uşAK üNiVERsiTEsi REKröRLüĞü itE
DERi coMPANY ARAslNDAKi
işBiRtiĞi pRoToKoLü
TARAFtAR
Madde - 1 (ı) iş bu protokolun taraflar| Deri company ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğüdür.

AMAç
Madde - 2 (1) Bu protokolün amacl; Deri Company ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil ve
seramik Tasarlm Uygulama ve Araştürma Merke2i ara5lnda tasarlm, eğitim, bilimsel, teknik, iyileştirme
faaliyetlerinin etkin Ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, sonuçlarının bilimsel yöntemlerle araştırllarak
çalışma programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

KAPsAM
Madde - 3 (1) Protokol yUkarlda belirtilen amaçlar doğrultusunda Deri company ile Uşak Üniversatesi
Rektörlüğü Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama ve Araştrma Merkezi tasarlmcl ve teknik personeli ile
tasarlm, biıimsel Ve teknik alanda faaliyet göstermek, ortak projeler gerçekleştirmek, fuar, katalog faaliyetleri
gerçekleştirmek vb. faaliyetleri kapsar.
TANlMLAR
Madde - 4 (ı) Bu protokolde geçen;
a) Deri company: Deri Company şirketi'ni

b) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünüi

c) DTs Merkezi: Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama ve Araş§rma Merkezini

ifade eder.

soRUMLUtUK

Madde - 5 (1) Bu protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur.
GöREV VE Yül(üMtütüKLER
Madde - 5 (1) Protokol hükümlerinin yürütülmesinde taraflarln görev Ve yükümlülükleri:
a) Deri company'nin görev Ve yükümlülükleri;
1) Deri company bünyesindeki protokol kapsamında yapl|acak olan her türlü tasarlm, bilimsel, teknik Ve
iyileştirme faaliyetlerinde gerekla çalışmalar için gerekli izinler allnmak koşuluyla Deri company altyaplslnIn proje
dahilinde kullanılması.
2) Kurs, eğitim ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarlntn, teknik elemanlarln ve
öğrencilerin verimli bir şekilde çallşabilmeleri için gerekli ortamı düzenlemek, iş aklşlna yardümcl olmak,
3) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü DTs Merkezi ile geliştirilen çalışmalarda ortaya çlkan ürün, prototip Vb.
örneklerden DTs merkezine sergilenmesi için vermek.
4) İmkanlar doğrultusunda Uşak Üniversitesinde yapılacak olan tasarım ve pro.je vb. çalışmalarda
kullanılmak üzere malzeme, hammadde, sarf malzemeler vb. DTS Merkezine vermek
5) Uşak Üniversatesi ile yapllan ortak projelerde, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm
Uygulama ve Araştrma Merkezi ile beraber yapıldığl belirtmek. Beraber geliştirilen yada DTs merke2i tarafından
gerçekleştirilen tasarlmlarln teşhirinde Uşak Üniversitesi'nin yada Uşak Üniversitesi'nin belirleyeceği bir iogo,
amblemin sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarlmla birlikte 5ergilemek.
6) Karşılıklı belirlenen anlaşılan faaliyetler için gizlilik ve proje anlaşması imzalamak.
7) Uşak Üniversitesi'nin yapacağl reklam ve haber faaliyetlalerinde Dera company' nin logo ve/veya
isminin kullanllmas|na i2in vermek.
8)Taraflar, fikri ve slnai haklarl için ayrlca anlaşacakhr.

UŞAK üNiVERsiTEsi REı(röRtüĞü ıLE
DERi coMPANY ARAslNDAK|

işainı-iĞi pRoToKotü

b) Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün Görev Ve Yükümlülükleri;

1) Deri company ile birlikte yapılacak tasarım, eğitim, bilimsel, teknik, iyileş6rme faaliyetlerinin

gerçekleştirmek.

2) oeri company ile birlikte yapllan çallşmalarda çlkan sonuçları reklamasyonunda Deri company i5mini

ve/veya logosunu kullanmak.

3) Karşlllkh belirlenen anlaşllan faaliyetler için gizlilik ve proje anlaşması imzalamak.
4) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil ve seramik Tasarlm Uygulama ve Araştrma Merkezi'nin

altyapıslnln gizlilik ve proje anlaşmalarl doğrultusunda Deri Company kullanımına açılmasını sağlamak.
5) Uşak Üniversitesi i|e yapılan ortak projelerde, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve seramik Tasartm
Uygulama ve Araştrma Merkezi ile beraber yapıldığı belirtmek. Beraber geliştirilen yada DTS merkezi tarafından

gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde Deri company Deri company'nin belirleyeceği bir logo, amblemi
sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarlmla birlikte 5ergilemek.
6) İşbu sözleşmeden dolayı fikri ve sınai haklar ile ilgili tazminat dahil herhangi bir ad altında Uşak Üniver5itesane yükümlülük yüklenemez. Taraflar, fikriv€ sınai hakları için iIgili mevzuat kapsamında ayrıca anlaşacaktır.

TADit VE GÖzDEN GEçiRME
Madde - 7 (1) Bu protokolün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazllklar Uşak Üniversitesi Rektörlüğü
ve Deri company'nin ortak inceleme ve kararl ile çözülür. Taraflardan biri protokolde değişiklik önerdiği takdirde
bu önerisini yazıll olarak karşl tarafa bildirir. istenilen değişiklikler Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Ve Deri company'nin onak inceleme ve kararı ile gerçekleştirilir.
YüRÜTME
Madde - 8 (1} Protokolde yer alan iş Ve işlemleri Deri company Ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü kendi
yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.

YüRüRtüK vE YüRüRtüK süREsi

Madde - 9 (1) iş bu protokol 9 (dokuz) maddeden abaret olup imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer taraflardan her hangi birinin protokolün feshi konusunda yazıll bir bildirİmde bulunmadığı sürece devam
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