
HASAN l(AtYoNcU ÜNivERsıTEsi - AD|YAMAN ÜNivERsiTEsi

sMART BiGG pRoJEsi işBiRtiĞi pRoroxoı.ü

1. TARAFLAR

işbu Protokolün kapsamı, (bundan sonra "Protokol" olarak anılacaktır), bir tarafta iletişim
bilgileri aşağıda yazılı olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji
Transfer ofisi (bundan sonra "HKÜ KALiTTo" olarak anılacaktır} ile diğer tarafta iletişim bilgileri
yazılı Adıyaman Üniversitesi (bundan sonra "ADYÜ" Olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

"HKÜ KALiTTo" ve "ADYÜ", işbu Protokol ıçerisinde ayrl ayrl 'Taraf' ve birlikte 'Taraflaı"
olarak da anılacaktır.

HKÜ XAIİTTO : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

Adres : Havaalanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi

27410 şahinbey / GAziANTEP

Tel : +90 342 211 8080

Fax : +90 342 211 8(E1

ADYu

Adres

Tel

Fax

: Adıyaman Üniversitesi

: Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ} Altlnşehir Mah.3005. sok. No:13 02040.

Merkez / AD|YAMAN

: +9O 416 223 3800

: +9O416 Z2338/.3

3. PRoToKotÜN KAPSAM|

İşbu Protokolün kapsamı;

2. PRoToKotÜN KoNusU

işbu protokol taraflar arasında, TÜBİTAK 1501 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite

Artırılmasına Yönelik Destek Programı nezdinde yürütülecek 1512 Teknogirişim Sermaye

Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı (1501-2018-1) başvuru sürecinde ve

taraflar|n birinin veya her ikisinin programa başvurusunun kabul edilmesi durumunda,
program yürütülmesi süresİnce işbirliği yapılmaslna ilişkindir.
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1512 Teknogirişim sermaye Destek ProgramI Uygulama sürecinde;

İş fikri başvurularının alınması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi ve iş planı hazırlama
desteği süreçlerinde girişimci aday|arına yönelik bilgilendirme, tanıtım ve
yaygınlaştırma yoluyla karşılıklı yönlendirme hizmeti verilmesi,
Girişimcilere yönelik olarak, üniversite-sanayi iş birliği geliştirmek adına karşılıklı olarak
kaynaklardan (mentor, eğitmen, akademik danışman eşleştirme vb.), iş

bağlantılarından ve Teknopark hizmetlerinden yararlandırma hizmetlerinin
verilmesidir.

4. PRoToKotÜN sÜREsi vE soNA ERMEsi

a) işbu Protokol, 1512 Teknogarişim sermaye Desteğa Pro8raml 1. Aşama Uygulayıcı

Kuruluş programl süresince geçerliliğe sahiptir.
b} Diğer yandan, TÜB|TAK 1501 Yenilik ve Garişimcilik Alanlarında Kapasite Artırllmaslna

Yönelik Destek Programı (1501-2018-1} kapsamındaki 1512 Teknogirişim Sermaye
Desteği Program 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrıslna sunulan proje önerisinin ilgili
kurum tarafından reddedilmesi durumunda İşbu Protokol geçerliliğini kaybedecektir.

c) Taraflardan herhangi biri 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak ve herhangi bir
gerekçe göstermeden işbu Protokolü tek taraflı olarak sona erdirebilir. İşbu Protokolün
bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı taraflar birbirinden herhangi bir hak talebinde
bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

5. DiĞER

İşbu Protokol, tarafların 3.1 maddede belirtilen hizmetleri almak zorunda olduğu veya
aynı maddede belirtilen hizmetleri diğer tarafa sunmak zorunda olduğu şeklinde
yorumlanamaz.

İşbu Protokolün 3.1 maddede öngörülen hizmetler için bedel talep edilecek olması

durumunda, bu bedeller taraflar arasında ayrı bir sözleşme ile belirlenir.
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6. iMzA

işbu Protokol, altl (5} ana madde ve alt maddelerle birlikte toplam üç (3} sayfa olmak üzere iki nüsha

olarak düzenlenmiş olup, birer nüshası taraflarca okunarak muhafazaya alınmış ve her iki kurumun
yasal temsilcileri tarafından imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir.

TARAFtAR HASAN KAtYoNcU ÜNiVERsiTEsi AD|YAMAN ÜNiVERsiTEsi

TARlH

KuRuM
YErxiLisi

Prof. Dr. Tamer YlLMAz / Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ / Rektör

KAşE Prof.Dr. Ta_mer !'ILILV
H.5ın l2ROnıU lrıi,J?lsi!r:ı P_J!l6rİ

Pıof. Dı: Mushh Tılüı GÖNÜIIU
R*lör

iMzA



HASAN KAtYoNcu üNlvERsıTEsı - AD|YAMAN ÜNlvERsıTEsl

SMART BlGG PRoJEsi ışBiRLiĞi pnoroxoı.ü

1. TARAFıAR

işbu Protokolün kapsamı, (bundan sonra "Protokol" olarak anılacaktır), bir tarafta iletişim
bi|gileri aşağıda yazılı olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi (bundan sonra "HKÜ KALİTTO" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta iletişim bilgileri
yazılı Adıyaman Üniversitesi (bundan sonra "ADYÜ" Olarak anılacaktır} arasında imzalanmıştır.

"HKÜ KALiTro" ve "ADYÜ", işbu Protokol içerisinde ayrl ayrl "Tara? ve birlikte 'Taraflaİ"
olarak da anıiacaktır.

HXÜ hÜTTO : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

Adres : Havaalanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi

27410 Şahinbey / GAZ|ANTEP

Tel ı+9o342 211 8080

Fax z +9o342 211 8081

ADYÜ

Adres

Tel

Fax

2. PRoToKotÜN KoNUsU

işbu Protokol taraflar arasında, TÜB|TAK 1501 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı nezdinde yürütülecek 1512 Teknogirişim Sermaye
Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı (1601-2018-1) başvuru sürecinde ve
tarafların birinin veya her ikisinin programa başvurusunun kabul edilmesi durumunda,
program yürütülmesi süresince işbirliği yapılmasına ilişkindir.

3. PRoToKotÜt{ xAPsAMl

İşbu Protokolün kapsamı;

ı Adıyaman Üniversitesi

: Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ} Altnşehir Mah. 3ü)5. sok. No:13 o2o4o,
Merkez/ADIYAMAN

: +90 416 223 3800

: +90 416 223 3843



1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programl Uygulama sürecinde;

İş fikri başvurularının alınması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi ve iş p|anı hazırlama
desteği süreçlerinde girişimci adaylarına yönelik bilgilendirme, tanıtım ve
yaygınlaştırma yoluyla karşılıklı yönlendirme hizmeti verilmesi.
Girişimcilere yönelik olarak, üniversite-sanayi iş birliği geliştirmek adına karşıhk|ı olarak
kaynaklardan (mentor, eğitmen, akademik danışman eşleştirme vb.}, iş

bağlantılarından ve Teknopark hizmetlerinden yararlandırma hizmetlerinin
verilmesidir.

4. PRoToKotÜıt sÜREsi vE soNA ERMEsi

a) işbu Protoko|, 1512 Teknogirişam Sermaye Desteği Programl 1. Aşama Uygulayıcı
Kuruluş programı süresince geçerliliğe sahiptir.

b) Diğer yandan, TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına
Yönelik Destek Programl (1601-2018-1} kapsamındaki 1512 Tekno8irişim sermaye
Desteği Program 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısına sunulan proje önerisinin ilgili
kurum tarafından reddedilmesi durumunda işbu Protokol geçerliliğini kaybedecektir.

c) Taraflardan herhangi biri 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak ve herhangi bir
gerekçe göstermeden işbu Protokolü tek taraflı olarak sona erdirebilir. işbu Protokolün
bu şekilde sona erdiriImesinden dolayı taraflar birbirinden herhangi bir hak talebinde
bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

5. DıĞER

İşbu Protokol, taraf|arın 3.1 maddede belirtilen hizmetleri almak zorunda olduğu veya
aynı maddede belirtilen hizmetleri diğer tarafa sunmak zorunda olduğu şeklinde
yorumlanamaz.

İşbu Protokolün 3.1 maddede öngörülen hizmetler için bedel talep edilecek olması
durumunda, bu bedeller taraflar arasında ayrı bir sözleşme ile belirlenir.
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6. ıMzA

işbu Protokol, alt| (6) ana madde ve alt maddelerle birlikte toplam üç (3) sayfa olmak üzere iki nüsha

olarak düıenlenmiş olup, birer nüshası tafaflarca okunarak muhafazaya alınmış ve her iki kurumun
yasal temsilcileri tarafından imza altına alınarak yürürlüğe 8irmiştir.

TARAFtAR HAsAN KALYoNcU ÜNiVER5iTE5i ADlYAMAN ÜNiVER5iTEsi

TARıH

KuRuM
YETKitisi

Prof. Dr- Tamer YIIMAZ / Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha GöNÜLLÜ / Rehör

l(AşE

Pmf. Dr. Mu$ıfı Tıl}ı CÖllÜUl
Rtktöı
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