
SiNOP üNivERSiTESi
UYUMSOFT BiLGi SiSTEMLERi VE TEKNOLOJiLERi

EGiTiM, ÖGRETiM ve BiLiMSEL FAALiYET iŞBiRLiGi PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Madde 1
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SiNOP

Türkiye adresinde bulunan Sinop Üniversitesi (Bundan sonra protokol içerisinde
"üNivERSiTE" olarak anılacaktır),

Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Teknoparkı Al Blok Kat:2 No:201 - istanbul adresinde bulunan Uyumsoft Bilgi
Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. (Bundan sonra protokol içerisinde "UYUMSOFT" olarak
anılacaktır)

Protokol içerisinde taraflar ayrı ayrı "Taraf' birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

KONU
Madde 2

iş bu Protokol SiNOPÜNivERSiTESive UYUMSOFTişbirliğiyle düzenlenecek

(i) Eğitim/öğretim programında derslerin açılması ve yürütülmesi (bundan

sonra EGiTiM DESTEGi olarak adlandırılacaktır.)

(ii) ARGE çalışmaları, arama konferansı, odak grup çalışmaları ve çalıştayların

düzenlenmesi, bilimsel seminer, konferans ve kongre vb. faaliyetlerin

organizasyonu, sürekli eğitim merkezinde yürütülen sertifika çalışmalarına
destek üretilmesi, ortak proje çalışmaları vb. (bundan sonra "BiLiMSEL

FAALiYET" olarak adlandırılacaktır.)

Kapsamında tarafların ayrı ayrı ve birlikte hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.
Bilimsel nitelikte olan ancak yukarıda bahsedilmeyen her türlü aktivite BiLiMSEL FAAliYET
kapsamda değerlendirilir. işbirliği protokolünün hükümleri tarafların karşılıklı rızası ile ilgili
EGiTiM DESTEGive/veya BiliMSEL FAAliYET'iN başlatılması kararı ile yürürlüğe girer.

UYUMSOFT TARAFINDAN YAPILACAK iŞLER

Madde 3

UYUMSOFT'un, bu protokol kapsamında vereceği hizmetlerin kapsamı ve yükümlülükleri
şunlardır;

3.1 Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarında UYUMSOFT'un üretmiş
olduğu her türlü yazılım ve sistemlerin kullanılması konusunda program
tasarlayıcılara gereken bilgi ve desteği (EGiTiM DESTEGi'ni) vermek, sistemlere
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erişim imkanı sunmak, teknik destekleri verecek yetkili bir kişinin iletişim bilgilerini
üniversiteye bildirmek

3.2. EGiTiM DESTEK kapsamında ilgili derslerde kullanılacak veri setleri, senaryo
örnekleri, gerçek endüstriyel sorunlar vb. gibi materyaller ile eğitim programının
içeriğini zenginleştirrnek

3.3. Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarında açılan "kurumsal kaynak
planlaması" ve diğer ilgili derslerin (UYUMSOFTürünlerinin kullanılması söz konusu
olan derslerin) yürütülmesi sırasında eğitim programını aksatmayacak şekilde
a) Her türlü teknik desteği vermek
b) Eğitim öğretim dönemi başlamadan eğitmenierin ilgili yazılımlar ve bilişim

sistemlerinin kullanılması için gerekli eğitimleri gerçekleştirmek
c) Eğitim öğretim boyunca gerek görülen noktalarda öğrencilere sistemlerin

anlatılması ve kullanılması konusunda destek vermek
d) Eğitim programı kapsamında uzmanları ile gerek görülen uzmanlık bilgilerini,

deneyim ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşmak üzere görevlendirmeler
yapmak

e) Eğitim öğretim dönemi boyunca ilgili yazılım ve bilişim sistemlerinin sorunsuz
çalışmasının sağlanması, bakım ve onarımlarının geciktirmeden ve
zamanında gerçekleştirmek

f) Her türlü eğitim ve teknik desteğin verilmesi için her dönem başında bir
sorumlu kişinin atanarak üNiVERSiTE'ye bildirmek, koordinasyonu bu kişi
üzerinden yürütmek ve çalışmaları üNiVERSiTE'nin koordinatörü ile eş
güdüm halinde yürütmesini sağlamak

3.4. Eğitim öğretim dönemi başında, boyunca ve sonrasında UNIVERSiTE'nin ilgili
birimleri ve eğitmenler ile gerek duyulan değerlendirmelere aktif olarak katılmak
ve gereken bilgi ve deneyimleri paylaşmak.

3.5. UYUMSOFT ürünlerinin akademik amaçlı olarak üniversite mensubu öğretim
üyelerinin kullanabilmesi için her türlü alt yapı ve danışmanlık desteğini vermek.

3.6. Sistem yenileme, güncelleme, geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan yenilikleri
ÜNiVERSiTE'nin ilgili birimleri ve eğitmenler ile geciktirmeden paylaşmak gerekir
ise bu kapsamda doğacak eksiklikleri gidermek.

3.7. Birlikte yürütülecek BiliMSEL FAALiYETiNyazılı, görsel medya ve diğer organlarda
duyurulmasına ilişkin tanıtım ve reklam kampanyalarını yürütmek.

3.8. BiliMSEL FAAliYETiN yürütülmesinde kullanılacak olan uzaktan eğitim ortamını
sağlamak.

3.9. UYUMSOFTve ilgili birimlerinin kurumsal web sayfalarında, sektördeki firmalarda,
işbirliği içerisinde olduğu sanayi ve kamu kuruluşlarında BiLiMSEL FAAliYETiN
tanıtımını yapmak.
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3.10. BiliMSEL FAAliYETiN yürütülebilmesi için gerekli olan diğer alt yapı (ERP
sistemleri, e-dönüşüm uygulamaları) ve test ortamlarını sağlamak.

3.11. BiliMSEL FAALiYETiN içeriği, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konusunda
üNivERSiTE'ye destek vermek.

3.12. BiliMSEL FAALiYETiNyürütülmesi için gerekli olan teknik desteği üretmek ve ilgili
uzman danışmanları sağlamak.

ÜNivERSiTE TARAFINDAN YAPILACAK iŞLER
Madde 4

üNivERSiTE'nin, ilgili eğitim ve öğretim programının ve BiliMSEL FAAliYETiN yürütülmesinde
UYUMSOFTile işbirliği kapsamında yükümlülükleri aşağıda verilmiştir.

4.1. Her eğitim öğretim dönemi öncesinde UYUMSOFT ürünlerinin kullanılacağı
derslerin programa almak ve dersi verecek öğretim üyesinin iletişim bilgileri ile
birlikte bunu UYUMSOFT'ayazılı olarak bildirmek,

4.2. ilgili EGiTiM DESTEKkapsamında UYUMSOFTuzmanlarının desteğini alarak eğitim
içeriklerini düzenlemek.

4.3. UYUMSOFT ürünlerinin kullanılacak derslerini yürütecek öğretim üyelerini
belirlemek ve UYUMSOFT'abildirmek.

4.4. UYUMSOFT ürünlerinin kullanılacak derslerini yürütecek öğretim üyelerinin ilgili
programların eğitimlerine katılmasını sağlamak.

4.5. UYUMSOFT uzmanlarından eğitim programının yürütülmesi sırasında gerek
duyacağı uzmanlık desteğini belirlemek ve UYUMSOFT'abildirmek.

4.6. UYUMSOFT ürünlerinin derslerde kullanılması aşamasında karşılaşılan sorunları
giderebilmek amacı ile bir koordinatör atamak ve bunun UYUMSOFTkoordinatörü
ile eşgüdüm halinde çalışmasını sağlamak.

4.7. UYUMSOFT tarafından verilecek olan EGiTiM DESTEGi'nin kapsamını üniversite
bünyesindeki tüm akademisyenler ile paylaşarak ilgili ürünleri AKADEMiK amaçlı
araştırmalarda kullanabileceklerini bildirmek.

4.8. UYUMSOFT ürünlerinin kullanılması neticesinde ortaya çıkan her türlü akademik
gelişim, bilgi ve deneyimin paylaşılması, yayınlanması ve sunulmasında UYUMSOFT
desteğini dile getirmek, yazılı metinlere bilimsel dile uygun bir şekilde not olarak
eklemek.

4.9. Birlikte yürütülecek BiLiMSEL FAAliYETiN yürütüldüğü dönem içerisinde söz
konusu faaliyet ya da faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan akademik destek
hizmetlerini sağlamak.

4.10. BiliMSEL FAALiYETi yürütmede görevalacak öğretim elemanlarının
(ÜNiVERSiTE'nin kendi personeli ya da diğer üniversitelerden davet edilecek olan
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akademisyenlerin) belirlenmesi ve görevlendirilmesini sağlamak.
4.11. BiliMSEL FAAliYET içeriklerinin kontrolü, faaliyet sonrasında yapılacak sınav

ölçme ve değerlendirmelerin geçerliliğinin kontrolü, ilgili değerlendirmelerin
katılımcılara duyurulması.

4.12. BiLiMSELFAAliYETiN ve ilgili değerlendirmelerin yürütülebilmesi için gerekli sınıf,
konferans salonu, laboratuar vb. üniversite bünyesinde bulunan mekanların
kullanılmasına müsaade etmek. ilgili mekanları programa hazır etmek.

4.13 üNivERSiTE'ye ait web sayfalarında, üniversite dergisinde, üniversite
bünyesindeki vakıf ve dernek üyelerine, işbirliği içerisinde olduğu sanayi ve kamu
kuruluşlarında BiliMSEL FAALiYETiNtanıtımının yapılması.

4.14 BiliMSEL FAAliYETiN tamamlanmasının ardından ilgili değerlendirmeler
neticesinde sertifikalandırılması kararlaştırılan katılımcılar adına Uyumsoft Genel
Müdürü, Üniversite Rektörü ve/veya yetkilendirdiği birim yöneticisi, eğer var ise
diğer partilerin temsilcileri tarafından imzalanmış "SERTiFiKANIN" düzenlenmesini
sağlamak.

4.15 Söz konusu yazılımın kullanılabilmesi için internet erişimi olan bilgisayarların
olması yeterli olacaktır, Üniversite mevcut Laboratuvarıarından bu sistemi
herhangi bir ilave yatırım yapmaksızın kullanabilecektir.

HiZMET BEDELi
Madde 5

5.1. ÜNiVERSiTE bünyesinde gerçekleştirilecek Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim
programlarında kullanılacak ürünler ve verilecek uzmanlık, danışmanlık vb. gibi
destek için UYUMSOFT, üNiVERSiTE'den herhangi bir ücret talep etmez.

5.2. ÜNiVERSiTEÖğretim üyeleri kendi akademik çalışmalarında UYUMSOFT'un ilgili
bilişim sistemleri ve sunacağı alt yapıyı kullanmaları karşılığı olarak UYUMSOFT
ÜNiVERSiTEve öğretim üyelerinden herhangi bir ücret talep etmez.

5.3. Üniversitenin bu iş birliği protokolü kapsamında ücret karşılığı yürüttüğü herhangi
bir "BiliMSEL FAALiYET" için UYUMSOFT'a herhangi bir ücret ödemez. Ancak söz
konusu faaliyet ile ilgili doğabilecek uzman görevlendirme, vb. maliyetleri
Üniversitenin ilgili mevzuatı çerçevesinde karşılar.

5.4. Proje bazlı ortak yürütülecek herhangi bir ücretli BiliMSEL FAAliYET'in karşılığında
elde edilecek olan gelir paylaşımı ilgili proje başlamadan önce taraflarca atanmış
koordinatörler tarafından birlikte değerlendirilerek karara bağlanır.

5.5. Birlikte ortak yürütülecek ücretli BiLMisEL FAAliYET'in taraflardan hangisi
tarafından koordine edileceği, ücretinin belirlenmesi, ücretlerin hangi taraf
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tarafından tahsil edileceği taraflarca atanan koordinatörlerin birlikte
değerlendirmesi neticesinde kararlaştırılır.

5.6. Ortak yürütülen ücretli BiLiMSEL FAAliYET kapsamında gerekli olan harcamalar
program koordinatörü olan (ücretleri tahsil eden) tarafça karşılanır.

SÖZLEŞMENiN SÜRESi
Madde 6

6.1. Sözleşme süresiz geçerli olup taraflardan herhangi birisinin yazılı olarak talep
etmesi ile herhangi bir işleme gerek kalmaksızın son bulur.

6.2. Herhangi bir EGiTiM DESTEKkapsamında derslerin verilmesi ve/veya BiliMSEL
FAALiYETiN yürütülmesi esnasında sözleşme sonlandırılamaz. ilgili çalışmanın
tamamlanması beklenir.

TEBLiGAT
Madde 7

işbu Protokol çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, Tarafların
sözleşmede belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye ya da elden teslim sureti ile
yapılacaktır. Taraflar, belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda
meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu
adreslere yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatla tüm hüküm ve sonuçların
doğuracağını kabul ederler.

ÜÇÜNCÜ PARTi KURUMLAR
Madde 8

8.1 EGiTiM DESTEKvet veya BiliMSEL FAAliYETiN yürütebilmesi için üçüncü bir kurum
ile işbirliği yapılması gerektiği durumda üçüncü parti kuruluşların iş birliğine dahil
edilmesi tarafların karşılıklı rızası ile mümkün olabilir.

8.2 Üçüncü parti kuruluşların dahil edilmesi durumunda ilgili kurumun görev ve
sorumlulukları ile mali konular Koordinatörlerin ortak kararı ile karara bağlanır.

DiGER KONULAR
Madde 9

9.1. Başta işbu Protokol ve ekleri olmak üzere protokolün icrası esnasında Taraflarca
iletilen/iletilecek yazılı veya sözlü tüm bilgiler ile Taraflar hakkında doğrudan veya
dolayı olarak edinilen tüm bilgiler özel ve gizli bilgi niteliğindedir. Her bir Taraf gizli
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bilgileri protokolün devamında ve protokol sona erse dahi herhangi bir süre ile
sınırlı olmaksızın diğer Tarafın yazılı izni olmadan üçüncü gerçek şahıs ya da tüzel
kişilere açıklamamayı, paylaşmamayı; bu bilgileri kullanmamayı, çoğaltmamayı ve
yayımlamamayı; bilgiyi sadece işin niteliği gereği öğrenmesi gereken kendi
çalışanlarına vermeyi; bu kişilerin de gizlilik hükümlerine tabi olduğunu; burada
belirtilen gizli bilgiyi saklama yükümlülüğünün gerek kendisi gerekse kendi
çalışanları tarafından ihlali durumunda karşı Tarafın zarar ve ziyanını ilk talepte ve
derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.2 işbu protokole ilişkin ayrıntılar, gerekli görüldüğü takdirde, ek protokoller yoluyla
Taraflarca belirlenecektir.

9.3 Taraflardan biri Protokol şartlarına uymadığında, diğer taraf tarafından yazılı olarak
uyarılır. Bu uyarının yapılmasını takip eden 30 (otuz) gün içerisinde gerekli
düzeltme yapılmazsa, Protokol'ün 9.6 maddesi geçerli olacaktır.

9.4 işbu Protokol tarafların karşılıklı onayı ile değiştirilebilir, iptal edilebilir ya da sona
erdirilebilir. Taraflar, işbu protokolde yer alan tüm kayıt ve şartları gözden
geçirerek, imzalamakla yükümlüdür.

9.5 Madde başlıkları, işbu Protokol'de yalnızca ilgi ifade etme ve ilgili metni bulma
kolaylığı amacıyla kullanılmış olup Protokol'ün yorumlanmasında hüküm ifade
etmeyecektir.

9.6 Taraflar arasında imzalanan işbu Protokol'ün yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı
müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklarda T.C. istanbul Adliyesi
Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır.

9.7 işbu Protokol aşağıda belirtilen tarihte yürürlüğe girer.
9.8 Kurumların adres değişikliklerinden halinde protokol hükümleri etkilenmez.

işbu Protokol Taraflarca okunarakz.".!)1.~.Le.l.9:: .... tarihinde imza edilmiştir.

SiNOP UNIVERSI Esi

Prof. Dr. N~ L~

Rektör ~ ('"

Uyumsoft Bil .

Hüseyin ŞAHi

Genel Müdür
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