
TRAKYA KALKINMA AJANSI, TEKiRD.q,Ğ vA,LİriĞİ nİı,İıvı snNayi ve TEKNoı,o"ıİ İı,
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sANTRALı,rcni snrrönı,pniNiN cnri şriniı,ıvıBsi işninı,iĞi pRorororü

TARAFLAR

Madde l. İşbu protokolün tarafları, T.C. Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl lırltidtlrltlğü, Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark A.Ş. ile Teknik
Üretim ve İhracatı Destekleme Demeği'dir.

TARAFLARIN İLETİŞİvı nİı,cirnnİ
Madde 2.

Koordinatör Kuruluş: Trakya Kallunma Ajansı,

Adres : Hürriyet Mah. Karides Sok. Dinçgül Özçakı İş Merkezi, Süleymanpaşa / TEKİROAĞ

Telefon : 0 282 263 37 37

Faks: 0282263 l003

Paydaş: Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknolojl İl VrtOtrlllgtl

Adres : Hüniyet Mah. Şehit Muharrem Yanal Cad. No:l9 Süleymanpaşa/TEKİRnaĞ

Telefon :0282263 61 49

Faks : 0282260 13 91

Paydaş: Namık Kemal Üniversitesi

Adres : Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Caddesi No:l, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ Merke/TEKİnOaĞ

Telefon : 0 282 250 3l 00

Faks: 02822509900

Paydaş: Namık Kemal Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Adres : Değirmenaltı Yerleşkesi Rektörlük Binası / TEKİRDAĞ

Telefon:0282 250 ll30
Faks :

Paydaş: Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği

Adres : Ankara Caddesi No:29 Kat l-B İnkilap Han, Cağaloğlu, İSTANBUL

Telefon : 0 2l2 522 59 65

Faks :

DAYANAK VE AMAÇ

Madde 3. İşbu protokol 25.01 .2006 tarih ve 5449 sayılı Kanunun l. ve 5. Maddelerine dayanarak

hazırlanmıştır.

işbu protokolün amacı hükümet politikalarında yer verildiği üzere Havacılık, Savuııırıa, Uzay ve Nükleer

Enerji Santralleri sektörlerindeki yerli üretimin desteklenmesi hedefi doğrultusunda TR2l TrakyaB^ölgesi,,7\
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Tekirdağ İlinde söz konusu alanda faaliyet gösteren firmalara kurumsal işbirliği çerçevesinde verilecek
destekler, envanter oluşturulması, yol haritası belirlenmesi ve yerli üretimin arttırılması hususunda tarafların
yükümlülüklerini belirlemektir.

PROTOKOLÜN KONUSU

Madde 4. Bu Protokol gerçekleşecek olan işbirliğine dayalı faaliyetlerin Taraflar arasında koordinasyonunu
ve Tarafların yükümlülüklerine ilişkin hususları içermektedir.

FAALİYETLER

Madde 5. Taraflar işbu protokol ile aşağıda başlıklar halinde belirlenen faaliyetlere ilişkin olarak imkdnları
ölçüsünde destek sağlamayı ve işbirliği yapmayı kabul etmiş bulunmaktadırlar:

5.1. Tekirdag İlinde bulunan Havacılık, Savunma, IJzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerinde ki
mevcut durum arıalıizi yapılması, ilgili kapasitenin belirlenmesi ve altyapının geliştirilmesi için saha

çalışması anket, mülakat, raporlama, görüşme ve diğer ilgili bütün çalışmaların yürütülmesi

5.2. Tekirdağ İlinde bulunan Havacılık, Savunma, IJzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerinde

faaliyet gösteren firmaların ithalatı aza|tma, yerli mal ve hizmet sunma kapasitelerini arttırmak üzere

gerekli görülen yurtiçi ve yurtdışı teknik ziyaret, fuar ve diğer organizasyon faaliyetleri yapılması

S.3.Tekirdağ İlinde bulunan Havacılık, Savunma, IJzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerinde

faaliyet gösteren firmalar, ilgili firmaların üretim değerlerine yönelik ve yapılmakta olan çalışmaların
kamuoyu ile paylaşılması için Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi web sitesi olan

www. investintekirdag.org.tr adresinde online veri tabanı oluşturulması

5.4. Tekirdag İlinde bulunan Havacılık, Savunma, IJzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerinde

faaliyet gösteren firmaların alt sistem ve parçalardan hangilerini üretme kabiliyetine yakın

olduklarının belirlenmesi

5.5. Faaliyetler sonucunda elde edilecek bilgilerin bir çalıştay ile kamuoyuna duyurulması

5.6. Faaliyetlerin yürütülmesi için ileride oluşturulabilecek bir çatı kuruluş oluşturulması

TARAFLARIN YÜKÜNıı,Üı,ÜKLERi

Madde 6.

koordinatör kurum

6.1. TRAKYAKA, Koordinatör Kurum sıfatıyla, bölgenin girişimcilik potansiyelinİn yüksek olduğu

alanları ve konuları tespit etmek suretiyle, ilgili programların uygulanması sürecinde iŞbu Protokolde bahsi

geçen kurumlara yol gösterecektir.

6.2. TRAKyAKA, Tekirdağ İlinde bulunan Havacılık, Savunma, lJzay ve Nükleer Enerji Santralleri

sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların bulunmasına yönelik olarak gerçekleŞtirilecek olan her türlü

faaliyette ve etkinlikte, diğer kurum ve kuruluşlar ile olan koordinasyonu sağlayacaktır.

6.3. TRAKYAKA, uygulanacak olan programlar dahilinde girİşİmcİlerden ve yatırımcılardan gelecek

olan başvuruların, iş planlarınln ve proje tekliflerinin alınması ve değerlendirilmesi sürecinde ilgili. 
,
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Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

6.4. Müdürlük, Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerinde faaliyet gösteren
üreticiler ile ilgili veri tabanında bulunan bilgileri bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde paydaşlarla
paylaşacaktır.

6.5 İşbirliği doğrultusunda ileride çatı kuruluş oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapacak ve
desteği sağlayacaktır.

6.6 Müdürlük ilgili çalışmalar esnasında yapılacak faaliyetlere bilgi, belge ve çalışan desteğinde
bulunacaktır.

6.7 İşbirliği doğrultusunda ileride çatı kuruluş oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapacak ve
desteği sağlayacaktır.

Namık kemal Üniversitesi

6.5. Üniversite Havacılık, Savunma,lJzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörleri ile ilgili akademik ve

bilimsel verileri, bilgi belgelerini bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde paydaşlarla paylaşacaktır.

6.6. Üniversite ilgili çalışmalar esnasında yapılacak faaliyetlere bilgi, belge ve çalışan desteğinde

bulunacaktır. Ayrıca, raporlama çalışmalarında akademisyenlerini görevlendirecek ve işbu protokol

çerçevesinde gerçekleştirilecek Havacılık, Savunma, |Jzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörleri

hakkındaki akademik çalışmaları destekleyecektir.

6.7. İşbirliği doğrultusunda ileride çatı kuruluş oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapacak ve

desteği sağlayacaktır.

Namık Kemal Üniversitesi Teknopark A.Ş.

6.8 Teknopark gerçekleştirilecek Havacılık, Savunma, IJzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörleri ile ilgili
akademik ve bilimsel verileri, bilgi belgelerini bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde paydaşlarla paylaşacaktır.

6.9 Teknopark, ilgili sektörlerin ihtiyaç duydukları Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri hakkında teknik bilgi
ve belge desteğinde bulunacaktır.

7. İşbirliği doğrultusunda ileride çatı kuruluş oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapacak ve desteği

sağlayacaktır.

Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği

7.1. TÜDEP yapılacak çalışmanın neticesinde üretilebilecek ürünler konusunda rapor hazırlanmasına destek

sağlayacaktır. Ayrıca, ilgili ürünlerin yurtiçi, yurtdışı pazar|ardakİ durumunu ortaya koyan pazar araştırması

da rapora eklenmesi konusunda destek verecektir.

7.2. TÜDBp ilgili çalışma esnasında Tekirdağ İlinde bulunan ilgili firmaların üretim tesislerinde ve gerekli

hallerde genel merkezlerinde mülakat, anket ve diğer gerekli ziyaretler düzenlenmesi hususuna destek

olacaktır.

7.3. TÜDEP yukarıda bahsi geçen çalışma neticesinde oluşturulan ürünler hakkında envanter liste

oluşturulmasrna ve bu listenin diğer paydaşlara temin edilmesinde ve TRAKYAKA tarafindan uygun

görüldüğü takdir de bu protokol dışı kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına destek olacaktır.

7.4 TÜDEP çalışmalar neticesinde ortaya çıkan veriler ışığında gelecekte kurulması planlanan çatı Şirket
hakkında gerçekleştirilecek teknik çahşmalara teknik destek sağlayacaktır.

7.5 TÜDEp süa çalışmaları esnasında ziyaret ettikleri firmaların makine ekipman parkuru ve mevcut

personeln'.",'o,.,,ffi,K,lık,lJzay,SavunmaveNükleer^w..",ry.,*ilt



alt sistem ve parçalardan hangilerini üretme kabiliyetine daha yakın olduklarının belirlenmesi hususunda
paydaşların gerçekleştireceği çalışmaların koordinasyonunu sağlayacaktır.

MALİ yÜrüvıı,üı,Ü«r,nn

Madde 7. Protokol kapsamında taraflar karşılıklı olarak bir mali taahhüt içerisinde olmayacaktır. Bu
protokol Taraflara herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Taraflar, kendi stratejik planları, bütçeleri
ve insan kaynakları kapasitelerine uygun olarak gerçekleştirecekleri faaliyetleri çeşitlendirmek ve
geliştirmek amacıyla protokol kapsamında uygun gördükleri durumlarda iş birliği yapacaklardır.

Taraflar işbu protokol kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde kendileri tarafindan yapılacak
harcamaları tabi oldukları satın alma usul ve esaslarına göre gerçekleştirecektir.

PRoToKoL HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİnİı,ıvınsİ vB ı VEYA FESHİ

Madde 8.

8.1. İşbu protokol; imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve 3|.|2.2017 tarihinde kendiliğinden
sona erecektir.

8.2. Taraflar, protokol süresi içinde herhangi bir zamanda 15 (on beş) gün önceden diğer tarafa yapacağı
yazılı bildirim ile protokolü her zaman tek taraflı ve tazminatsız olarak sona erdirme hakkına sahiptir.

8.3. Taraflardan herhangi birinin, işbu protokolden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine
getirmemesi halinde diğer Taraf, ihlalde bulunan Tarafi yazılı olarak ihtar eder. İhtarın tebliğinden itibaren
l5 (onbeş) gün içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde ihtar eden Taraf, başkaca bir ihbarda bulunmaksızın
işbu protokolü tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

8.4. İşbu protokol tarafların yazılı onayı olmak şartıyla değiştirilebilir. Gerçekleştirilecek düzeltmeler ya
da eklemeler yazı|ı olarak Taraflardan her birinin usulen yetkilendirilmiş temsilcileri tarafindan
imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecek ya da geçerli sayılmayacaktır. Protokolde yapılacak değişiklik
ve ilaveler yapıldığı tarih itibariyle geçerli olacaktır.

8.5. Taraflar karşılıklı olarak mutabık kalmak suretiyle işbu protokolün süresinden önce feshedilmesine
karar verirlerse, feshin duyurusu yapılan ve o dönemde devam eden program ve faaliyetler tamamlandıktan
soffa, Tarafların da kabul ettiği şartlar çerçevesinde sonlandırılması şarttır.

oiĞnn Hüxüıvıı,nn

Madde 9.

9.1. İşbu protokolün Taraflar açısından da herhangi bir üçüncü Taraf ile aynı yadabenzer bir faaliyet
içinde olma konusunda sınırlayıcılığı yoktur.

9.2. İşbu protokol, sadece ilgili Tarafların ve onların yasal temsilcilerinin faydalanabileceği şekilde
düzenlenmiştir.

9.3. Bu protokol uyarınca Taraflar arasında kurulan ilişki, bağımsız yüklenici şeklindedir. Tarafların
hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer tarafi bağlayan bir hükümde bulunma hak ve yetkisine
sahip değildir.

9.4. Hiçbir Taraf, basın açıklamasl, reklam ve pazarlama, promosyon ve tanıtım ya da diğer basın ve

tanıtım konularında, diğer Tarafin önceden verilmiş yazılı izni olmaksrzın söz konusu Tarafin bİzzat adını
veya yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin adını kullanamaz. Bu sınırlamaya karşın, Tarafların her

biri, yürürltlkteki kanun açısından herhangi bir karşıtlık yaratmayacak şekilde, genel ve bilgi içeriklilistelerdediğerTarafi':}K"'"\A 
/9X ş,\



İş bu protokol 9 (dokuz) madde ve 2 (iki) adet ekten ibaret ol"p 2İl.tL. l 2a.LL hrihinde orijinal 2 asıl
nüsha olarak ıanzim edilmiştir.
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