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MERTAŞ İVİİKRONİZE KALSİT YAPI IdMYASALLARI SAN.

vE Tic. A.ş. ARAsINDA işBiRLiĞi pnoroKolü

Madde 1: KONU

Bu protokolün konusu, NİĞnr Öıvrnn HALİSDEMİn Üxİvrnsİrnsİ ile MERTAş MİKRONİZE KALSİT
yApI KiMyASALLARI sAN. VE TİC. A.Ş. arasrnda iiniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için yapılacak

işbirliğidir.

Madde 2: TARAFLAR

Bu protokol; taraflar olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Mertaş Mikronize Kalsit Yapı Kimyasalları

San. ve Tic. A.Ş. aıasrnda, aşağıdaki maddelerde belirtilmiş olan esaslar ve şartlar üzerinde tanzim edilerek

imzalanmıştır.

Bundan sonra protokolde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi "NÖHÜ", Mertaş Mikronize Kalsit Yapı

Kimyasallan San. ve Tic. A.Ş. ise'.MERTAŞ A.Ş." olarak anılacaktır.

Madde 3: AMAÇ

Bu protokoliin amacı, NÖHÜ ile MERTAŞ A.Ş. arasında, eğitim, öğretim ve afaştlrmaya ilişkin işbirliğini

geliştirmek ve yerleştirmek üzere gerekli şartları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemektir.

Madde 4: KAPSAM

Bu protokol, NÖHÜ ile MERTAŞ A.Ş. arasında eğitim, öSetim ve araştrmaya ilişkin işbirliği koşullarını

diizenlemek, lisans ve lisansüstii eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, öSencilerin anılan

kurumun laborafuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak tez vb. akademik çalışmalar yapabilmelerine

yönelik esasları kapsamaktadır.

Madde 5: PRoToKoL YtJRÜTME VE KooRDiN,lsyoN

Protokolün yürütülmesinde NÖllÜ'den Maden Mtihendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan ÇAYIRLI ve

MERTAŞ A.Ş.'den Kalite Kontrol ve Laboratuvar sorumlusu Şennur SEVMEZ temas noktası olarak faaliyet

gösterirler.

Madde 6: TARAFLARIN yÜrÜvrı,ÜLÜKLERİ

A. Bu protokol kapsamında tarafların ortak katkı ve sorumlulukları:

l. Taraflar, bu Protokole göre yüriitecekleri çahşmalarda diğer tarafin öSenci ve personeline bu Protokolde

düzenlendiği üzere gerekli kolaylıkları sağlamayı taahhüt eder.

2. Taraflar, ortak araştrrma ve geliştirme projeleri yapma adına birbirileriyle etkili bir koordinasyon halinde

bulunabilecektir.
3. Taraflar, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlan tarafından fonlanan ve üniversite sanayi

işbirliği öngörülen araştrrma ve geliştirme projelerinde birbirileriyle işbirliği yapma konusunda etkili bir
koordinasyon halinde bulunabilecektir.

4. Taraflar, önceden koordine edilmek koşuluyla, ortak konferans, seminer, panel gibi bilimsel faaliyetler

organize edebilecektir.
5. Taraflar karşılıkh olarak belirlenebilecek konularda birbirilerine eğitim ve kurs verebilecektir. Bu kurs ve

eğitimlerin içerik, mali ve idari konuları karşılıklı mutabakat ile düzenlenecektir.



B. Bu protokol kapsamında MERTAŞ A.Ş.'nin katkı ve sorumlulukları:

l. NÖHÜ lisans ve lisansüstü öğencileri ile NÖHÜ öğretim üyelerinin tez ve proje ÇalıŞmalarrnda,

önceden koordine edilmek suretiyle MERTAŞ A.Ş.'nin tesis ve laboratuvar imk6nlarırdan MERTAŞ

A.ş.,nin iş yükiı ile tesis ve iş güvenliği uygulamaları da dikkate alınarak faYdalanabilecektir.

2, NÖHÜ lisans ve lisansüstii öğrencilerinin yapabilecekleri ve kurumun da ilgi alanına giren tez konuları

havuzu, MERTAş A.ş. tarafindan oluşturulacak ve ihtiyaç duyuldukça güncellenecektİr.

3. protokol kapsamında NÖHÜ ö$encileri ve öğretim üyeleri tarafmdan MERTAŞ A.Ş. tesislerinde

yapılacak olan lisans ve lisansüstii tez çalışmalarında söz konusu öğrenci ve öğretim üYeleri tarafindan

MERTAŞ A.Ş.,de kullanılacak tesis ve laborafuvar kullanım masraflarr ve malzeme ve sarf malzeme

ihtiyaçları MERTAş A.ş.'nin onayıyla MERTAŞ A.Ş. tarafindan karşılanabilecektir.

4. MERTAŞ A.Ş. lisans eğitiminde "Mİihendislik Uygulamaları" dersi kapsamında firma iŞ yüktı de

dikkate alınarak ızman teknik personelinin 2-3 hafta (haftada 3 saat) uygulama ve tecrübelerini

aktarabilmesine imkan sağlayacaktır.

5. Bu protokol kapsamında yapılacak olan lisans ve lisansüstii tez çalışmalarında bu ÇalıŞmaların

izlenmesi için fırma konuyla ilgili bir personel belirleyecektir.

6. Tarihleri ve içeriği ayrıca koordine edilmek üzere, her yıl NÖHÜ öğrenci ve öğetim üyesi tarafindan

teknik gezi yapilmasını sağlayacak ve gerekli yardım ve kolaylıkları yerine getirecekiir.

7, MERTAş A.ş. teknik personel ihtiyacının karşilanmasmda NÖHÜ mezunlarından yararlanabİlecektİr.

C. Bu protokol kapsamında NÖHÜ'nin katkı ve sorumlulukları:

1. NÖüüÜ, MERTAş A.ş.,nin akademik ve bilimsel alanda destek istemesi durumunda, imkönlar

dAhilinde bu desteği veflneye çalışacaktır.
2. NÖHÜ, lisans ve lisansüstii öğrencilerinin MERTAŞ A.Ş.'nin de ilgi alanrna giren tez konularını

seçmesini teşvik edecektir.

3. NÖHÜ, tarihleri ve içeriği ayrıca koordine edilmek üzere, ihtiyaç duyulması halinde MERTAŞ A.Ş.

personeli tarafindan NÖHÜ'ne inceleme gezisi yapılmasrnı sağlayacak ve gerekli yardm ve

kolaylıkları yerine getirecektir.

Madde z: tolRİ HUSUSLAR

1. Taraflar ortak proje ve çalışmalarını, söz konusu ortak proje ve çalışmalarda görev alacak kendi

personeli vasıtasıyla yürüttirler. Gerekli planlama ve koordine bu personel tarafindan yapılır.

2, Taraflarınbu protokolden kaynaklı herhangi bir mali sorurnluluğı.ı yoktur.

Madde 8: PRoToKoLÜN GEÇERLİLİK sÜnnsi

Bu protokol imza tarihinden itibaren geçerli hale gelir olup; geçerlilik süresi iki (2) yıldır. Taraflardan herhangi biri

söz konusu iki yıllık siiı:enin dolmasından ewel karşı tarafa yazıJıı bildirimde bulunmazsa protokol birer yıllık

dönemler boyunca uzar,Taraflardan herhangi biri söz konusu bir yıllık sürenin dolmasından ewel diğer tarafayazı|ı

bildirimde bulunarak protokolün uzamasını önleyebilir.

Söz konusu protokol, NÖHÜ Rektörlüğü ile MERTAŞ A.Ş. arasında geçerlidir. İsim değişikliği veya devir gibi

siireçlerde protokol geçerliliğini kaybeder.

Madde 9: PRoToKor.ÜN Fnsirr KOŞULLARI

işbu Protokol, taraflarrn kendine ait yükilmlüliikleri yerine getirmemesi durumunda taraflarca 15 (on beş) takvim

günü önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilirler.

Madde 10: UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ VE YETKiLi MAHKEME

Protokolde belirtilen esaslar döhilinde yürütiilen konularda çıkabilecek anlaşmazlıklar karşılıklı görüşmelerle

çözümlenir. Taraflar arasrnda ihtilaf çıkması halinde T.C. Niğde Mahkemeleri ve Niğde İcra Daireleri yetkilidir.



Madde 11: PRoToKoLDE DEĞİŞixr,İx yapILMAsI

protokolün geçerlilik stiresi içinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelebilecek değ\ikliklerin Yiİrürliğe

konulması ancak tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle milmktln olabilir,

Madde 13: TEBLİGAT
protokoliim taraflarr, yukanda yazılı adreslerini kanuni adres olarak kabul etmiŞ oluP, bu adreslere gönderilecek

bütiin ihbar ve tebligatlarrn, tarafin kendisine yapılmış olduğunu kabul eder. Taraflardan herhangi biri adresini

değ§tirdiği takdirde yeni adresini diğer taraflara derhal yazılı olarak bildirecektir.

13 (on üç) maddeden ibaret olan bu protokol l7l Çİ?lZOıs tarihinde her biri bir sözleşende kalmak üzere iki (2)

nüsha imzalanarak yiiriirlüğe girmiştir.

Madde 12: TARAFLARIN ADRESLERİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü,

Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri,51240 NİĞDE

NİĞDE öı,ıBn HALİSDEMiR
ürNivBnsirEsi ADINA

Prof. Dr. Muhsin KAR

Mertaş Mikronize Kalsit Yapı Kimyasalları San. ve

Tic. A.Ş. Kayseri Yolu 7. Km. NİĞDE

MERTAŞ A.Ş.
ADINA

Zafer UYANIK
Yönetim Kurulu Başkanr
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