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Madde t: KOF{ğJ

Bu ptotokolüır koırusrı, Niğde Öıner Halisdeınir Üıriverjstesi ilc Nigıııer Tarrm Makinalari
Iırralatı ve Yedek Paı:çalan Saır. ve 'fic, I.,td.Şti. arasıııda iiniversite-saırayi işbirliğiııi
güçleırdiırıek için yapılacak işbiıiiğidıı.

lVfacüde 2 : TA[t,& F'i-A.ii

Bı.ı protokol; taraflar olaralı Niğdc Öırrer Ha]isdeınil İJniı,ersitcsi ile Niğırrer Taırın
Makiııalaır İrnalatı ve Yoclek Pıırçaları Saır.ve Tic.Ltd.Sti. arasiı-ıda, aşağıclaki ınaddelerc]e
belirtilıiıiş olaır esaslai: ve sartlaı: üzeı,inde tanziıı edileı"ek irnzalaıııııstıı .

Bundaır solıra protokolde Niğde ()ırrer Halisdeııir Üıriversitesi "NÖIlÜ", Niğner Tar,ıın
Makiııaları İııalati vç Yedek Palçalan San.ve Tiç.i-td.Sti. ise "Ir{jĞMER Ltd.Sti." olarak
anılacaktır.

Madde 3: .{M,{Ç

Bu protiılctılün aıııacı, ltÖllÜ ile XİĞUPR Ltd.Sti, arasırıcla, eğitiın, öffetiııı ve arastırmaya
iiişkiıı işbirliğini gelistirıırek ve yeriestinnek üzere geı,ckii şartlaıı dı,izenleiıek, ilgili esas ve
kuıa1l arı bcliı,l eınektir.

Mac{cle z$: KAI'S.AM

Bu pı:otokol, ruÖr,IÜ ;le lılİĞVigR Ltcl.Sti. aı,asinda eğitiın, öğretiın ve aı:astırmaya ilişkin
işbiıliği kosı"ıllarını düzenlenrek, lisans ve 1isaıısüstü oğitime yöirelik ortak tez ve proje
çahşınaları geı,çeklestirnıeJ<, öğrencileriır aııilaır kuı,uınuır Tasar-irrı Merkezi, laboratuvar ve
teçhizat alt yapısı ilr; tesisleriııi krıl]anarak tez vb, akadcıirik çalışır-ıalar yapabilıneleriııe
yönelik esasları kapsaır-ıaktadır.

i\4a dcte 5 : FR.O]loKün- v Üta[jq,ııa.}ı V.F] KOO sqJDf]N A§VON

Pı:otokoliiıı yüı|itı-ilıı,ıesiırde 1ılÖHLJ'deıı l([JSİ T'eınsilcisi ProflDr.O.Yusı-ıf T'ORAMAN ve
NIGMER Ltd,Şti.'deır Gır.Md.Yrd.Hilııri AVSAR tenıas noktası olaı,ak fualiyet gösteıirler.

IVf adde 6 : T,.4RAnı,x,A§ğ.lN ır Ü « tj nry ı, njı Üş<ş, aı nİ

A. Bı"ı protokol kapsaınında taraflarııı tııtalç lçatkı ve soıurı-ılı-ılukları:

Taraflar, brı Protokole giire yıiıutecekleti çalisı,ıralarda diğeı- tarafiı-i öğ,renci ve
1ıersoııeliıre iıu Pı:<ıtokc,ılde düzcn]eırdiği ı-izerc gerekli kolayiıkları sağlaııayı taalıhiit
eder.
Tzıraflaı:, oılak ai,astlrnra ve gelistirine (Aı-Ge) projeleri yaplna aclına birbirileriyle
ctk i 1 i b i r kıı t;rcliı-ı as yoır lı ıı1 ı ııclç b ıı1 ı"ıııatıi 1 eçektiı,.
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'leıl'afieiı', ı-ılııslar:ıı'ası i<ı-ıı'ıılı-ışleıi,, ktııı-ııı ]<i_ırı_iı-ıı ve kurı_ılı_ışları tarafiı1claır 1rıı-ılaııaıı vc
üniversite saııirYi işbirliği öırgörtileı,ı araştııırra ve geliştirıne pı.o.ieleı.inde biıbiı.ilcriyle
irsbiıliği Yaplrra koııı-ısı,ıırciıı etkili biı,koorıliııasyoı-ı ],raliııcje bulı_ınabilecektir.
l'zrı'aflıır, öırcedeı'ı l<oordiıre eciilnıek 1<oşrılu,rrl2, oı,tak koıiferaııs, seırrincı:. paırel gibi
b i l iı-ıı sel fiıa1 iyetl e r oıganize ec,lebi lecektır.
'[ııı'aflar, kal'Şılıklı olaı,ak tıe]irlenelıilecek l<onı-ılaı,cla birbiriieriıre eğitin ve klırs
Vel'elıilecektiı'. Bı-ı kı_ıı's ve eğitiııilcriı-ı içeı,ilı, ı-ııali ve iclaıi koııı_ılaı.ı karsı]ıklı
nrı_ıtabııj<at iie cliizeı-ıieı-ıecekt ir.

]]. l]ı-ı protokol kapsaırııııda UİĞH4ER [-td.Şti.'ı,ıjır katkı ve sorrıırılı_ılu]<1arı:

NÖFIÜ 1isaı-ıs ve lisaııstistı-i öğrencileri ile ].{Oi-Iİj öğı,etiır-ı iiyeleı.iı-ıiır
çalısı-ııalarıırcla, öırceden koordiıre eclilıırek sı-ıretiyle NİĞMER Ltcl,Şti.
labı ra.ti.ıvai iırıkeıırlarıırdaır NİĞıllllr I-tcl.Şti.'ııiıı iş yiikü ile tesis ve

tez ve prcıje
'ıriır te sis ve
iş gıiveııliği

kı-ııııııı,tıı-ı da ilgi
olrışturı-ılacak ve

I§oİlU

J.

ı-ıy gı-i.l ı-iırra i arı cl a c,l i k]<irte a l r n arak 1'ay d al anabi lec ekti r.
2. ı'ıÖıılj ]isaı-ıs ı,e lisansüstıi öğrencileı-iırin yapabiiecekleli ve

alaıııııa giı.eır tez ltoırı-ıları havlızu, NIĞMER Ltd.Şti, tarafiırciaı-ı
ihtiyaç dı-ıl;ç|6.,1- 

"a 
güırce l l eııecektir.

O.

5.

Pı'otokcıl kapsaı,ıııırda NÖUU öğıeırcileı:i ve öğretiırı iiyeleı,i talafıırdaiı NİĞM]]ır
Ltd,Şti. tcsisleriırde yalrılacak olaır lisairs ve lisaırsiistı-i tez çaiışmaiaı.ıırcla söz
l<oı-ıtıstı öğreııci ve öğreliırı riyeleı,i tarafiırdan NİĞMER Ltcl.Şti.'te kı_ıllaırılacalç
tesis ve 1aboı'ııtlır'ar liı-ıllaıırın-ı ıırası,afları ve ııralzeııe ve sarl n-ıalzeııre ilıtiyaçiaı.ı
NiĞMl]üi I-tcl.Şıi.'iıı oırayı\,1a NİĞiianR Ltcl.Şti. tara{lııclan kzırşıleıırabilecektlr.
NIGMEI{ I-td.Şti. iisaırs cğitinıiııcle "Mtiheırclisii]< lJygı_ıiaırrzriarı" dersi
kaPsarırı,ı-ıclıt -[lı'ırra iş yıikı-i c]c ı]ikkate a]ıı-ıaı,ak uznraıı tekııik per.soneliırin 2-3 hafta
(lıailada 3 saııt) ı.ıygı-ılaıııa ve tecrtibeleı,iıri aktaralıiiır-ıesinc iırrkaır sağlayacaktir,
lJı-ı Protoi<oi kaiısaınıncla yapılacak o1aı-ı lisaııs ve 1isaııstistti tez çalİşnİalarıırcia bı_ı

ÇeıIıŞırraleıı'ın izlennıesi içiır fii,nra koııı-ıyla ilgili biı,personei belirleyecektir.'faril-ıleri ve içcı'iği ayrlca kcıiırdiı-ıe edilnıek t\zere, lıer yı1 NÖHÜ öğı:eııci ve
öğı'ctiırı til'cri trrnrrndaıı tclçırilr gezi yapıiırrasıııı s;ığlzıyacırk ve gerekli yarclıırr ve
koIayl ıklaı:ı yeri ıre getiı.ecektir.
NIC}MEII l,td.Şti. telirii]ç 1ıers<_ıırel ihtil,ilçlnrr. karşılaırıırasıırcla
ı,ı,ı czı"ı ıılıırıırclaıı 1ı2ç;111aırabi 1 ecelrtiı..

prcıtokol [<erpstıırrıırcla NÖI,1iJ'ııin katkı ve sori-ıırrlıılrıi<lzirı:
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iV{acğtle 7:

NÖllÜ, Uİİ;lı,trln Ltcl.Şti.'ıriı"ı alıaılemik ve biliııısel iılaııcla clestek isleıııesi
cl urrınruırcla. iı-ı-ıi< Aıı laı, dölrili ııde bi.ı cl esteği verlneye çalışac aktır.
NÖ1,1İ;, lisııırs ve 1isaı-ıstistti öğıencil".*.i,,, Xİ<;lalllr Ltd.Şıi.'niıı cle ilgi alaıııııa
gire ı-ı te z ltcıııulıırıııı seçırresiı-ıi teşvik eclecei<tiı..
NÖHLJ, taı'ilılcri vc içeriği ayfıca kooı,cliııe ecliln-ıel< Lizeı,e, ilrtiyaç duyı_ılıırası
lraliı-ıde NİGMI'Iü ],td.Şti. pcrsııırcli tai:afrı-ıclan, NÖH tj'ııe irİ""İ.nr*" gezisi
YeıPllırıasıııı sağluiyacal< ve gerekli yaıdıırr ve i<olırylıklaı,ı yerine getiı.ecelrlir,

i»aıai HIJ§{_]sjl,A[t

1. 'I'arzıllar ortzılı prcı.jc ve çıılışır-ıalaıı,ını, söz koırrısı-ı ortak proje ve çalışııalarcia görev
rılacak kel-idi 1ıeı:soıreii vıısıtasıylir yiiı,titı-iı,lcr. Geı,e]<li plaı-ılan-ıa ve krıorcliıre brı
1ıcısoı"ıel 1ırı,zı{ ı ııclaıı yalıil ır.

2. 'I'arzıflarıı"ı bu pı'tıtokolcleıı kayı,ıaklı herlraı-ıgi bir n-ıali soı,ı_ıırıluilı_ığı_ı yirktı,ıı:.



Ma dde E : x}i{,o,$,(){<(}{, (l N GİjÇİılİLİ n, r« st) l<.rus İ

IJıı pı,ııtcıi<tıl iır,ızaı taı,ilriı-ıdeır itibeıreı-ı geçerli hale gcliı: olı-ilı: geçeı,lilik stiresi iki (2) yılclır.
'1'ara1']ardan lreı,lıaııgi biıi söz kııırı-ısıi iki yıllık sı-ireıriır dolıırasıııclzrüi evvel karşı taıafa yazıIı
bildiı:iınde bulı-ııınrıızsa pi,tıtokoi bireı, yıliık clöıieırrler boyııırca ı-ızar. Taraflatdan heı,haırgi biı,i
söz lçonı.ısı-ı bir yıiJık stireııiiı dolır-ızrsıırdaıı eı,vel diğer taı,afa yazllı Lıilclirinrde blıluıraı,ak
iıı,otoko ltin uzamaslilı öırieyebi 1iı,.

Söz koırusı-ı 1ıı,oLokol. NÖü-IU Rektöı,liiğı"i ile XİĞlanR Ltcl.Ştj. aı,ırsıırcla geçeı,liciiı,. İsiırr
değişikliği veya cleviı, gibi siiı,eçlerde pı,otokol geçerliiiğini kaybecler.

MadcIc 9: FRoT,oKoL{jN [.[ıSİFi ğ(oŞ{,LI AR}

İşbu Protoko1. teıralların keırcliıre ait )dlkünlı-iltikleri yeı,iıre getirnreııesi dı-ıruıırlırıda taraflarca
15 (oıı beş) takviırı g|inii öııceclen yazılı bildiıiııcle bı-ılı"ııri-ı-ıal< srıı,etiyle fesiredebilirler.

Ma d d e 1 0 : UYIJŞ MA z{.{K{-Atrd{l{ Ç İ İX, Rİ{,MES{ }/]ı YE T}dİ, İ §{,4Hİ<E,M]ı

Pı'otokolde belirtileıı esaslar dAhi]iırde yriı,titı_ile ır koırı.ılarda çıkabilecek aırlaşınazlıklar
ltarrsılıklı görı-işırıeleı,le çözı-inıleniı,. Taı,aflar arasıı-ıcla ilıtilal' çıkması lıalırıcle T.C.Niğcle
M alı]<cıı ıeleı,i 1,ctki l idi ı,.

Madde 1 İ : FRol[,Oğ{oğ,{}İl İ}nıĞtŞİK{,İK YAPILnfASİ

Pı:otokolriı,ı geçerlilik sı"iı,esi içiııde heıl-ıaııgi bir .ııedeııcleıı dolayı ırreydaıra gelebilecek
değiŞiklikteı'iıı yürtirltiğc koırı-ılınası anczık taraflarııı kaı,şılıklı aırlasııraları suletiyle ıırtirı-ıktiır
oiabiiiı,.

NIadde 1 2 :'l'AiRAiıl,Al{i|{ Ai}t{}lSLEItİ

Niğde Öıırer l{ııliscleırrir Üı"ıiveı,sitcsi NIĞMER San, ve'l'ic, Ltcl. Şti.,
llektöı,lüğti, Merkez Ycı,lcşkc, Bor Yolu lif'eırdibey Malr.I(ayseı,i Yolu Cad,No.203
Üzeri, 572ı10, xİ(l»ıj NİGDE

Madde tr 3 : T'[1t3{,lçaş'

Protokolı-iıı tara{ları, yı-ikar,ıda yazıIı aclı,esleı:iııi lçaıırıııi adtes olaralı liabi_ıl etıniş olı_ıp, bu
aclreslere göırderilecel< l-ıiitiiıı ilıbar ve tebligatlarıır, taıafin keııclisiıre yzıpılııış olciriğuırrı kabrıl
ecler. T'ataflardaıı lrellıaıigi biri adresıni değiştiı,cliği takdiıde yeıri adı:esini diğeı, taıaflara
deı,]iai yazı|ı o1aıaılt [ıi1direcektir.

13 (ıııı ı"iç) ırrarcldedeı-ı ibııret olaır bı-i protokol 05l0712018 taı,ilriırde heı: biri biı sözleşeııde
kalı-ıra]< üzere ilçi (2) ıriisha iır-ızalaırerı:ak ytiı,üııltiğe girırriştir.

NIIGlJtr oiıailıı i-IA ].1SDEMiR
[jxiırgırsirısi ADINA

N1GMER Ltd. Şti.
AI]iNA

}'ı,of'.i}r.&{uiısiıı i(At{ Cuınaii ÖZCnlU
Rektör Sirket Mı-idüı.ü
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