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Yukarıda belirtilen şahısların değişmesi halinde ilgill kurumlardaki pozisyonlar (TUSAŞ Üniversite llişkileri Müdürü
ve TEKiRDAĞ NAMlK KEMAL ÜNlVERslTEsi Rektörü) djkkate alınacaktır.

MADDE_V: TARAFLARlN YÜKÜMLÜLÜKLERi
A. Bu Sözleşme kapsamlnda tarafların ortak katkı ve sorumlulukları:

TEKiRDAĞ NAMlK KEMAL üNiVERSiTEsi ıLE
TUsAŞ_TÜRK HAVAClLlK VE UZAY SANAY|i A.Ş. ARASıNDA işBiRLiĞi SÖZLEŞMESi

MADDE-l: TARAFLAR
işbu Sözleşme TEK|RDAĞ NAMlK KEMAL ÜNıVERSiTES| (bundan böyle Üniversite olarak anülacaktlr.)

ile TUSAŞ - Türk Havacıllk Ve Uzay Sanayii A.Ş, (bundan böyle TUSAŞ olarak anllacaktlr-) arasında aşağldaki
koşullar çerçevesinde düzenlenmiştir, "TUSAŞ" Ve "Universite" aşağlda tek başlarlna "Taraf" ve müştereken
"Taraflal' olarak anIlacaktır.

MADDE -ll: AMAÇ
Bu Sözleşmenin amacı, Üniversite ile TUSAŞ arasında, eğitim, öğretim Ve araştlrmaya ilişkin işbirliğini

geliştirmek Ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşullarl düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemektir.

MADDE-lll: KAPSAM
Bu Sözleşme, Üniversite ile TUSAŞ araslnda eğitim, öğretam Ve araştlrmaya ilişkin işbjrliği koşullarınl

düzenlemek, lisansüstü eğitime yönelak ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, öğrencilerin TUSAŞ'ın
laboratuVar Ve teçhizat alt yaplsı ile tesiSlerıni kullanarak lisans-Yüksek Lisans ve Doktora gibi akademik çallşmalar
yapabilmelerine yönelik esasları kapsamaktadır.

MADDE_ lV: SÖZLEŞME YÜRÜTME VE KOORDiNASYON KURULU
Sözleşme'nin yürütülmesinde TEKiRDAĞ NAMlK KEMAL ÜNlVERsiTEsi ve TUSAŞ'ın aşağlda beIirtilen
birimleri temaS noktasl olarak faaliyet gösterirler,

Kuruluş :TUSAŞ
Adres : Fethiye Mahallesi, Havaclllk Bulvarl, No:1 7, 06980 Kahramankazan - ANKARA
llgili : Universite llişkileri Müdüdüğü
Telefon : 0-312-81 1 '|8 00
Faks :0-312-811 14 25

Kuruluş :TEKIRDAĞ NAM|K KEMAL ÜN|VERS|TES|
Adres :Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Namık Kemal Mah. Kampüs Cad, No:1 Merkez-
TEKiRDAĞ
llgili : Prof. Dr. Mümin ŞAHİN (Rektör)
Telefon :0-282-2501002
Faks :0-282-25099000

Taraflar, bu Sözleşmeye göre yürütecekleri çalışmalarda, diğer tarafln öğrencı, öğretim üyesi Ve
personeline, bu Sözleşmede düzenlendiği üzere imkAnları d6hilinde gerekli kolaylıkları ve desteği
sağlamayl taahhüt eder.

2. raraflar, belirlenen konularda ortak araşt|rma Ve geliştirme pro.ielefi yapma adına birbirileriyle etkili bir
koordinasyon halinde olacaktır.

3, TarafIar, Uluslararasl kuruluşlar, kamu kurum Ve kuruluşlarl taraflndan fonlanan ve üniversite-Sanayi
işbirliği i|e öngörülen araştlrma Ve geliştirme projelerinde Taraflar bırbiri|eriyle işbirlıği yapma konusunda
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etkili bir koordinasyon halinde olacaktır.



4. ra.atlar, önceden koordine edılmek koşuluyla, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi
bilimsel aktiviteler organize edebilecektir.

5. Taraflar karşılıklı olarak belirlenebilecek konularda birbirlerine sertifika eğitimleri Ve kurs Verebilecektir, Bu
kurs Ve sertifika eğitimlerinin içerik, mali Ve idari konularl karşılıklı mutabakat Ve Taraflar arasında
imzalanacak ek sözleşmeler ile düzenlenecektir.

B. Bu Sözleşme kapsamında TUSAŞ'ln katkl Ve sorumluluklarl:

1. Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli, bitirme projesi Veya tez
çallşmalarlnda, önceden koordine edilmek suretiyle TUSAŞ'ln tesis Ve laboratuVar olanaklarlndan
TUSAŞ'ln iş yükü ile tesis Ve iş güVenliği uygulamalarl da dikkate a|ınarak TUSAŞ'ın onayı alınmak
kaydlyla faydalanabilecektir.

Universitenin lisans Ve lısansüstü öğrencilerinin yapabilecekleri ve TUSAŞ'ın da ilgi alanlna giren bitirme
projeleri ve tez konuları havuzu, TUSAŞ tarafından oluşturuIacak, aynı zamanda Universitenin de TUSAS
yol haritası kapsamında o]an konuların belirlenmesi süreçlerinde ihtiyaç duyuldukça güncellenecektir.

3. Sözleşme kapsamında Universite öğrencileri, personeli ve öğretim üyeleri tarafından TUSAŞ tesislerinde
yapılacak olan lisans bitirme projesi Ve lisansüstü tez çallşmalarlnda söz konusu öğrenci, personel Ve
öğretim üyeleri taraflndan TUsAŞ'ta kuIlanllacak tesis Ve laboratuVar kullanlm masraflart, malzeme Ve sarf
malzeme ihtiyaçları TUSAŞ'ln onay|yla TUSAŞ taraflndan karşılanabilir.

4. TUSAŞ Ve Universite, Sözleşme kapsamlnda yapllacak olan lisans bitirme projesi Ve lisansüstü tez
çalışmalarında bu çalışmaların izlenmesi için konuyla ilgili bir personel (Sanayii Danışmanı)
belirleyecektir.

5. TUSAŞ, tarihleri Ve içeriği ayrlca koordine edilmek üzere, her yll UnıVersite'nin öğrencjıeri, öğretim üyesi
Ve idari kadrosu taraflndan inceleme gezisi yapılmasını sağlayacak Ve gerekli yardlm Ve kolaylik
sağlanacaktlr.

C. Bu Sözleşme kapsamında Üniversjte'nin katkl Ve sorumlulukları:

1. ÜniVersite, TUSAŞ personeIine özel alanlarda mutabakat ile lisansüstü eğilim Verebilecektir. Yüksek lisans
eğitimleri uzaktan eşzamanlı veya örgün olarak yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar
Taraflar arasında imzalanacak ek sözleşmeler iIe düzenlenecektir.

2. Universite, TUSAŞ'ın akademik Ve bilimsel alanda destek istemesi durumunda, yürürlükteki mevzuata
uygun olarak Ve imkanlar dahiljnde bU desteği Vermeye çallşacaktır.

Universite, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin TUSAŞ'ın ilgi alanına giren bitirme projesi Ve tez konularlnl
seçmesin j teşVik edecektir,

4. Universite, tarihlerı Ve içeriği ayrlca koordine edilmek üzere, ihtiyaç duyulması halinde TUSAŞ personeli
taraf|ndan Universite'de inceleme gezisi yapılmasınü sağlayacak Ve gerekli yardlm Ve kolaylİklarl
sağlayacaktlr.

D. İşbu Sözleşme, Tarafların beraber çalışacağı anlamına gelmediğigibi, Taraflardan herhangi birine, djğeri adına
üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir taahhütte bulunma Ve/Veya borç altına girme Ve/veya ıletişim kurma
Ve/Veya temsil etme hakkı da tanımaz,

MADDE-Vl: lDARI HUSUSLAR
A. raraflar ortak proje ve çalışmalarını, söz konusu ortak proje Ve çallşmalarda görev alacak kendi personeli

Vasltaslyla yürütürler. Gerekli planlama ve koordine bu personel taraflndan yapIlIr.

B, Tarafların bu Sözleşmeden kaynakll herhangi bir mali sorumluluğu yoktur

C. Taraflar bu Sözleşmeye dayalı olarak yapacakları çalışmalara ilişkin ek sözleşme veya sözleşmeler
hazlrlayabilirler.
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MADDE-Vll: sÖZLEşMENiN GEçERLiLiK sÜREsİ
Bu Sözleşme ımza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup; geçerlilik süresi dört (4) yıldır. Taraflardan

herhangi biri söz konusu dört ylllık sürenin dolmaslndan evvel karşl tarafa yaz|ll bildirimde bu]unmazsa Sözleşme
birer yıllık dönemler boyunca uzayacaktır. Taraflardan herhangi biri söz konusu bar yıllık sürenin dolmasından evvel
diğer tarafa yazlll bildirimde bulunarak Sözleşmenin uzamaSlnl önleyebilir.

MADDE-VIll: SÖZLEŞMENiN FEsiH KoŞULLAR|

Sözleşmenin geçerliliğl, yürürlüğü, yorumlanması dAhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu
Sözleşmeden kaynaklanan Uyuşmazllklarln çözümünde T.C. Ankara lVahkemeleri ve icra Daireleri yetkilıdir.

MADDE-X: sÖzLEşMEDE DEĞişiKLiK YAPlLMASl

sözleşmenin geçerlilik süresi içinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelebilecek değaşikliklerin
yürürlüğe konulması ancak taraflarün anlaşmalarl suretiyle mümkün olabilır.

MADDE-Xl: BiLDiRiMLER

işbu Sözleşme'nin hükümleri altında, Taraflar araslnda yapllacak bildirimler, aşağlda belirtilen adreslere
veya yazılı olarak bildirilecek başka adres(ler)e iadeli taahhütlü posta ile ya da elden teslim edilerek veya güvenli
elektronik imza kullanılarak Tarafların kayıtlı elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Taraflar arasında diğer Taraf'ı
temerrüde düşürmeye, Sözleşme'yi feshe, Sözleşme'den dönmeye ilişkin ihbarlar Veya ihtarlar noter aracllüğlyla,
taahhütlü mektupla, telgrafla Veya güVenlj eIektronik imza kullanllarak kayltll elektronik posta sistemi ile yapılır.

Üniversite'nin Adresi
TEKiRDAĞ NAMlK KEMAL ÜN|VERS|TESi,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü,
Namtk Kemal Mah. Kampüs Cad, No:1
Merkez-TEKiRDAĞ

TUsA 'ın Adresi
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş
Fethiye Mahallesi, Havac]lık Bulvarı, No:17
06980 Kahramankazan - ANKARA

Taraflar arasında yapılacak tüm bildirimler, e-posta hariç olmak üzere karşı Tarafça teslam alındlğl tarihi
takip eden lş Gününden itjbaren geçerli olacaktlr. Herhangi bir adres değişikliği, deği;iklik tarihinden itibareĞn geç
] 
5 (onbeŞ) gün içinde, değişiklik yapan Tarafça diğer Tarafa bildirilec;ktir, Adres değişikliği olğer TaÜfa

bildirilinceye kadar, Taraflarln eski adreslerine yapılan bildirimler geçerli sayılacaktr.

3 sayfa Ve 1 1 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme .o9 ü.a.bü2022larihinde her biri bir tarafta kalmak
üzere iki (2) nüsha ımzalanarak yürürlüğe girmiştir.

TEKiRDAĞ NAMlK KEMAL ÜııivrRsiresi TUSAŞ-Türk Havacıllk Ve uzay sanayii A-Ş.

PIof. Dr. Temel KoTiL
Genel Müdür
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Bu Sözleşme diğer tarafa yazl ile bildirim yapmak şartıyla tek tarafll olarak feshedilebilir. Bu şekilde
yapllacak bir fesih sonucunda taraflarln birbirine karşl herhangı bir mali ve hukuki sorumluluğu olmayacaktlr.

MADDEJX: uYuŞMAzLlKLARlN GiDERiı_ıvıesi


