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T.C.N§GDE ÖıttEn [-{.e{,İ§DEMfıt Üşİvgn sİçnsİ {x,n
üiTAş DüĞAN vEğ}ğjK p,q§ıçA iıç.sıaç v}ı T,EKNiK A.§. AıaA§§ND.A

işnxraniĞi p§(üToKotr,ü

§failde n: KONU

Bri Protokolün koiıusu, Niğde Önrer Halisdeınir İjniveristesi ile Ditaş Doğan Yee]ek Parça İinaiaı ve
Teknik A.S. arasrncla üniveı:site-sanayi işbirliğini güçlenclinnek içiır yapilacak isbirliğidir.

Madde 2: TAR.4}r[,Aji.

Bu Pı'otoko1; taraflar olaı'ak Niğcie Öırrer Ha]isdemir Üııiversitçsi ile Ditaş Doğaıı Yedek Parça İırıalat ve
Teknik A.S. arasurcla, asağıdalri nracldelerde beliıtilııris olarr esaslar ve saıtiar üzerinde tanzim çdilerek
inızalanıııstır.

Rundan scını'a protokolde Niğde Örrıeı Haliscleırrir Üuiversitesi "NÖHÜ", Ditas Doğan Yedek i?arça
inıalat ve Tekırik A.Ş. ise "1)İTAS A.S." olaı-ak aıılacaktıı..

Madcie 3; A}t{AÇ

IJu Pr<ıtokolüıı aınacl, XÖHÜ ile DİfAŞ A.S. arasıırda, eğitim, öğretiıı ve tırastıı-ıııaya iliskiır isbirliğini
geliŞtirnek ve yerlestirıııek üzere gerekli şaıllaıı düzeırleıııek, ilgili esas ve kuraİları belirleiıekıir.

Macldc 4: KAFS.&M

I}u Protokol, NÖHÜ ile nİ'lAS A.S. arasıı-ıcla eğitim, öğı,etiırı ve arastrı::ıaya ilişkin işbirliği koşuliaııru
ciüzenlenrek, lisaııs ve 1isaırsüstii eğitiıııe yöııelik orluk tz ve proje çalısinalaıı gerçekleştirnrek,
öğreırcileriır anllaıı kı-ııırrrrrn Ar-Ge Merkezi, laboı,atuvar ve teçhizai alt yapısı ile tesisjgriııi kullaııarak
tez ib. akarleınik çalısnıalar yapabilıneleriı,ıe yöırelik esasiarı i<apsanaktadıı.,

Madde 5: PRüT,oKo{, YÜR.üTn{ğı VE KOünq.nİNA§YoN

Protcıkoiün yürütülııresinde i.lÖFlÜ'clen KÜSİ 'L'eıırsilcisi ]]rof.Dr.Ö,Yusuf ]]ORAMAN ve Dll,AS
A.Ş.'deır Ar-Ge lV{üriürü Mustafa TAS teınas noktası olarak f'aaliyet gösteririer,

Macİde 6: T,&}İ..AFLAR{1N ır Üı<uıiıaı[inrix«,nmİ

A. Bu protokol, l<apsaınıırda tarat'ların ortak katlçı ve sr,ırı"rrrılulrıklaıı:

1. Taraflar, bu Prcıtokole göre yiinitecekleri çalısı:raiarıla diğer tara{irr öğrenci ve 1:ersorreiinc bıı
Protokoide düzeırleırdiği üzere gerekJi kolaylı}<ları sağlanrayı taahhüt eder.

2, '{'araflaı:, oılak arastırfita ve gelistiı:rre projeleri yapn]a adına birbirileriyie etkili bir kooıdinasyon
haliırde lıulunabiltıcektir.

3. Taraflar, ulı-ıs],ararasi kurı-ıiı-ıslaı, karnu klırlıın ve kunıluşiarı tarafiırdan foır]anan ve üniversite
sanaYi isbiıliği öngöı-iilen arastııııa ve gr:listirırre projelerincle birbirileriyle isbirliği yapııa
koırusuııcla etkili bir koortlirrasyoır hali ırcle bu lı-ınabi lecektir.

4. '['aı'aflaı, ölıcecleır koıırdiıre edilnek kosuluyla, ortak koırf'eıarls, seııineı:, panel gibi lıilinısei
faaliyetler organize edebilecektir.

5. 'l'araflar karsılıklı olarak belirleırebileçek konulıiı,ı]a bırbiri]eıine eğitiın ve kurs veışbilecektiı., Bu
kurs ve eğitinılerin içerik, inali veı idari j<onuiarı kaı,sılıklı ırıı_ıtabakat ile ıli.izeıılenecektir.



protolio i lıııpsaiır ı ııcla Dl 1'r\ Ş A.S.' ıı i ıı lialli ı r,o scırııııı l ıı l tı [il arı :

NÖHt,l lisaı-ıs ve lisaı-ısi.istii öğrencileı,i ile NÖüjÜ öğı,etiııı iiyeleriııiıı tez, ve pı-o.je
calıŞlııalal'ıı-ıcİa, öı-ıceden licıorcliı,ıe ecli]ı-ııeIi sııretiyle DİTAş A.ş.,ııin tesis ı,e 1aboratııvaı.
iıııl<al-ılarılıclan DıT,+Ş A.Ş.'lliıı iş yiiliti ile tesis Ve iş gıii,eı,ıliği ııy_uıılaıı-ıaları cla clikltaıe
al ı ı ı aral< fhycla l aı,ıalıi lecekt i ı-.

2. NÖrltj ]isaııs ve ]isaı,ıs|istii öğı,eııcileriı-ıin ya.pabilecekleı,i ve kı.irrııı-ıı_ıı-ı cla iIgi alaı-ııııa giı.en
tÇz, 1Çoılııları lıaı'ııZrı. D]TAŞ 

^.Ş, 
tarafıııclaıı o]ı_ıstuı,ıı]acak ve ilıtil,aç clııyıılclİıkça

giiı,ıce1 leırecektir.
3, Pıotoliol kapsaııııııda NÖHU öğreııcileri ve öğretiı-ıı tiyeIeri tarafıı-ıclaı.ı DlTnş A,ş,

tesisleriııcle YaPılacak olaıı lisaı-ıs ı,e lisaı,ısiistii tez çalışır"ıalarıııcla söz l<oııı_ısı.ı öğı.enci ve
öğretiırı iiYeleri tarafıııdaıı DİTAŞ A.Ş.'cle liııllaııılacali tesis ve laboı.atiıvar lçı_ıllaı-ııııı
ırrası'aflıirı ve ı,ııalzeırıe ve sııı,1'rııalzeırıe ihtiyaçlaı,ı DİTAŞ A.Ş.'ııiıı oı-ıayıyla DİTAş A.ş.
taı,afırıclaı-ı l<arş ı laııab ilecektiı.

7.

5.

6.

DtTAS A.Ş. lisalls eğitinlinde "Mlilıeııclis]ik Uygııiaııızılzırı" clersi kapsaıı,ııırcla firnıa iş yiikıi
dc clililiate a]ıiıaı'al< L}zıııaı] tekııılç persoııeliııiıı 2-3 hafta (l-ıaftada 3 saat) rıygı_ılaıııa rre
teçı,t'i L,ıe leıi ıı i al<tarab i l ıııes i ı-ıc i ı"ııltzı n sağ I ayaca kt ır.
Bıı Protokiıl liapsalı'ııı-ıcla yapılacalt cılaı,ı ]isaı,ıs ve lisaı,ısiistli tez çalışıııalarıırcla bı_ı
calıŞı-ı-ıalaı'ııı izlcıııııesi içiıı firıııa kontıyla ilgiti bir peı,stıı-ıel [:eliı.leyecekıiı..
I'arihleri ve iÇeriği ayııça l<oorcliı-ıe eclilıııek tizere, lıeı yıl NÖHÜ öğıeııci ve öğı.etiıı i.i),esi
taı'ııfinclaıı teknik gezi yapıinıasıı,ıı sağiayacak ı,e geıekli yaı,ci ıııı ve liolaylİklaı.i yeriı-ıe
getirecel<tiı,,
Dil-AŞ A.Ş. telinik peı,soııcl ilıtiyacıı,ııı-ı karşılaı,ıı-ırasıııria NÖHU nıezı_ııılarıııclaıı
üraı,aılaııab i I ççektiı,.

C. Bıı pıotolıol l<apsaı-ırıııcla NÖIllJ'ııin lçatki ve sorı-ıı-ı-ılı-ı[rıkları:

l. NÖHÜ, Dİ'lAŞ A.Ş.'ııiır akadeııik ve biliırısel alaııda ciestek isteırresj
d Ah i l iııcle b ıı clesteği verıııeye çalışacaktıı..

clrıruırı ı_ı ırda, iınkiıı laı

2. NÖ1,1ll, lisaırs ve lisansiİstii öğı,eııcileriiıin DİTAŞ A.Ş.'ı,ıiıı cle ilgi ııltıı-ıına gireı,ı tez
l<cın ı_ı larıı-ı ı seçıııes i n i teşv i l< ecjecel<ti ı..

3. NÖI{Ü, tarihleri ve içeıiği ayrtca kooı,cliı]e eclilıııek Lizeı,e, ihtiyaç clııyı_ılıı,ıası lıalincle DiTAş
A.Ş. Persoııeli tarafıııdalı NOI{Ü'ııe iııcçleıı-ıe gezisi yzılıılıı,ıiısıı,ıı sağlayacalt ve gerelili
yiıı,d ı nı ve l<o layl ı l<ları yeı.i ıı e geti recel<ti r.

Mırtlrlc z: İnanİ MUSd]s{,Aii

l]. iJıı

l

]. ']'arallar ortalt pı,o_je ve çaiışı,ı-ıalarıı-ıı, söz l<oı-ııısı_ı oılali
l<eııcli peı-sr,ıı,ıeli vasıtasıyla ylirtiti.irlcı.. Cerel<li plarılaırra

pfo_Je ve çalışı-ı-ıa[arcla görev alactıl<
ve I<ocıı,cliı,ıe bı-ı perscıncl taı,afi ırdaı-ı

yııp ı lır.
2. Taıırfliırııı bu protoltolcleı-ı kaynaklı herlıangi lıir ınali sorı-ı ıı-ı l rı l ı,ı ğı_ı yo litıı r.

Ma dı}e E : }}l?.oT,oİ( oLtiN GnÇxıRLİıİu< sÜnıısİ

Bu Protokol inrza taı'ilriııcleıı iti[ıareıı geçeı,li lıale geliı,oItıp; geçeı,lili1< siiresi iki (2) yıldır. Tara.flarclaı-ı
lrerlıaııgi biı'i söz ltollı"ısi"ı iki yıllık s[-iı,cı,ıiı,ı clolı,ııasıııclaıı evvel ltarşı teıralh yazılı bitcliı.iıııcle bı_ılıııiınazsa
Protol<ol birer Y1||1|1 clöııeıııleı, lıoyı-ıııca ı-ızar,'I'ıiraflarclaıı iıeı,lıaııgi biri söz l<oiıtısrı bir yıllık siireııiıı
doIn'ıasıı-ıclaıı evvel cliğer tıiı,al'a yazılı bilcliriıı,ıcIc lııılıııraı,aI< protol<oltiır ı_ızaırıasıııı önleyebiliı..

Söz koııı-ısu protol<ol, NOHÜ RektörJtiğii ile l)İ'ı'aş A.ş. aıasıııcla geçerlicliı-. isiııı cleğişikiiği veya deviı
gi[ıi süreçleı,cie ptotokol gecerliliğini kaybecler.

Madde 9: Pİi.o,l,Ot(Oİ-ÜN ilİlsiF{ KOŞIJİ-l,,4}t{

taliviıı-l giiı]ii öı'ücecieıı;zi171|1 [-ıi]cliıiıııile bıılı_ııııııal< sııı,etiyle {islıeclclıiiiı.leı..



Mıııİttc İ{}; {JVUŞMAğ[,ğ§«,Aft[İv {;İ_»İııtİş,ivııısİ Vİı Vxı,.r,}d},İ IVIAffiİ(ğİnm

Prçrtı:koIci* be lirtilçn osiıslar di]ıiliııdş yiiıiitiileıı koı,ıtılarcla çılcalıilecek anlaşırızliklar karşılıklı
göriişıı'ıelerle çöziiıııl*ııiı. 

-I'ıral]aı 
ııı,tısıııcla ilıtiiaf çıkınası lıaliııde "t .tJ,Niğde Mahkeınoleri yetkilidiı.

h{aıİıIe 11: P}tOTt}Kün İ}ı] İ}TcĞişiKı,ix yaplınaEsı

Protokoliııı geçerliIik siiresi içinde lıerlıirııgi bir ı,ıedendeır dolayı ıııeydaı-ıa gelebilecek değişikliklerin
yiiriirliiğe kçıırıİuıası arıcak taraf'larııı ltaışılıklı aıilaşıııalaı,ı stıı,etiyle ı:ııiiır,ıkiiıı olatıilir.

i{nılde 12 : ]'AIt.dFLAiilN ADtrilSLERİ

Niğde Öıııor }]alii;çiçıııir Üırivcrsitcsi Relitöı,lüği.i, Ditaş Doğan Yedslç Parça İınalat ve 'lbknik A.Ş."
MerkşzYerieşke, BorYolrı ljzeri,51240NİCnll l(ayseri Yolu 3. Kıı.5110üNİÖDğ

Maciıle 13ı T'ilini,İÇA:f

Pı'otokolİiııı tarafları, yı-ıkarıdı yazı,lı aclresleriııi kaı-ıııı,ii aclıes ıılaıak kabul etmiş ı:lup, bu adreslere
gÖnderilecek biitiiır ihbar ı'e telıligallaı,ıı,ı, ttıı,aliıı keııdiş,iı-ış yapılınış oldıığunu kaiıui ectşr. Taraflaı:clan
lıerhaııgi biri aclresiıri değiştirıliği 1akdirıit yeıri adresiıii diğeı taı,aflara derlıal yazılı oia.ak bilciiı-ecektir.

13 (on iiÇ) nıaddedeıı itıaret olaıı btı pıotokol a5fi7l?018 tarilıiııcle heı,biı,i bir sözleşeııcie kalnıalı iizeıe iki
(2) nilslıa iınza l a ııara.k yii ri.irlü ğe girırr işti ı.
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Selim IrAYBAŞ
Yöııetiııı Kurulu Ba§kan Yıd,

Murahlıas {İye


