
*yrcRiıuıi sANlyi vn roni nnsınr,,
pno.rnsi işninı,iĞi pnoroxor,ü

1. TARAFLAR

Bu protokolün tarafları; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Tekirdağ Valiliği, Namık

Kemal Üniversitesi, Tra§a Kalkınma Ajansı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Namık Kemal

Üniversitesi Teknoloj i Geliştirme Bölgesi A. Ş.

2. TANIMLAR

Tarafların bu protokoldeki kısa tanımları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Bakanlık: T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 215l .Cadde No
154 Çankaya lArıkara

Valilik; f.C. Tekirdağ Valiliği
Adres: Orta Cami Mah. Htlkilmet Cad. Kat: 2.Eskicami Merkez}Tekirdağ

universite: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi Merkez/Tekirdağ

Ajans: fra§a Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Adres: Karides Sok No:l Dinçgül Özçakı İş Merkezi Hürriyet Mah.
Sül eymanpaşa/Tekirdağ

fSO: Şorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı
A.dres: Şeyhsinan Mahallesi Kantarcı Sokak No: 16 59850 Çorlıı/Tekirdağ

NKUTEK: Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Gene]
Müdürlüğü
Adres: Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi Rektörltik
B inası Merkez/Tekirdağ

3. AMAÇ

Bu protokolün amacı,Kamu-Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi

Çorlu Mühendislik Faktiltesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (ÇMF-EM) tarafindan yürütiilmekte

o|an "Verimli Sanayi ve KOB| Destek" projesi kapsamında; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı himayelerinde Tekirdağ Valiliği,Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Tra§a

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve

NKÜTEK Genel Müdürlüğü işbirliğinde "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" projesi esas ve

tarafların yi.iktimlülüklerini belirlemektir. Bu protokol, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" projesi



kaPsamında Çorlu TSO'ya bağh olarak faaliyet gösteren işletmelerin üretim ve enerji verimlilikleri
konusunda mevcut durumlarının ana|iz edilmesi, verimlilik konusunda ihtiyaçlannın tespit

edilmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve verimliliklerinin arttırılması yolunda sistematik

yaklaşımların önerilmesi çalışmalarının planlı şekilde gerçekleştirilmesi, sonuçlandırılması ve

sürdürülebilirliğinin sağlanması için taraflar arasında oluşfurulacak her ttirlü işbirliğini ve bu

işbirliğinin esaslarını tanımlamakladır.

4. KAPSAM

Bu protokol, Çorlu TSO'ya bağlı olarak faaliyet gösteren tekstil, otomotiv yan sanayi ve beyaz

eşya sektörleri başta olmak izere, ti.im üretim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet

güçlerinin geliştirilmesi ve işletmelerde verimlilik ve kurumsal kapasitenin arttırılması

uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla ÇMF-EM tarafindan yürütiilen "Verimli Sanayi ve

KOBİ Destek" projesi kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine yapılacak çalışmaları
kapsamaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" programı tanıtım toplantısının yapılması

, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" programma başvuran firmalara "Check-(Jp" yapılması

, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" projesinin başlatılma potansiyeli olan işletmelere yönelik

SWOT ana|izive Check-Up raponrn hazırlanması

. "Check-Up" raporunun işletme ve Çorlu TSO ile paylaşılması

. Proje kapsamında elde edilen kazanım|arın paydaşlar ile paylaşılması

5. işninı,iĞiNiN EsAsLARI

. Program kapsamında düzenlenmesi planlanan toplantıların ve çalıştayların organize edilmesi ve

yeterli sayı ve nitelikte katılımın sağlanması

. Program kapsamında gerçekleştirilecek araştırmaların yürütiilebilmesi için gerekli desteğin

sağlanması ve oluşabilecek sorunların giderilmesi konusunda işbirliği yapılması

. Programda elde edilen sonuçların ilçe ve il genelinde yaygınlaştırılması aşamasında hedef

kitleye erişimin sağlanması

. Projenin yürüti.ileceği Sanayi ve KOBİ'lerin belirlenmesi konusunda gerekli desteğin

sağlanması

. Programdan elde edilen sonuçların paydaşlar ile paylaşılması



Yukarıda tanımlanmış olan işbirliğinin sağlıklı ve etkin biçimde yürütülebilmesi ve

sürdürülebilmesi için taraflar arasındaki koordinasyon Tekirdağ Bilim Sanayi İl ıırıtıdtırütığü ve

NKÜTEK Müdürlüğü tarafindan sağlanacaktır.

6. yÜrüıvrrüı,Üxr,rn

ÇMF-EM'nin Yükümlülükleri

, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" Projesinin uygulama sonuçlannı Çorlu TSO'nın kayıtlı

üyeleri için organize edeceği toplantılarda sunmak.

, Talepte bulunan Çorlu TSO üyeleri için ücretsiz olarak üretim tesislerinde "Check-(Jp"

çalışmasını gerçekleştirmek.

, "Check-(/p" sonucu hazır|anan raporu Çorlu TSO üyeleriyle ücretsiz o|arakpaylaşmak.
. Ön ana|izyapılan üyeleri ile ilgili olarak Çorlu Tso'na sonuç raporu sunmak.

Çorlu TSOlnın Yükümlülükleri

, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" Projesi kapsamında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları

için üyelerini ziyaret etmek ve bilgilendirmek.

, "Verimli Sanayi ve KOBİ Destek" Projesinin il ve ilçe genelinde yaygınlaştırılmasına katkı

sağlamak.

, ÇMF-EM tarafindan Çorlu TSO üyelerine yönelik düzenlenecek eğitim/seminer/panel/toplantı

vb. organizasyonlannı organize etmek.

7. PRoToKor, sÜnrsİ:

Protokol süresi 2 (iki) yıldır. Protokol taraflarca feshedilmediği sürece geçerli olacaktır. Tarafların

görev ve sorumluluklarının değiştirilmesi vb. konularda tarafların yazılı talebi ile yeni protokoller

imza|anab il ir. B u protoko l tar afl ar ca imzalandığı tarihte yürürlüğe gi rer.

8. Öznı rrürüıvıı,rn

ÇMF-EM Bölümü, Çorlu TSO üyelerinin işletmelerinde yapacağı ön ana|iz çalışmaları sonucunda

elde ettiği sonuçları işletmelerin izniy|e sadece akademik çalışmalarında kullanabilir.Taraflar işbu



Protokol kapsamındahazıdanan çalışmalar üzerinde işbu protokolden kaynaklanan hakları dışında

hiÇbir hak talep edemez, taraflar doğan haklarını yazı|ı izin almaksızın bir üçüncü şahsa hiçbir

şekil ve surette devredemez, temlik eder.rrez.

İŞbu protokolde öngörülen çalışmaların karşılıklı iyi niyet, taraflar arası işbirliği ve dayanışma

iÇinde yürütiilmesi esastır. Protokolde belirtilmeyen hususlar taraflarrn karşılıkh iyi niyet ve

anlayışı ile çözülür.

Protokolde aksi açıkça belirtilmedikçe ve taraflar birbirlerinin yazılı izni olmadıkça, işbu

protokolde yer alan hiçbir hüktim tarafların birbirleri adına hareket etme, onu ilzam etme veya

adına herhangi bir yükiimlülük yaratma ve üstlenme için yetki verdiği şeklinde yorumlanamazve

taraflar bunu yapmaya hakkı olduğunu iddia edemez.

9. PRoToKoLÜN FESHİ

Taraflar karşılıklı anlaşarak protokolü fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca protokoldeki yazılı
hiikiimlerden biri yerine getirilmediği takdirde , taraflar durumu yazılı olarak bildirir ve durumun

15 gün içerisinde düzeltilmesini ister. Durum, bu süre içerisinde düzeltilmediği takdirde taraflar

protokolü sonraki 15 gün içerisinde yazı|ı olarak karşılıklı feshetme yetkilerine sahiptir.

ıuÜcnİn SEBEPLER

Yangın, doğal afet, savaş, yol kapanmasl, grev, |ız.Jn süreli hastalıklar, yol ve iş kazası ve

tarafların tamamen iradeleri dışında olacak olağanüstii haller gibi mücbir sebepler doğması nedeni

ile verilecek olan hizmetin aksaması halinde, protokol tarafların mutabakatı ile uzatılır. Durum

mücbir sebeplerin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilir.

Öngörülen süre uzatımı, taraflarca hazır|anan bir futanakla belirlenir.

11. yÜnÜnr,Üx

İşbu protokol 5 sayfa ve l l maddeden oluşan yukarıda tanımlanan T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı, T.C. Tekirdağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Namık Kemal

Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 0410312016 tarihinde

tanzim edilmiş olup, taraflar tarafindan okunmuş ve imza|anmıştır.

l0.



Rektörlüğü Teknoloji Bakanlığı
Prof. Dr. osman ŞİMŞEK Verimlilik G;nel Müdü;lüğü

Anıl YlLMAZ
Genel Müdür ].
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Çor|u Ticaret ve Sanayi
odası yönetim kurulu

Na

A.Ş. Genel Müdürlüğü
Prof. Dr. Bülent EKER

Genel Müdür


