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Madde 1: KOIWI

Bu protokolün konusu; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Böigesi (Niğde

Teknopark A.Ş.) ile Niğde Orgarize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasrnda üniversite,sanayi işbirliğini
güçlendiımek için yapılacak işbirliğidir.

Madde 2: T.AR.AFL.AR.

Bu protokol; Niğde Omer Halisdemir Univeısitesi Teknoloji Geliştiıme Bölgesi Merkez Yerleşke,
51240 Niğde adresinde yerleşik Niğde Telcıopark A.Ş. ile Niğde-Bor Karayolu 7. Km B.Cadde No.7
51100 Niğde adresinde yerleşik Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasırrda

düzenlenmiştir.

Bundan sonra protokolde Niğde Orrrer Halisdemir Universitesi Teknoloji Geliştiırne Bölgesi "Niğde
Teknopark", Niğde Organize Sanayi Bölgesi ise "Niğde OSB" olarak aru.iaca}trr.

Madde 3: AMAÇ

Bu protokolün amacr, Niğde Teknopark ve Niğde OSB Yönetiminin, üniversite ile sanayi arasrnda

kurulacak işbirliklerini biılikte eie almasr, karşılaşılan sorunlann çözümüne yönelik öneriler
gelistirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ünin geliştirme çalışmalannda ve yenilikçi ünin ortaya

konulmasrnda üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasınr tesis etmek maksadıyla taraflar arasında

sağlıklı bir iletişimin ve bölge ekonomisini gelistirecek işbirliğinin sağlanmasrna katkı sağlamakiır.

Madde 4: KAFSAM

Bu protokol Niğde Teknopark ile Niğde OSB Yönetimi'nin 3. Maddede beliıtilen amaç doğrultusunda

sorumiulularıru kap samaktadır.

Madde 5: SORIIMLULUKğ-AR

Niğde Teknopark ve Niğde OSB Yönetimi'nin bu protoko1 kapsaminda her türlü yasal denetim, yasa1

cezalvergilresim/harç giderlerinden kendileri sorum]udur ve her türlü yasal sorumluluk kendilerine
aittir.

A. Niğde Teknopark'ın Sorumlulukları:

1. Niğde OSB Yönetimi'nin belirleyeceği mekanda Niğde Teknopark lfiütrat

temas noktasr olustirnrlacakir. ,j.i'
ofisi adi altında bir



_J.

Niğde OSB'de lçuı"ı-ılacalt Niğde Tel<nopark lrtibat Ofisiırıle Niğcle Tekıroparl< tarafiırdaı-ı
görevleırdirilen persoırelin lraftaıııı-ı bir giinü Tekııoparlı koırusrıırda saııayicilere bilgilendiı.nıe
YaPllırrasıırı sağlayacaktır. Verilecelç lıizırretin zamanl, haıigi gi-iı-ı cılaca.ğı, kapsami gibi l-ıı_ısı_ıslar

Niğde Tekıropark tarafıııdaır be l irleırecektir.
Niğde TekıroPark tiıiiversite-sanayi işbirliği koırı-ısı-ıırda dtizenlenecek lıilgileırclirıne. taıııtııı-ı,
farkindalık olrışturına aırraçlı etkiııliklere katılarak iiniversite-saırayi arasıırda biIgi paylaşınında
bulunacaktır.
Niğde Tekıropark, teknolojik yeııilik, tasarıın, sisteıır eırtegrasyoı-ıu, seıtifikasyorı v9 Ar-Ge gibi
alanları cla kapsaırrak |izere tiniveı,site ve özei sektör firmalarııra ilişkiıı tiiırr koı,ıularda ı_ılusal ve
ı"ılı-ıslarası fon prograırrlarıı-ıa yönelik pro.je geliştirıııe ve y|irütırıe koırrılarında Niğcle Tekıropark
hizııret şaılJarııra uyınak şartı ile Niğde OSB'deki firırralara lrizmet verecektir.
Niğde OSB'deki saırayicileriı,ı gerçekleştirecekleri Ar-Ge projeleriııe yöııelik olarak gerekli
akadeırrik desteği darıışnıan olarak sağlaııması için gerekli koordiırasyoırı_ı sağlayacaktır.
Niğde OSB sanayicileri tarafıııdan geliştirilen yeıri iiriiıi/tekırolojilere yönelilç fikrı ve sıırai
ıli-i1l<iyet lrakları (FSMH) bilgileırdirme, başvuri-ı işleırrleriııi ve ticarileştirne siireçlerini Niğde
'f 

el< ı,ı opa rl< Ir i zı-ıı et şaı1l arıııa ıı yıı-ı al< şaıtı i l e yöıretecekti r.

Niğde Telrıropark'ta geliştirileıı çıktılarıı-ı/prototipleriıı Niğcle OSB'de iiretilnresi aınacıyla
tekıropark fi rırra-Niğde OSB fi rıııa karş ılıklı ziyaretleri gerçekleştiri lecektır,

6.

7.

5.

l-

B. Niğde OSB Yöıietiııri'ıriıı Soruırılulrıkları:

6.

5,

Niğde OSB biiıryesiirde Niğde Teknopark'ıır ]ıizırretlerine erişiın için Niğde Tekıropark İrtibat
Ofisi kıırıılnası iÇin ırıekaır talrsis edecek ve talrsis edileır yeriıı giderleriıri (elektrik, sıı, ıs]tlırıa,
i ı-ıterıret vb. ) karşılayacalçtır.
Üıliversite-saı-ıayi işbirliği koıırısuırda Niğde Tekrıopark tarafıııclaır verileı,ı eğitiınlere,
biigilendiı'n-ıe toplaııtılarına Niğde OSB'deki saı-ıayicileriı-ı katılıırasıırı sağlaır-ıak aırıacıyla
dı"ıYı-lru, taırıtıın vb. faaliyetlerle onları bıı lroı-ıucla teşr,ilı edecektir. Bı"ı pı.ograınlar için gerekli
dı;ruırılarda toplaııtı saloıılarıı-ıı Niğde Tekı,ıopark'a tal-ısis edecektir.
Niğde OSB biiıryesirıdeki saırayicilere Niğde Teknopark'ıı-ı verdiği lrizmetlerin cirılurı_ılması,
basılı ı-ı-ıateryalleriıı tılaştırıIırrası ve diğer lrizınetlerdeır lıaberdar olınalarını sağlayacaktır.
Niğde Öıı'ıer Halisdeıııir Üııiveı,sitesi'ı-ıcie Ar-Ge proje potaırsiyeli ve yenilikçi fil<irieri olan
akadeıl-ıisyeırler ile Niğde OSB'deki saı-ıayicileriır bı;luştıırulınası için Niğde Tekıroparli
taraflııdaı'ı yapılacak saı-ıayici ziyaretleri, bilgilendirnıe toplaırtıIarı ve saha çalışı-ı-ıalarıırda
teınsi lci bı_ılulıdı"ıracaktır.

Üıriversite ile saırayinin karşılaştıkları sorı-ıırların birlikte ele alıı-ıması ve çöz|iın öırerileri
geliŞtirlırresi aırracıyla Niğde Tel<nopark ile birlikte oılak projeler |iretilırresiı-ıe aracı olacaktır.
Niğde TeknoPark tarafiı-ıdaır Niğde OSB'deki firııalara yöırelik lraber, dı_ıyurrı, biigileııdirıne
vb. faaiiyetleriııe Niğde OSB Bölge Miidürlüği-l iııterıret sitesinde (www.nıgdeosb.coın) yer
veri lecektir.

Madde 6: PR.oToKOf- YURÜrıvtn VE KooR§İıvasyoıı+

Protokolıin yiirıiti"ilmesinde Niğde Teltııopark'taır Geı-ıe] Miidür Doç.Dr.Mahnıııt ALKAN ve Niğde
OSl]'den Bölge Miidtirii Ziihal DİŞCEI(İCİ teırıas ı-ıoktası olarak faaliyet gösterirler.

Madde 7: FR.OTOKOLIIN sÜnEsİ

Protokol stiresi 12 (on iki) ay olı,ılı iıırzalaırdığı tarihteı-ı itibareır geçerliclir. Protokol siiresiniıı
clo]n-ıasıı-ıdaıı öı'ıcel<i i (bir) ay içerisinde taı,aflarca yazılı itiraz olır-ıaırrası dur1i1ıruncla süre 1 (biı) yıl
daha ıizatılıırış olacaktıı . .:.,

2.

2.



Madde 8: S.dĞL,ANACAK ITiZMETİN BEDELİ

Niğde Teknopark ve Niğde OSB Yönetimi tarafindan sağlanacak hizmetler için taraflar birbirinden

lrerhangi bir ücret talep etmeyecektir. Niğde Teknopark tarafından üçüncü taraflara Norütj
akademisyeırleri, Niğde OSB'deki sanayiciler vb.) sağlanaçak lrizmetler için hizmet bedeli talep

edilmesi durumunda bu bedeldenNiğde OSB Yönetimi sorumlu olmayacaktır.

Madde 9: PRoToKoLt N rESrÜ VE CEZAİ şARTI

Taraflarrn protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirınemeleri halinde, taraflar yazı|ı veya
sözlü ihbarda bulunnrak kaydıyla protokolü fesheder.

Madde 10: PRoToKoLtIN SONA ERMESİ

İşbu protokol, Madde 6'da belirtilen sürenin bitiminde sona efer.

Madde 11: {IYUŞMAZLIKLARıN çİnaRİııımsİ yş YETI{İLİ MAİIKEME

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

Madde 12: ytJRüRLtİK

İş bu 12 (on iki) maddeden oluşan protokol 2 (ik| nüsha olarak hazırlanırıış ve taraflarcaimzalandığı
05 l 07 l20|B tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Niğde Teknopark A.Ş.
Adına

Niğde Otgaıize Sanayi Bölgesi
Adına

r.Muhş{n KAR.
Yönstim Kurulu Başkanı


