayrılan işbirliği ortağının mali sorumluluğu, ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin 

sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder. Ancak, Seramik 

Araştırma Merkezi Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki sonuçların gizliliğinin korunması amacıyla 

belirlenmiş ve önceden bildirilmiş olan şartlara uymak konusunda, firma tüzel kişiliği ve yetkili 

temsilcisinin sorumluluğu devam eder. 

İşbirliği Ortaklığından Çıkarılma 

İşbirliği ortaklığından çıkarılma, Seramik Araştırma Merkezinin amaçlarına karşı ve/veya 

çalışmalarını aksatacak, etkinliğini azaltacak bir tutum takınılması, işbirliği ortağı 

yükümlülüklerinin zorunlu bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi halinde, Yönetim 

Kurulu’nun kararı ile mümkündür. Yönetim Kurulu’nun isteğine rağmen 15 gün içinde 

gerekçelerini Seramik Araştırma Merkezi’ne bildirmeyen firmaların işbirliği ortaklığından 

çıkarılma işlemi başlatılabilir. İşbirliği ortaklığından çıkarılma isteği Yönetim Kurulu’na 

iletilmiş işbirliği ortağı, Yönetim Kurulu kararına kadar hiçbir hizmetten yararlanamaz. Seramik 

Araştırma Merkezi işbirliği ortaklığından çıkarılan işbirliği ortakları geçmiş ve ayrılma tarihine 

kadar olan aidatı ve diğer borçlarının tamamını ödemekle yükümlüdürler. İşbirliği ortaklığına 

tekrar kabulleri de eski dönemden olan borçlarını ödemeleri koşulu ile Yönetim Kurulu kararı ile 

gerçekleşir. 

         TARİH/İMZA/KAŞE 

            (Firma Temsilcisi) 


