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TARAFtAR
Madde - 1 (1} iŞ bu protokolün taraflarl Çetinkaya Kürk Deri (onfeksiyon Tanm sanayi sanJic.Ltd.Şti. ile Uşak
üniversitesi Rektörlüğüdür.

AMAç
Madde - 2 (1) Bu protokolün amacl; Çetinkaya Kürk Deri Konfekiyon Tanm Sanayi san.Tic.ttd.şti. ile Uşak Üniver-
sitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil Ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştrma Merkezi arasında tasarİm, eğıtim,
bilimsel, teknik, iyileŞtirme faaliyetlerinin etkin Ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, soıuçlarının bilimsel
yöntemlerle araŞtırılarak Ça|ışma programlarlnln geıiştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilnıesidir.

xAPsAM
Madde - 3 (1) Protokolyı.|karlda belirtilen amaçlar doğrultusunda Çeünkaya Kürk Deri Konfelsiyon Tarlm 5anayi
san.Tic.ltd.Ştİ. ile uŞak ünlvesitesi Rektörlüğü Deri, Tekstil ve seramik Tasarım Uygulama ve Aİaştrma Merk€zi
tasarlmcl Ve teknik pcİsoneli ile tasarlm, bilimsel ve teknik alanda faaliyJ göstermek, ;rtak proje|er
gerçekleştirmek, fuar, ketalo8 faaliyetleri gerçekleştirmek Vb. faaliyetleri kapsar.

TANlMı.AR
Madde - 4 (t) Bu protokolde geçen;
a) Çeünkaya Deri: Çetinkaya Kürk Deri Konfeksayon Tarlm sanayi sanİc.Ltd.Şti.'ni
b) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü;
c) DTS Merkezi: Deri, Tektil Ve seramik Tasarlm Uygulama Ve Araştırma Merkezini
ifade eder.

soRUM[uLuK
Madde - 5 (1} Bu protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur.

GÖREV VE YÜ(ÜMLÜLÜXUR
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Madde - 5 (r) protokol hükümlerinin yürütülmesinde taraflarln görev ve yükümlülükleri:
1| Ç_eh'nkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarım Sanayi Sanric.l_ta.Şti;nİn görev ve yükümlülükleri;
1) Çetinkaya Kürk Deri KonfekiYon Tanm sanayi san.Tic.Lt;.şti. u-tiny".ino"ı,l protokol kapsamında yapılacakolan tıer türlü tasarım, bilimsel, teknik ve iyileştiime faaliyetıeiinoe gereııl çaIlşmaIar için g(,rekli izinler alınmakkoşuluyla Çetinkaya Deri altyaplslnln proje dahilinde kulIanllmasI
2) Kurs, eğitim ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlann,n, teknik elemanların ve öğrencilerinverimli bir şekilde çalı5abilmeleri için gerekli.ortamI dıizlnlemek, I ak,ş,n" yardımcı olmak,3) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü DTs Merke,i lıe geıiştiriıen ç"i,ş."ı".a" ortaya çlkan ürün, prototip vb.örneklerden DTs merke2ine sergilenmesi için vermek.
4) imkan|ar doğrultusunda UŞak Üniversitesinde yapılacak olan tasarım ve proje vb. çalışınalarda kullanılmaküzere malzeme, hammadde, sarf ma|zemeler vb. lİrS lrl"rl"İİ"l ,"r."l,
5) UŞak Üniversitesi ile YaPllan ortak projelerde, uşaı ü"tersıtesi J")ı, rerctil ,e ser".ik Tasarım Uygu|ama veAraŞhrma Merkezi ile beraber yapıldığı be]|rtmek bur.o"l. g"liitirıl"n yada DTs merkezi tar]findan 8erçekleştir_ilen tasarlmlarln teŞhirinde U§ak Üniversitesi'nın yada uşa'k Ünir"rr,,"r,,ni" belirleyeceği bir logo, ambleminsergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarımla Lirlikt":;.g,l";;k
6) Karşıl*lı belirlenen anlaşılan faaliyetler için gizlilik ve proi"]n]"İ."r, imzalamak.
7) UŞak Üniversitesi'nin yapacağl reı<iam ve'nab-er fa.ıiv"iıiıJı"a"j",i"kaya Kürk Deri Konf,_,ksiyon Tarlm 5anayi5an.Tic.Ltd.Şti. logo ve/veya i5minln kullanllmaslna izin Vermek.
8)Taraflar, fikri Ve slnai haklarl için ayrlca an|aşacakhr.
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b) Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün Görev ve Yükümlülükleri;
1) Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarlm sanayi sanİc.ltd.Şti. ile birlikte yapılacak tasarım, eğitim, bilimsel,
teknik, iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirmek
2) Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarlm sanayi sanİc.Ltd.Şti. ile birlikte yapılan çalışmalarda çlkan sonuçları
reklamasyonunda Çetinkaya Kürk Deri Konfekiyon Tarlm 5anayi san.Tİc.ltd.Şti. ismini ve/veya lo8osunu kullan-
mak.
3} Karşlhkll be|irlenen anlaşl|an faaliyetler için 8izlilik ve proje anlaşması imzalamak.
4) UŞak Üniversitesi Rektörlüğü Derl, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araşhrma Merkezi'nin altyapı5ının
gizlilik Ve proje anlaşmalar| doğrultusunda Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarlm sanayi SanJic.Ltd.Şü.
kullanımına açılmasını sağlamak.
5) UŞak Üniversitesi ile yapı|an ortak pro.jelerde, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve seıamik Tasarım Uygulama ve
AraŞtrma Merk€2i ile beraber yapıldığı belinmek. Beraber geliştirilen yada DTs merkezi tarafından gerçekleştir_
ilen tasarlmlarln teŞhirinde Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarlm sanayi san.Tac.Ltd.Şti. yada Çetinkaya Kürk
Dera Konfeksiyon Tarlm sanayi san.Tic. Ltd.Şti.'nan belirleyeceği bir logo, amblemiserBiIenen, teşhir edilen, fuarda
sunulan tasarlmla birlikte sergilemek.
6) iŞbu sözleŞmeden dolayı ffkrlve sınai haklar ile ilgilitazminat dahil herhangi bir ad alhnda Uşak Üniversitesine
Yükümlülük Yüklenemez. Taraflar, fikri ve sınai hakları için ilgili mevzuat kapsamında ayrıca anlaşacakhr.

TAD|t VE GöZDEN GEçlRME
Madde - 7 (1) Bu Protokolün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazlıklar Uşak Üniversitesi Rektörlüğü ve
Çetinkaya Kürk Deri Konfekiyon Tarlm sanaya san.Tic.Ltd.Şti. 'nin ortak inceleme ve kararı ile çözülür. Taraflardan
biri protokolde değiŞak|ik önerdiği takdirde bu önerisini yazlll olarak karşı tarafa bildirir. istenilen değişiklikler
UŞak Üniversitesi Rektörlüğü Ve Çetinkaya Kürk Dera Konfeksiyon Tarlm 5anayi sanTic.Ltd.Şti. ,nin onakinceleme
ve kararı ile gerçekleştirilir.
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YüRÜTME
Madde - 8 (1) Protokolde Yer alan iŞ ve işlemleri Çetinkaya Kürk Deri Konfeksiyon Tarım sanayi san.Tic.Ltd.şti. ve
uşak Ünaversitesi Rektörlüğü kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.
Yürürlük ve yürürlük süresi
Madde - 9 (1) iŞ bu Protokol 9 (dokuz) maddeden ibaret olup imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gırer
taraflardan her hangi birinin protokolün feshi konusunda yazılı bir bildarimde bulunmadığı süreİe deva-m eder.
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