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TARAFLAR

MADDE 1.

Bu protokolün tarafları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, HEMA ENDÜsTRi A.Ş, Ve Namlk
Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'dir.

Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağldaki gibidir:

a) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Caddesi, Süleymanpaşa /TEKlRDAĞ

Tel: (0282) 250 00 00, Faks: (0282)250 9900

E posta : halklailiskiler@nku.edu.tr

b) HEMA ENDÜsTRi A.Ş.

Fabrika: organize 5anayi Böl8esi Gaziosmanpaşa Mah.4.cad. No:5, 595o1 ÇerkezköY-
TEKiRDAĞ

Tel : (0282) 758 10 40, Fax : (0282) 758 10 91

E-posta: info@hattat.com.tr

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji 6eliştirme BölgesiYönetici A.Ş.

Namık Kemal Mahallesi Kampüs caddesi No:1 süleymanpaşa / TEKiRDAĞ

Tel: 0 (282) 250 11 30 Faks: 0 (282) 250 99 00

E-posta: bilgi@ nkuteknoDark.com

c)

TANlMl.AR

Bu Protokolde 8eçen;

ÜNiVERsiTE :TekirdağNamıkKemalÜniversitesini,

Firma : HEMA ENDÜSTR| AŞ'ni

NKÜTEK : Namlk Kemal ÜniversitesiTeknoloji Geliştirme Böl8esi YöneticiA.Ş.'ni ifade
eder.

Firma, Üniversite ve NKÜTEK ayrl ayrl Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktlr.
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MADDE 2.

Bu protokol Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi, HEMA ENDÜsTRi A.Ş. ile Namık Kemal
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A,Ş. araslndaki iş birliği doğrultusunda Üniversite,
Firma Ve NKÜTEK arasında iş birliği ve ortak çalışma imkanlarının ortaya çıkarılması/değerlendirilmesi,
muhtemel proje ve hizmetlerin oluştu rulması/yü rütülmesi, birbirlerinin gerektiğinde çözüm ortağı

olmasl, ortak çalışma kültürünün yayglnlaştlrllmasl olup, bu amacın gerçekleşmesine yönelik çallşma
esaslarlnl, tarafların karşılıklı hak Ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Bu Sözleşme kapsamında, gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel, teknolojik vb. araştırma ve projeler ile
ilgili olarak taraflar birbirlerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ortağı olacaklardır. Bu
kapsamda taraflarca bilgi, hizmet, teknolojik ürünler Ve süreçler geliştirilerek azami ölçüde fayda
yaratllmasl hedef lenmektedir.

KAPsAM

MADDE 3.

Bu sözIeŞme, Üniversite, Firma Ve NKÜTEK araslndaki müteakip maddelerde belirtilen esaslar
ÇerÇevesinde, taraflarln ilgi Ve faaliyet alanlarına giren ve mutabakat sağlanan tüm konularda karşılıklı
danıŞmanlık, iŞ birliği, eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi konularını tarafların
mevzuatları gereği ilgili izinlerin alınması kaydıyla kapsar.

Taraflar aŞağlda belirtilmiş ve bunlarla sınırlı o|maksızın tarafların daha sonradan karşılıklı mutabakatı
ile belirlenecek hususların yerine getirilmesinde karşılıklı olarak işbu iş birliği sözleşmesi
doğrultusunda anlaşmaya varmışlardır:

fiEfrIA İş::'lzc

3.ı .Muhtemel bilimsel, teknolojik vb. projelerin gerçekleştirilmesi, çalışmaların yapılmasl, her iki
tarafın bünyelerinde bulunan alt yapı ve uzmanlığın karşılıklı olarak değerlendirilerek buna
ilişkin uygulamaların yapılması, (danışmanlık, görüşme, fikir alışverişi, proje ön hazırlık
çalışmaları ve incelemeleri),

3.2.Fırma taraflndan ortaya çlkartllan bir projenin Üniversite Ve N(ÜTEK bilgi, deneyim Ve
kaynaklarına ihtiyaç duyma5ı haIinde, Taraflarca şartların değerlendirilerek söz konusu
muhtemel projenin taraflarln mutabakatl ile müştereken yapllma5l,
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Taraflar gerekli olması halinde işbu Sözleşme hükümlerini esas alarak aralarındaki ilişkiye uygulanmak
üzere daha kapsamlı hükümler içeren Sözleşme ve buna ilişkin Ek'lerini imzalayacaklardır. imza
edilecek sözleşme ve ekleri işbu İşbirliği Sözleşmesinin ayrılmaz birer parçası olacaktır.
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3.4.Firma'nın onayıve imk6nları d6hilinde Firma'da Üniversite'nin öğrencilerine yönelik staj, yarı
zamanlı çalışma ve iş başında eğitim, Üniversite'de lisansüstü ve lisans öğrencilerine yönelik
programlar|n yürütülmesi,

3.5 .Üniversite, Firma ve NKÜTEK tarafından Ar-Ge kültürünün yayglnlaştlrllmasına katkı
sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi,

3.6.ileride oluşabilecek her bir muhtemel proje için Üniversite, Firma Ve NKÜTEK araslnda
projenin konusunu, kapsamını, koşullarını, zaman ve iş planını, fikri ve sınai hakların
paylaşımını, varsa Üniversite ve/veya Üniversite Öğretim Üyesi'ne (Danışman'a) yapılacak
ödemenin miktar ve zamanını kapsayan Sözleşmenin Ekiyapılması,

3.7 .Bu sö2leşme'nin süresi boyunca, Taraflar'ın birbirlerine önerdiği projeler, raraİlal'ca
müştereken ya2lll olarak onaylanmalarl şartlyla yürütülmesi,

3.8.Onaylanan her bir proje için Sözleşme Eki hazırlanarak projede yapılacak işin detayı, zaman
ve iş planl, bütçesi, ödeme miktar Ve zamanl Ve Varsa özel şartlar belirtilmesi,

3.9 .Taraflar araslnda bilgi altşverişi amacıy|a ve tarafların mutabakatıyla uygun gün ve saatlerde
Firma uzmanlarlnln Firma'nın onayı ile Üniversite'de seminerler vermesi, uygulamaya yönelik
konuları aktarması, Üniversite'nin onayı ile Üniversite öğretim üyelerinin Firma'da seminer
ve eğitim Vermesi,

3.10.Tüm bu konular dahilinde ihtiyaç duyulabilecek çalışmaların planlanması ve
gerçekleştirilmesi hususlarında anlaşmaya Varllmlştlr.

Taraflar'ın mevzuatlarl geİeği ilgili izinleri alamamalarl nedeni ile işbu madde kapsamında faa|iyetleri
kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde, Taraflar, her ne nam altında olursa olsun
birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul etmektedir. Tarafların herhangi bir
alanda iŞ birliği yapıyor olmaları münhaslrllk anlamına gelmeyip aynı alanda üçüncü şahıslarla iş birliği
yapmalarının önünde bir engel oluşturmaz.

sözLEŞME BEDEti
MADDE 4.

4

lşbu sözleşme bedelsizdir
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3.3 ,Dış kaynaklarca finanse edilen (TEYDEB, TUBiTAK. SANTEZ, H2o2o, vb.) projelere taraflarca
şartlarda mutabık kalınması ve onaylanması halinde birlikte katılmaları,
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MADDE 5.

5.1 Taraflar, işbu söz|eşme kapsamlndaki yapacağl iş birliklerinin Sözleşmenin 3. Maddede
belirlenmiş hususlarla sınırlı olduğunu kabul ederler.

5.2 Hiçbir Taraf, kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere ihmalden kaynaklanan
neden|erle diğer Taraf'ın maruz kaldlğl dolayll, özel, arızi, cezai veya neticede ortaya
çıkan zarar veya ziyan ya da kar, itibar veya iş flrsatl kaybl konusunda bu zarar veya ziyan
için bu sözleşme şartlarl uyarlnca açıkça telafi edilmesinin öngörüldüğü hal|er dışında
diğer TARAF'a karşısorumlu veya yükümlü olmayacaktlr.

5.3 işbu sözleşme çerçevesinde ortaya çıkan ve madde 3'te listelenen her bir iş birliği konusu
için, bu Sözleşme'nin genel hükümleri geçerli kalmak kaydıyla iş birliği konusunun
detaylarlnl Ve özel şartlarlnl belirleyen ve bu sözleşmeye ek olacak 5özleşme Eki
düzenlenecektir. sözleşme Ekinin maddeleri işbu Sözleşme maddeleri ile çeliştiği
durumlarda Sözleşme Eki geçerlidir.

sÖztEşMEDE YER ALMAYAN HUsUsLAR
MADDE 6.

iŞbu SözleŞmenin 3. maddesinde bahsi geçen konularla ilgili çahşmaların gerçekleştirilmesine ilişkin
idari, mali ve sair konular ile tekliflerin uygulama koşulları, Taraflar arasında her bir proje ve hizmet
çalışmaları için ayrı bir sözleşme yapılarak belirlenecektir. sözleşmede yer almayan ve daha sonra
ortaya çıkabilecek hususlar tarafların rızası ile Ek Sözleşmeler ile düzenlenir.

YüRüRLütüK süREsi
MADDE 7.

Bu sözleşme Taraflar'ln sözleşmeyi imzalamasını takiben yürürlüğe girer. sözleşme süresi 1 yıl olup,
taraflardan biri taraflndan süre sonundan 3O gün önce sözleşme'nin feshine ilişkin bildirimde
bulunulmadığı takdirde 1'er yıl uzar.

Taraflardan biri taraflndan Sözleşme'nin süresi sonundan 30 gün önce Sözleşme'nin feshine ilişkin
bildirimde bulunulduğu tarkdirde Sözleşme tazminat talebi olmaksızın sona erer.

Taraflar sö2leşmenin ilk bir yılı içerisinde 3. Madde
Sözleşme imzalayamamış olmaları) durumunda,
kendiliğinden uzamayacak ve süre sonunda tarafla
talepleri olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

de belirtilen konularda anlaşmaya varamamış (EK
işbu sözleşme yukarıda yazıldığı şekilde 1yıl
rın birbirinden herhangi bir tazminat, hak alacak

]
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YüRüRtüĞE GiRiş, UYUşMAztlKLARlN çözüMü VE FEsiH

MADDE 8.

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Uyuşmazlık halinde, ihtilaf konusu karşılıklı
görüşmeler ile çözülür. Taraflar bu sözleşmenin hüküm Veya uyguIanmasından doğabilecek herhangi
bir uyuşmazllğl diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bildirecekler Ve bu bildirimden itibaren 15 (onbeş)
gün içinde bir araya gelerek; karşllıklı olarak, doğrudan doğruya ve iyi niyetle yapılacak müzakereler
aracılığıyla çözmeye çalışacaklardır.

Anlaşmanın sağlanamadığı durumda, Taraflar'dan birinin Sözleşmeyi feshetmek istediğini karşı
Taraf'a resmi yazl ile noter huzurunda veya iadeli taahütlü posta yolu ile bildirip, söz konusu yazlnın
karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren sözleşme fesih edilmiş sayılır. Bu durumda, Sözleşme
kapsamında yürümekte olan faaliyetler, işbu sözleşme'ye ek olarak yapılan kendi söz|eşmeleri
kapsamında, işbu Sözleşme'den ayrı olarak değerlendirilecektir.

Ek Sözleşmelerde aksi düzenlenmediği sürece, Taraflar, işbu 5özleşme süresince herhangi bir
zamanda 30 gün önceden diğer Taraf'a yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi herhangi bir
tazminat öd€meksizin tek tarafll olarak sona erdirebilir. Böyle bir fesih durumunda fesih tarihine
kadar işbu sözleşme uyarınca Taraflar'ın elde ettiği haklar saklı kalacak olup fesih ileriye etkili olarak
sonuç doğurur.

sözleşmeden veya sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlık halinde ÇERkEzköy Adliyesi
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GözDEN cEçiRME VE DEĞiŞiKLiK
MADDE 9.

Bu Sözleşme üzerindeki tüm değişiklikler, Taraflar'ın karşılıklı yazılı onayı ile yapllmadlğı takdirde
geçerli olmayacaktır.

cizLil-iK
MADDE 10.

10.1 sözleşmesi kapsamında yürütülecek olan proje i|e ilgili olup olmadığına bakmaksızın,
teknik altyapı, teknik bilgiler, müşteri bilgisi, ticari planlar, ticaİi stratejiler, ticari slrlar, müşteri
listeleri, maliyet bilgileri, kar bilgileri, satlş bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, ürün geliştirme

Aı 6
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bilgileri, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, finansal modeller, çalışma ve hizmet
bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, maaş politika Ve düzeyleri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar,
know-how'lar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet
haklarl, tasarlm haklarl, teknik prosesler, formüller, planlar, tasarllar, lisans ve izinler, çizimler,
tertip|er, modeller, projeksiyonlar, iş planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına
üçüncü bır tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler Ve proje ile ilgili olarak yapılacak iş ve
işlemlere dair her türlü biIgi velveya belge dahil Ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere,
açıkça veya zımni olarak ve/veya yazılı veya sö2lü olarak gizli olduğu beyan edilen sair her türlü
bilgi "Gizli" olarak kabul edilecektir,

10.2 Bu anlamda çallşanlarl ve/veya danlşmanlarl taraflndan projenin geliştirme, baklm Ve,
veri aktarma süreçlerinde Taraflara, çalışanlarına ve/veya danışmanlarına yazılı veya sözlü olaralç
fiziki veya elektronik ortamda ya da başka bir araç ile ifşa edilmiş olan ve Taraflar'ın, çalışanları
ve/veya danışmanları tarafından ediniImiş olan ister sözlü, isterse elektronik ortamda veya yazılı
ya da başka bir araçla yapılmış olsun Verilen her türlü bilgiler "Gizli Bil8i" olarak kabul edilecektir.

Firma'nln bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, holding şirketleri, grup şirketleri, alt kuruluşlarıve
iştiraklerine ait yukarıda sayılan tüm bilgiler "Gizli Bilgi" kapsamında değerlendirilecektir. Buna
göre Taraflar Gizli Bilgileri,

ilan etmeyeceklerini, üçüncü kişilere herhangi bir biçimde açıklamayacaklarını veya
üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyeceklerini, bunları büyük bir gizlilik içinde
koruyacaklarını, yazılı veya görsel basında herhangi bir şekilde yayınlatmayacaklarını
Ve ifşa etmeyeceklerini;

Gizli Bilgi'yi, sahibinin yazılı ön onaylnln alındığı durumlar saklı kalmak üzere,
herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun açıklamayacaklarını, Gizli Bilgi'yi gizli
tutacaklarlnl Ve bil8iyi işbU Sözleşmenin ifası i|e ilgili olarak tavsiyede bulunmak için
bu bilgiye ihtiyaç duyan ve giz|ilik yükü mlülüklerinden haberdar olan ve 5özleşme'yi
ve bu Gizli Bilgi'yi gizli tutmayı kabul eden birbirlerinin çalışanları, danışmanları ve
temsilcileri dışında herhangi bir kişiye ifşa etmeyeceklerini;

Doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındakiticari ilişkinin ve işbu Sözleşmenin
amacı dışında kullanmamayı ve Gizli Bilgi'nin zilyetliğinden, nezaretinden Veya
kontrolünden çıkmasına izin Vermeyeceklerini;

Giz|i Bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanım ve suiistimalinden korumak için her türlü
güvenlik önlemini almasını ve bunları sürdürmesini sağlayacaklarını; kabul, beyan ve
taahhüt eder.

10.3 Taraflar, yasal olarak açıklamak zorunlulukları hariç olmak kaydı ile, bu bilgileri ancak
zorun|u hallerde işi gereği bu bilgiyi öğrenme§i gereken çalışan ve danışmanlarına
Verebilecek olup, işbu sözleşme ile getiri|en yükümlülükler hususunda işçi ve
danışmanlarını uyarmak ve gereklitüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Taraflar,
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işçilerinin Ve danlşmanlarının işbu sözleşme ile kendisine getirilen yükümlülüklere aykırı
davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağlnı peşinen kabul ve taahhüt eder.

10.4 işbu madde kapsamlnda belirtilen giz|ilik taahhütleri, işbu sözleşme'nin ve Taraflar
arasında yapılan her bir Sözleşme Ek'inin sona ermesine müteakip 5 (beş) yıl boyunca
geçerliliğini korur.

10.5 Taraflar birbirlerinden yazılı olarak onay almadıkça yapacakları rek|am, duyuru, yayın
ve açıklamalarda bU Protokole iIişkilend irerek karşl tarafln ve karşı taraf çalışanlarının
isimlerini Ve marka Ve logosunU hiçbir biçimde kullanamazlar.

10.6 5698 Sayllt Kişisel Verilerin KorUnmasl Kanunu uyarınca Taraflar; işbu sözleşme
kapsamında yapacakları işbirliğine yönelik olarak kişisel Verilerini işleyeceği gerçek
kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyeceklerini, söz konusu kişisel
verilere hukuka aykırı olarak erişim sağla mayaca kla rın ı, ki5isel verilerin muhafazasını
sağlayaca kla rın ı, öğrendikleri kişisel verileri 6698 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak
başkalarına açıklamayacaklarını ve işleme amacı dışında kullanmayacaklarını, işlenen
kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu
durumu en kısa sürede karşı Taraf'a bildireceklerini,5698 Sayılı Kanunun 7'inci maddesi
uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz
konusu kişisel verileri derhal sileceklerini, yok edeceklerini veya anonim hale
getireceklerini kabul, beyan Ve taahhüt ederler. Taraflar kendileri, çalışanları ve
danışmanlarının bu madde kapsamındaki yükümlülük ve taahhütlerine aykırı
davranışları sonucu meydana gelebilecek zarar Ve ziyandan münhasıran sorumludur.

10.7 Taraflardan biri, işbu sözleşme'nin 10'uncu maddesi şartlarl tahtlnda yukarlda taahhüt
edilen yükümlülükleri ihlal etmesi halinde, ihlali sebebiyle doğacak olan her türıü zarar,
kayıp ve/veya masrafa ilişkin olarak karşı Tarafı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

GENEt HÜKÜMLER

MADDE ı1.

11.1 Taraflar iş bu 5özleşmenin ].. maddesinde belirtilen adreslerinin tebligat adresi
olduğunu, söz konusu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Taraf'a
değişiklikten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslerde yapılan
tebligatların geçerli olacağü hususunda mutabıktırlar. işbu sözleşme kapsamında Taraflar
arasında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar'ın işbu Sözleşme'de
belirtilen adreslerine yazılı olarak, elektronik posta, iadeli taahhütlü posta veya noter
marifeti ile yapllacaktlr. Türk Ticaret Kanunu'nUn 18/3. Maddesi hükmü saklıdır.

11.2 TaraflaıJın her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici
veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler,
pandemi, harp, seferberlik, yangln, grev ve lokaü vb. hükümet veya resmi makamlarca
alınmış kararlar gibi Tarafıar'ln kontrolü haricinde zuhur eden haller, işbu sözleşme
konusu edimlerin yerine 8etirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için Mücbir sebep
sayılır, Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşl Tarafa bildirecek ve
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ıı.3 Bu sözleşme'deki hiçbir hüküm, Taraflar'dan birini diğerinin hukuki temsilcisi veya
müşterek iş ortağl durUmuna Betirdiği Veya Taraflar'dan birini zımni olarak diğer Tarafı
temsil etme, diğer Taraf'ln nam Veya hesabına ya da diğer Taraf'ı bağlayacak nitelikte
taahhütler üstlenme Veya borç altlna girme yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

11.4 Taraflaı'dan hiçbiri diğer Taraf'ın yazılı ön onayl olmadıkça işbu Sözleşmeden
kaynaklanan hak ve yükümlü lü klerini kısmen Veya tamamen üçüncü kişilere
devredemez. Ancak, Firma bünyesinde bulunan grup şirketlere Veya iştiraklerine işbu
Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredebilir.

l1.5 Bu Sözleşmede aksi öngörü|medikçe Taraflar'dan her biri, bu Sözleşme ile ilgili olarak
yapmış olduğu kendi hukuki, mali, vergisel ve sair masraf ve giderleri kendileri
karşılayacaktır.

YURUtuK

MADDE 12.

işbu Sözleşme bu madde dahil 12 (oniki) maddeden ve 10 sayfadan ibaret olup, taraflarca üç (3)
nüsha olarak dü2enlenip okunarak .../..,/2027 tarihinde imzalanmış olup, imzalandığı tarihten itlbaren
yürürlüğe girecektir, Sözleşmelerden bir nüshası Firma, bir nüsha Üniversite Ve bir nüsha NKÜTEK
tarafından saklanacaktır,

2006

resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi
halinde; Taraflar, işbu sözleşme'Yi Mücbir sebep hali ortadan kalkana kadar askıya
alabilecekler ya da karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşmeyi
feshedebileceklerdir. Sözleşmenin işbu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde, Taraflar
mücbir sebebin doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine
getirmekle yüküm|ü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini
kabuI ve taahhüt ederier.
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