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Taraflar
Madde 1 - (1) Bu protokolün tarafları, CU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Uşak

Üniversitesi Rektörlüğüdür.
Amaç
Madde 2 - (|) Bu protokolün amacı; CU Tekstil ile Rektörlük Deri, Tekstil ve

Seramik Tasarım Uygulama ve Araştrrma Merkezi arasında tasarım, eğitim, bilimsel, teknik,
iyileştirme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçek-leştirilmesi, sonuçlarrnın bilimsel
yöntemlerle araştırılarak çalışma program_larının geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesidir.

Kapsam
Madde 3 - (1) Protokol yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda CU Tekstil ile

Rektörlük DTS Merkezi tasarımcı ve teknik personeli ile tasarım, bilimsel ve teknik (şartname

hazırlanması ve revizyonu vb.) alanda faaliyet göstermek, ortak projeler gerçekleştirmek,
fuar, katalog faaliyetleri gerçekleştirmek vb. faaliyetleri kapsar.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu protokolde geçen;
a) DTS Merkezi: Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) CU Tekstil: CU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni
c) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
İfade eder.
sorumluluk
Madde 5 - (1) Bu protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorum]udur.
Görev ve yükümlülükler
Madde 6 (1) Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların görev ve

yükümlülükleri:

a) CU Tekstil görev ve yükümlülükleri;
(1) CU Tekstil bünyesindeki protokol kapsamında yapılacak olan her türlü tasarım,

bilimsel, teknik ve iyileştirme faaliyetlerinde gerekli çalışmalar için gerekli izinler alınmak
koşuluyla CU Tekstil alt yapısının proje dahilinde kullanılması,

(2) Kurs, eğitim ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarının, teknik
elemanların ve öğrencilerin verimli bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli ortarn düzenlemek,
iş akışına yardımcı olmak,

(3) Rektörlük DTS Tasarım Merkezi ile geliştirilen çalışmalarda ortaya çıkan ürün,
prototip vb. örneklerden DTS Tasarım Merkezi'nce sergilenmesi için izin vermek,

(4) Uşak Universitesi'nde yapılacak olan tasarrm ve proje vb. çalışmalarda
kullanılmak üzere tasarlanan ürün, malzeme, hammadde, sarf malzemeler vb. DTs Tasarım
Merkezi'ne vermek,

(5) Uşak Üniversitesi ile yapılan ortak projelerde, DTS Tasarım Merkezi ile beraber
yapıldığını beliıtmek, beraber geliştirilen ya da DTS Tasarım Merkezi tarafindan
gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde Uşak Üniversitesi'nin ya da Uşak Üniversitesi'nin
belirleyeceği bir logo, amblemin sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarımla birlikteserziıeneu5u



(6) Karşılıklı belirlenen ve anlaşılan faaliyetler için gizlilik ve proje (tasarrm, hizmet

çalışma, eğitim, d.anışmanlık vb.) anlaşması imzalamak ve uymak.
(7) Uşak Üniversitesi'nin yapacağı reklam ve haber faaliyetlilerinde CU Tekstil logo

velveyaisminin kullanılmasına izin vermektir.

b) Rektörlüğün görev ve yükümlülükleri;
(1) CU Tekstil ile birlikte yapılacak tasarım, eğitİm, bilimsel, teknik, iyileştirme

faaliyetlerini gerçekleştirmek,
(2) İlgili mevzuatlara uygun olması durumunda, gerekli çalışmalar için gerekli izinler

alınmak koşuluyla, CU Tekstil ile birlikte yapılan çalışmalarda çıkan sonuçları
reklamasyonunda CU Tekstil ismini ve/veya logosunu kullanmak,

(3) Karşılıklı belirlenen ve anlaşılan faaliyetler için gizlilik ve proje anlaşması
imzalamak,

(4) Rektörlük DTS Merkezi'nin alt yapısınl, gizlilik ve proje anlaşmaları
doğrultusunda, gerekli izin|er alınmak koşuluyla, CU Tekstil kullanımrna açılmasını
sağlamak,

(5) Uşak Üniversitesi ile yapılan ortak projelerde, DTS Tasarım Merkezi ile beraber
yapıldığını belirtmek, beraber geliştirilen ya da DTS Tasarım Merkezi tarafindan
gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde CU Tekstil'in belirleyeceği bir logo, amblemin
sergilenen, teşhir edilen, fuarda sunulan tasarımla birlikte sergilemek,

(6) İş bu sözleşmeden dolayı fikri ve sınai haklar ile ilgili tazminat dahil herhangi bir
ad altında Uşak Üniversitesi'ne yükürrı_lülük yüklenemez, taraflar, fikri ve sınai hakların için
il gili mevzuat kapsamrnda ayrrca anlaşacaklardır.

Tadil, gözden geçirme ve ek protokol
Madde - 7 (|) Bu protokolün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazlıklar Rektörlük

ve CU Tekstil ortak inceleme ve kararı ile çözülür. Taraflardan biri.protokolde değişiklik
önerdiği takdirde bu önerisini yazı|ı olarak karşı tarafa bildirir. Istenilen değişiklikler
Rektörlük ve CU Tekstil ortak inceleme ve kararı ile gerçekleştirilir.

Yürütme
Madde - S (1) Protokolde yer alan iş ve işlemleri Rektörlük ve CU Tekstil kendi

yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.
Uyuşmazlıkların halli
Madde - 9 (l) Bu protokolün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazlıklar Rektörlük

ve CU Tekstil ortak inceleme ve kararı ile çözülemeyen ihtilafların çözümünde Ankara
Mahkemeleri yetkilidir.

Yürürlük ve yürürlük süresi
Madde - 10 (1) İş bu protokol 10 (on) maddeden ibaret olup imzalandığı tarihten

itibaren yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi birinin protokolün feshi konusunda yazılı bir
bildirimde bulunmadığı sürece devam eder. Tarih |910412022
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