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TEKiRDAĞ NAMIK KELIAL üxivınisrnsi, NAMIK KEMAL üxivınsirrsi TEKNoLoJi
cnı,İşrinvın söü-cssİ yÖxıricİ A.Ş. ve TEKiRDı,Ğ rİcınpr vı sa,N.lyi o»ıSı

ARAsıNDA işıinıiĞi pRoToKoL

KoNU
Madde l:

Bu protokolün konusu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi TeknolojiGeliş_
tirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası yönetim i arasında üniversite-sanayi işbir_
liğini güçIendirmek için yapılacak işbirliğidir.

TARAFLAR
Madde 2:

Bu protokol; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ ilinde Süleymanpaşa Merkez Kampüs adre-
sinde yerleşik TNKÜ. Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tekirdağ ilinde Süley-
manpaşa (TGB-l) ve Çorlu (TCB-2) ilçe adreslerinde yerleşik NKÜTEK Yönetici A.Ş. ile Tekirdağ Ti-
caret Ve Sanayi Odası, Tekirdağ iIinde Süleymanpaşa adresin yerleşik Tekirdağ TSO arasında düzenlen-
miştir.

AMAÇ
Madde 3:

KAPSAM
Madde 4:

Bu protokol TNKÜ, NKÜTEK iIe Tekirdağ TSo yönetiminin 3. Maddede belirtilen amaç doğrultusunda
sorumlularını kapsamaktadır.

SORUMLULUKLAR
Madde 5:

proıoko| kapsamında her türlü yasal denetim, yasal
Iudur ve her türlü yasal sorumIuluk kendiIerine aittir.

TNKÜ. NKÜTEK 1e Tekirdağ TSo yöneıimi bu
ceza,/vergi/resim/ha_r\!iderlerinden kendileri sorum

\}1,-J

i.rıoro, rı^Jrs!tı oı9
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Bundan sonra protokolde Tekirdağ Namık Kema| Üniversitesi "TNKÜ", Namık Kemal Üniversitesi Tek_
noloji Geliştirme Bölgesi 'NKÜTEK", Tekirdağ Ticaret ve Sanayi odası ise "Tekirdağ TSo" olarak anı-
lacaktır.

Bu protokolün amacı, TNKÜ, NKÜTEK ve Tekirdağ TSO yönetiminin, üniversite ile sanayi arasında
kurulacak işbirliklerini bir]ikte ele alması, karşılaşı|an sorun|arın çözümüne yönelik öneriler geliştiril-
mesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaIarında ve yenilikçi ürün ortaya konulma_
sında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyla taraflar arasında sağlıklı bir
iletişimin ve böIge ekonomisini geliştirecek işbirliğinin sağlanmasına katkı sağlamaktır.



TNKÜ, NKÜTEK Ve Tekirdağ TSo yönetimi bu protokol kapsamında her türlü yasal denetim, yasal

cezalvergVresim/harç giderlerinden kendileri sorumludur ve her tiirlü yasal sorumluluk kendilerine aittir,

A. TNKÜ-NKÜTEK'ın Sorumlulukları:

l. Tekirdağ TSo Yönetimi'nin belirleyeceği mekanda NKÜTEK irtibat ofisi adı altında bir temas

noktası oluşturulacaktır.

2. Tekirdağ TSo,de kurulacak NKÜTEK İrtibat ofisinde NKÜTEK tarafından görevlendirilen per-

sonel taraflndan haftanın bir günü Teknopark konusunda sanayicilere bilgilendirme yapılmasını

sağlayacaktır. verilecek hizmetin zamanı, hangi gün olacağı, kapsaml gibi hususlar NkuTEk
tarafından belirlenecektir.

3. NKÜTEK üniversite-sanayi işbirliği konusunda düzenlenecek bilgilendirme, tanıtım, farkındalık

oluşturma amaçlı etkinliklere katılarak üniversite-sanayi arasında bilgi paylaşlmında buluna-

caktır.

4. NKÜTEK. teknolojik yenilik. tasarım, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve Ar-Ge gibi alanları

da kapsamak üzere üniversite ve özel sektör t'irmalarına ilişkin tüm konularda ulusal ve uluslarası

fon programlarlna yönelik proje geliştirme Ve yiirütme konularında NKÜTEK hizmet şartlarına

uymak şartı ile Tekirdağ TSo'deki firmalara hizııet verecektir-

5. Tekirdağ TSo'deki sanayicilerin gerçekleştirecekleri Ar-Ge projelerine yönelik olarak gerekli

akademik desteğin danışman olarak sağlanmasl için gerekli koordinasyonu sağlayacaktlr.

6. çerkezköy TSO odasına kayıtlı firmaların ürenikleri ürünlerin test ve analizlerini Namlk Kemal

Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (NABiLTEM),de yaptırılması için NKÜTEK ta_

ra[ından organize ed ilecektir.

7. Tekirdağ TSo sanayicileri tarafından geliştirilen yeni ürürı/teknolojilere yönelik fikri ve sınai

mülkiyet hakları (FSMH) bilgilendirme, başvurıı işlemlerini ve ticarileşıirme süreçterini NK[)-

TEK hizmet şartlarına uymak şartı ile yönetecektir.

8. NKÜTEK'ta geliştirilen çıktılarırı/prototiplerin 
'I'ekirdağ TSo'de üretilmesi amacıyla ıeknopark

firma- Tekirdağ TSO firma karşıtıklı ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

9. NKÜTEK,in partner olarak yer aldlğl CoSME projesini yürüttiiğü Avrupa İşletmeler Ağı (EEN)

çalışmalarının çerkezköy TSO tarafına duyurulması ve tiim etkinliklerin bilgilendirilmesi

B. Tekirdağ TSO Yönetimi'nin Sorumlulukları:

l. Tekirdağ TSo bünyesinde TNKÜ Ve NKÜTEK'ln hizmetlerine erişim için NKÜTEK İrtibat o-
fisi kurulması için mekan tahsis edecek ve tahsis edilen yerin giderlerini (elektrik, su, lslruna,

intemet vb.) karşılayacaktır.

2. Üniversite_sanayi işbirliği konusunda TNKÜ ve NKÜTEK tarafından verilen eğitimlere. bilgilen-

dirme toplanhlarına Tekirdağ TSo'deki sanayicilerin katılmasını sağlamak amacıyla duyuru,

tanıtım vb. faaliyetlerle onları bu konudateşvik edecektir. Bu programlar için gerekli durumlarda

toplantı salonlarını TNKÜ ve NKÜTEK'e tahsis edecektir.

3. Tekirdağ TSo bünyesindeki sanayicilere TNKt| ve NKÜTEK'in verdiği hizmet|erin duyurul-

masını, basılı materyallerin ulaştınlmasını ve diğer hizmetlerden haberdar olmalarını

sağlayacaktır.
4. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Ar-Ce proje potansiyeli ve yenilikçi fikirleri olan aka-

demisyenler ile Tekirdağ TSO'deki sanayicilerin buluşturulması için NKÜTEK larafindan

yapılacak sanayici ziyaretteri, _bilgilendirme toplantıları ve saha çalışmalarında temsilci
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Üniversite ile sanayinin karşılaşhkları sorunların birlikte ele alınması ve çözüm önerileri gelişti_

rilmesi amaclyla TNkü ve NküTEk ile birlikte ortak projeler üretilmesine aracı olacaktır.

TNKÜ ve NKÜTEK taraflndan Tekirdağ TSo,daki firmalara yönelik haber, duyuru, bilgilen_

dirme vb. faaliyetlerine Tekirdağ TSo Bölge Müdürlüğü intemet sitesinde http://www.tekir_

dagtso.org.trl yer verilecektir.

NKÜTEK,in partner olarak yer aldığı CoSME projesini yürüttüğü Avrupa işletmeler Ağı (EEN)

çalışmalannın Çerkezköy TSO tarafından üyelerine duyurulması ve EEN'nin yaygınlığının art-

tırılmasına yönelik destek verilmesi.

PROTOKOL YÜRÜTME Vf, KOORDiNASYON
Madde 6:

Protokolün yürütülmesinde TNKÜ Rektörlüğü, NKÜTEK Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ T5o Başkanlığı

temas noktası olarak faaliyet gösterirler.

PROTOKOLİ,N SİJRESİ
Madde 7:

Protokol süresi l2 (on iki) ay olup imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Protokol süresinin dolmasından

önceki l (bir) ay içerisinde taraflarca yazllı itiraz olmaması durumunda süre 1 (bir) yıl daha uzatılmış

olacaktır.

sAĞLANACAK HiZMETiN BEDELi
Madde 8:

PRoToKoLÜN SONA ERMf,si
Madde 10:

İşbu protokol, Madde 7'de belirtilen sürenin bitiminde sona erer.

UYUŞMAZLIKLARIN GiDERiLMEsi VE YETKiLi MAHKEMf,
Madde l l :

Bu protokotün uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflar halinde T.C. Tekirdağ Mahkemeleri YetkiIidir

5

6

7

TNKÜ. NKÜTEK ve Tekirdağ TSo Yönetimi tarafından sağlanacak hizmetler için taraflar birbirinden

herhangi bir ücret talep etmeyecektir. NküTEk tarafından üçüncü taraflara (TNkü akadem isyenleri,

reıılraag rso,deki sanayiciler vb.) sağlanacak hizmetler için hizmet bedelitalep edilmesi durumunda bu

bedelden Tekirdağ TSO yönetimi sorumlu olmayacaktır.

PROTOKOLÜN FESHi
Madde 9:

Tarafların protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, taraflar yazılı veya

sözlü ihbarda bulunmak kaydıyla protokolü fesheder.

3
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YüRüRLüK
Madde l2:

iş bu l2 (on iki) maddeden oluşan protokol 3 (üç) nüsha ve 4(dört) sayfa olarak hazırlanmış ve taraflarca

imzalandığı .. l.. l20.. tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TSO Başkanı
GüNAYProf. Dr. Bülent EKER

NKÜTEK Genel Müdürü
um lnProf.

4
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TEKiRDAĞ NAMIK KEMAL üNivnnisrnsi, NAMIK KEMAL üxivınsirrsi rtxxoıo.ri
cır,işrinı.rı BÖLGESi yÖıırici A.Ş. ve ÇERKEZKÖY TiCARET vr saNlyİ ooası

ARASINDA işninı-İĞi PRoToKoL

KoNU
Madde l:

Bu protokolün konusu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal Ünivenitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi arasında üniversite_sanayi
işbirliğini güçlendirmek için yapılacak işbirliğidir.

TARAFLAR
Madde 2:

Bu protokol; Tekirdağ Namık Kemai Üniversitesi, Tekirdağ ilinde Süleymanpaşa Merkez Kampüs
adresinde yerleşik TNKÜ, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tekirdağ ilinde
Süleymanpaşa (TGB- l ) ve Çorlu (TGB-2) ilçe adreslerinde yerleşik NKÜTEK Yönetici A.Ş. ile
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ ilinde Çerkezköy ilçesi adresinde yerleşik Çerkezköy TSo
arasında düzenlenmiştir.

Bundan sonra protokolde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi "TNKÜ", Namık Kemal Üniversitesi
Tekno|oji Gelişıirme Bölgesi "NKÜTEK". Çerkezköy Ticaret ve Sanayi odası ise..Çerkezköy TSo"
oIarak anılacaktır.

AMAÇ
Madde 3:

Bu protokol TNKÜ. NKÜTEK ile Çerkezköy TSo
doğrultusunda sorumluIarını kapsamaktadır.

yönetiminin 3. Maddede belirtilen amaç

SORUMLULUKLAR
Madde 5:

20o6 ÇERKEZKÖY
r*Nooıli^iytion!l

lı

T|CARET VE SANAY oDAsi

Bu Protokolün amacı, TNKÜ, NKÜTEK ve Çerkezköy TSO yönetiminin, üniversite ile sanayi arasında
kurulacak iŞbirliklerini birlikte ele alması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler
geliŞtirilmesi, sanayiciIerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya
konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıy|a taraflar arasında
sağlıklı bir iletiŞimin ve bölge ekonomisini geliştirecek işbirliğinin sağ|anmasına katkı sağlamaktır.

KAPsAM
Madde 4:

1



Maddc 5:

TNKÜ. NKÜTEK ve Çerkezköy TSo yönetimi bu protokol kapsamında her türlü yasal denetim, yasal

ceza./vergi/resim/harç giderlerinden keniileri sorumludur ve her türlü yasal sorumluluk kendilerine aittir,

A. TNKÜ-NKÜTEK'ın Sorumlulukları:

l . Çerkezköy Tso yönetimi,nin belirleyeceği mekanda NküTEk irtibat ofisi adı altında bir temas

noktası oluşturulacaktır.

2. Çerkezköy TSo,de kurulacak NKÜTEK irtibat ofisinde NKÜTEK taraflndan görevlendirilen

iersoneller haftanın yarım iş günü Teknopark konusunda sanayicilere bilgilendirm: ,i|j]Tlr]",
sağlayacaktır. Verilecek hizmetin zamanı, hangi gün olacağı, kapsamı gibi hususlar NKUTEK

tarafından bel irlenecektir.

3. NKÜTEK üniversite_sanayi işbirliği konusunda düzenlenecek bilgilendirme, tanıtlm, farkındalık

oluşturmaamaçlıeğitimveetkinliklerekatılaraküniversite-sanayiarasındabilgipaylaşımında
bulunacaktır.

4. NKÜTEK, teknolojik yenilik, tasarım, sistem enİegrasyonu, sertifikasyon ve Ar_Ge gilii alanlan

da kapsamak üzere üniversite ve odanıza kayıtl özel sektör firmalar|na ilişkin tüm 
|,:l'_1l*_ 

*
lusalveuluslarasıfonprogramlannayönelikprojegeliştirmeveyürütmekonularındaNKUTEK
hizmet şartlarına uymak şartı ile Çerkezköy TSO'deki firmalara hizmet verecektir,

5.çerkezkoyTSo,dekisanayicileringerçekleştirecekleriAr-Geprojelerineyönelikolarakgerekli
akademik desteğin danışman olarak sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlayacaktır,

6. Çerkezköy Tso odasına kayıtlı firmaların ürettikleri ürünlerin test ve analizlerini Namık kemal

Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (NABiLTEM),de yaptınlmi§ı için NKÜTEK ta_

rafından organize edilecektir.

7.ÇerkezköyTSosanayicileritarafındangeliştirilenyeniürürVteknolojilereyönelikfikrivesınai
mülkiyet hakları (FSMH) bilgilendirme, başvuru işlemlerini ve ticarileştirme süreçlerini NKÜ_

TEK hizmet şartlarına uymak şartı ile yönetecektir,

8. NKÜTEK,ta geliştirilen çıktılarıİı/prototiplerin Çerkezköy TSo,de üretilmesi amacıyla tekno_

park firma- Çerkezköy TSO firma kaşılıklı ziyaretleri gerçekleştirilecektir,

9. NKÜTEK'in partner olarak yer aldığl CoSME projesini yürüttüğü Avrupa işletmeler Ağı (EEN)

çahşmalarının Çerkezköy Tso tarafına duyurulması ve tüm etkinliklerin bilgilendirilmesi

B. Çerkezköy TSO Yönetimi'nin Sorumlulukları:

l. Çerkezköy TSo bünyesinde TNKÜ ve NKÜTEK,in hizmetlerine erişim için NKÜTEK inibaı

ofisi kurulması için mekan tahsis edecek ve tahsis edilen yerin giderlerini (elektrik, Su, lsınma,

intemet vb.) karşılayacaktır.

2. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda TNKü ve NKÜTEK tarafından verilen eğitimlere, bilgilen-

dirme toplantılarına Çerkezköy Tso,deki sanayicilerin katılmasını sağlamak amacıyla duyuru,

tanıtım vb. faaliyetlerle onları bu konuda teşvik edecektir. Bu programlar için gerekli durumlarda

toplantı salonlarını TNKÜ ve NKÜTEK'e tahsis edecektir,

3. Çerkezköy TSo bünyesindeki sanayicilere TNKÜ ve NKÜTEK'in verdiği hizmetlerin duyurul-

masını, basılı materyallerin ulaştırılmasını ve diğer hizmetlerden haberdar olmalarını

sağlayacaktır.
4. Tekirdağ Namık

demisyenler ile
yapılacak sanay

bulunduracaktır.

Kemal Üniversitesi'nde Ar-Ge proje poıansiyeli ve yenilikçi fikirleri olan aka-

Çerkezköy TSO'deki sanayicilerin buluşturulması için NKUTEK tarafından

bilgilendirme toplantıları ve saha çalışici ziyaretleri.

2
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Üniversite ile sanayinin karşılaştıkları sorunların birlikte ele alınması ve çözüm önerileri gelişti_

.iım".i u_a",yıu ıNKÜ ve NKÜTEK ile birlikte ortak projeler üretilmesine aracı olacaktır.

TNKÜ ve NKÜTEK taraflndan Çerkezköy TSo,daki firmalara yönelik haber. duyuru, bilgilen_

dirmevb.faaliyetlerineÇerkezköyTSointernetsitesindehttps://www.cerkezkoltso.org.trlyer
verilecektir.
NKÜTEK,in partner olarak yer aldığı CoSME projeSini yürüftüğü Avrupa işletmeler Ağı (EEN)

çahşmalarının Çerkezköy TSO tarafindan üyelerine duyurulması ve EEN'nin yaygınlığının art-

tırılmasına yönelik destek verilmesi.

5

6

7

PROTOKOL YÜRÜTME VE KOORDiNASYON
Madde 6:

protokolün yürütülmesinde TNKÜ Rektörlüğü, NKÜTEK Genel Müdürlüğü ve Çerkezköy TSO BaŞkanllğ|

temas noktası olarak faaliyet gösterirler.

PROTOKOLİJN SÜRESi
Madde 7:

protokol süresi l2 (on iki) ay olup imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. protokol süresinin dolmasından

önceki l (bir) ay içerisinde taraflarca yazılı iIiraz olmaması durumunda süre 1 (bir) yıl daha uzatılmış

olacaktır.

SAĞLANACAK HiZMf,TiN BEDELI
Madde 8:

3

TNKÜ, NKÜTEK ve Çerkezköy TSo yönetimi tarafından sağlanacak hizmetler için taraflar birbirinden

herhangi bir ücret talep etmeyecektir. NABiLTEM,den alınacak hizmetler kaşıllğında mevcut piyasa

koşullarına göre %50 indirim gerçekleştirilecektir. NKÜTEK taraflndan üçüncü taraflara (TNKÜ

akademisyenleri, Çerkezköy Tso,deki sanayiciler vb.) sağlanacak hizmetler için hizmet bedeli talep

edilmesi durumunda bu bedelden Çerkezköy TSO yönetimi sorumlu olmayacaktır,

PROTOKOLÜN FESHi
Madde 9:

Tarafların protokotden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, taraflar yazıh veya

sözlü ihbarda bulunmak kaydıyla protokolü fesheder,

PROTOKOLtJN SONA ERMESi
Madde l0:

İşbu protokol, Madde 7'de belirtilen sürenin bitiminde sona erer,

IIYIJŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESi VE YETKİLi MAİİKEME
Madde 11:

Bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflar halinde T.C. Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir,



YüRüRLüK
Madde 12:

İş bu l2 (on iki) maddeden oluşan protokol 3 (üç) nüsha ve 4(dört) sayfa olarak hazırlanmış ve taraflarca

imzalandığı .. /.. /20.. tarihinde yürürlüğe girmiştir,

AProf. Dr. Bülent EKER
NKÜl'EK Genel Müdürü

I'rol
Rektörü
ümin
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TEKiRDAĞ NAMIK Kf MAL üxivınisrssi, NAMIK KEMAL üNivERSiTEsi rrxxoıo"ri
cnı,İŞrinırr sÖLcısi yÖxnrici A.Ş. ve ÇoRLU TiCARIT Vf, sı,xlyi o»ısı

ARAsıNDA işninı-iĞi pRoToKoL

KoNU
Madde l:

Bu protokolün konusu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi arasında üniversite-sanayi
işbirliğini güçlendirmek için yapılacak işbir|iğidir.

TARAFLAR
Madde 2:

Bu protokol; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ ilinde Süleymanpaşa Merkez Kampüs
adresinde yerleşik TNKÜ, Namık Kemal Üniversiıesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tekirdağ ilinde
Süleymanpaşa (TGB-l) ve Çorlu (TGB-2) ilçe adreslerinde yerleşik NKÜTEK Yönetici A.Ş. ile
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ ilinde Çorlu ilçesi adresinde yerleşik Çorlu TSO aıasında
düzenlenmiştir.

Bundan sonra protokolde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 'TNKÜ", Namık Kemal Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi "NKÜTEK", Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ise "Çorlu TSO" olarak
anılacaktır.

AMAÇ
Madde 3:

Bu protokolün amacı. TNKÜ. NKÜTEK ve Çorlu TSO yönetiminin, üniversite ile sanayi arasında
kurulacak işbirliklerini birlikte ele alması. karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler
geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya
konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyta taraflar arasında
sağlıklı bir iletişimin ve bölge ekonomisini geIişıirecek işbirliğinin sağlanmasına katkı sağlamaktır.

KAPSAM
Madde 4:

Bu proıokol TNKÜ, NKÜTEK ile Çorlu TSO yönetiminin 3. Maddede belirtilen amaç doğrultusunda
sorum Iularını kapsamaktadır.

SoRl]MLULUKLAR
Madde 5:
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TNKÜ, NKÜTEK Ve Çorlu TSo yönetimi bu proıokol kapsamlnda her türlü yasal denetim, yasal

ceza./vergi/resim/harç giderlerinden kendileri sorumludur ve her tiirlü yasal sorumluluk kendilerine aittir,

A. TNKÜ-NKÜTEK'ın Sorumlulukları:

Çorlu TSo Yönetimi,nin belirleyeceği mekanda NKÜTEK irtibat ofisi adı altında bir temas nok_

tası oluşturulacaktır.

Çorlu TSo,de kurulacak NKÜTEK irtibat ofisinde NKÜTEK tarafından görevlendirilen perso_

neller haftanın yarım iş günü Teknopark konusunda sanayicilere bilgilendirme yapılmasını

sağlayacaktır. Verilecek hizmetin zamanı. hangi gün olacağı, kapsamı gibi hususlar NKÜTEK

tarafından belirlenecektir.

NKÜTEK üniversite_sanayi işbirliği konusunda düzenlenecek bilgilendirme, tanıtım, farkındallk

oluşfurma amaçlı eğitim ve etkinliklere kaıı|arak üniversite_sanayi arasında bilgi paylaşımında

bulunacaktır.
NKÜTEK, teknolojik yenilik. tasarım, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve Ar-Ge gibi alanları

da kapsamak üzere üniversite ve odanıza kayıth özel sektör firmalarına ilişkin tiim konularda

ulusal ve uluslarası fon programlarına yönelik proje geliştirme Ve yürütme konularında NKÜTEK

hizmet şartlarına uymak şartı ile Çorlu TSO'deki firmalara hizmet verecektir,

çorlu Tso,deki sanayicilerin gerçekleştirecekleri Ar_Ge projelerine yönelik olarak gerekli aka_

demik desteğin danışman olarak sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

çorlu Tso odasına kayıtlı firmaların ürettikleri ürünlerin test ve analizlerini Namık kemal uni_

versitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (NABiLTEM),de yaptırılması için NKÜTEK taraf_

ından organize edilecektir.

Çorlu TSo sanayicileri tarafından geliştirilen yeni ürürı,/teknolojilere yönelik fiki ve sınai mül_

kiyet hakları (FSMH) bilgilendirme, başvuru işlemlerini ve ticarileştirme süreçlerini NKÜTEK

hizmet şartlarına uymak şartı ile yöneteceklir.

NKÜTEK,ta geliştirilen çıkttların/prototiplerin çorlu TSo,de üretilmesi amacıyla teknopark

firma- Çorlu TSO 1lrma karşıhklı ziyaretleri gerçekleştirilecektir,

NKÜTEK,in partner olarak yer aldığı CoSME projesini yürüttiiğü Avrupa işletmeler Ağı (EEN)

çalışmalarınln Çorlu Tso taraflna duyurulması ve tüm etkinliklerin bilgilendirilmesi

B. Çorlu TSO Yönetimi'nin Sorumlulukları:

l. Çorlu TSo bünyesinde TNKÜ ve NKÜTEK'in hizmetlerine erişim için NKÜTEK irtibat ofisi

kurulması için mekan tahsis edecek ve tahsis edilen yerin giderlerini (elektrik, su, ısınma, internet

vb.) karşılayacaktır.

2. Üniversiie-sanayi işbirliği konusunda TN KÜ ve N KÜTEK tarafından verilen eğitimlere, bilgilen-

dirme toplantılarına Çorlu TSo'deki sanayicilerin katılmaslnı Sağlamak amacıyla duyuru, tanıtım

vb. faaliyetlerle onları bu konuda teşvik edecektir. Bu programlar içİn gereklİ durumlarda toPlantı

salonlarını TNKÜ ve NKÜTEK'e tahsis edecektir.

3. çorlu TSo bünyesindeki sanayicilere TNKÜ ve NKÜTEK'in verdiği hizmetlerin duyurulmasını,

basılı materyallerin ulaştırılmasını ve diğer hizmetlerden haberdar olmalarını sağlayacaktır.

4. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Ar-Ge proje potansiyeli ve yenilikçi fikirleri olan aka-

demisyenler ile çorlu TSO'deki sanayicilerin buluşturulması için NKÜTEK larafından yapılacak

sanayici ziyaretleri, bilgilendirme ıoplantıları ve saha çalışmalarında temsİlci bulunduracaktır.

Üniversite ile sanayinin kaşılaştıkları sorunlann birlikte ele alınması ve çözüm önçril,

rilmesi amacıyla TNKÜ ve NKÜTEK ile birlikte orıak projeler üreıilmesine aracı o\ac
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TNKÜ ve NKÜTEK tarafından Çorlu TSo,daki firmalara yönelik haber, duyuru, bilgilendirme

vb. faaliyetlerine Çorlu TSo int€rnet sitesinde https://www.corlutso.org.trl yer verilecektir.

NKÜTEK,in partner olarak yer aldlğı CoSME projesini yürüttiiğü Avrupa işletmeler Ağı (EEN)

çatışmalarının Çerkezköy TSO tarafından üyelerine duyrırulması ve EEN'nin yaygınlığınIn art-

t ırılmasına 1önelik destek verilmesi.

PROTOKOL YÜRÜTME VE KOORDİNASYON
Madde 6:

Protokolün yürütiilmesinde TNKÜ Rektörlüğü, NKÜTEK Genel Müdürlüğü ve Çorlu T5o Başkanlığı te-

mas noktası olarak faaliyet gösterirler.

PRoToKoLtJN sÜREsi
Madde 7:

Protokol süresi l2 (on iki) ay otup imzalandığı tarihten ilibaren geçerlidir. Protokol süresinin dolmasından

önceki l (bir) ay içerisinde taraflarca yazıh itiraz olmaması durumunda süre l (bir) yıl daha uzahlmıŞ

olacaktır.

SAĞLANACAK HiZMETİN BEDELi
Madde 8:

TNKÜ, NKÜTEK ve çorlu TSo yönetimi tarafından sağlanacak hizmetler için taraflar birbirinden her-

hangi bir ücret talep etmeyecektir. NABiLTEM'den alınacak hizmetler karşılığında mevcut piyasa koŞul-

larına göre %50 indirim gerçekleştirilecektir. NKÜTEK tarafından üçüncü taraflara (TNKÜ akademis-

yenleri, çorlu TSo'deki sanayiciler vb.) sağlanacak hizmetler için hizmet bedeli talep edilmesi duru-

munda bu bedelden Çorlu TSO yönetimi sorumlu olmayacaktır.

PROTOKOLÜN FESHi
Madde 9:

Tarafların protokolden kaynaklanan yükümlütüklerini yerine getirmemeleri halinde, taraflar yazllı veya

sözlü ihbarda bulunmak kaydıyla protokolü fesheder.

PROTOKOLİjN SONA ERMESI
Madde l0:

İşbu protokol, Madde 7'de belirrilen sürenin bitiminde sona erer.

I,YUŞMAZLIKLARIN GİDERiLMESi VE YETKİLi MAHKEME
Madde l l:

YtrRtIRLtrK
Madde l2:
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Bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflar halinde T.C. Tekirdağ Mahkemeleri yetkiIidir.
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iş bu l2 (on iki) maddeden oluşan protokol 3 (üç) nüsha ve 4(dört) sayfa olarak hazırlanmış ve taraf,larca

imzalandığı .. /.. /20.. tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER
NKÜTEK Genel Müdürü
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