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ARA$TrRMA, Grr,igrinun qALI$MALARI vE UYGULAMALARII{DA
isninrici vapnnrASINA oain pRoroKot.

il?XTXt iqbu Protokol Telekomirnikasyon Kurumu ile Orra Dogri Teknik Universitesi
arasrnda. bilgi ve iletigim teknolojileri sekttjriintin ihtiyaglan do$rultusunda e$itim,
ara$tr rma- gel i 5tirme ainacty"l a iqbirlifi yapr lmasmr kapsamaktadtr.

Tanrm ve Klsaltmalar
Madde-2 Protokolde bundan b61'1e;
Telel<onr iinikasl'on Kurumu : Kurunl
Orta Doiu l'eknik Universitesi: Universite
Kurum ve Universite: Taraflar
olarak anrlacaktrr.

Tarafl arrn Yiikii mliiltikleri
h{adde-3 Taraflar. bilgi ve iletipim teknolojileri sektdrtinde e$itim. aragttrma ve
geii;tirrne galrgmalarr gergeklegtirmek, ihtiyag duyulan alanlarda yetkin teknik
etremaniann yetigmesine ve ulusal teknolojik geliqme-ve katkrda bulunmak amacryla
a;agrdaki hususiarda i;bir l i$i yapar.

aj 
-fara1'lar. 

TiiBiTAK Kamu Kurumlan Aragtrrma Projelerini Destekleme Programt
cerqevesinde gergeklegtirilecek olan, "Agrk Anahtar Altyapr Konusunda Aragttrma,
Geliqtirme ve tjygulamalar" projesinin -viiriitiilmesinde iqbirligi yapacaldrr. Buna gtire
Universite. Kurum tarafindan hanrlanan ve 06.01.2005 tarih ve 25692 sa5'rh Resmi
Gazetede ,vavrmlanan 

''Elektronik irnza ile ilgili Siireglere ve Teknik Kriterlere iliqkin
Tebli$" gergevesinde. elektronik sertifika hizmet sa$la,vrcrlanntn olugturdu$u ve imza
olu;turrna ve dof;rulama i;lemlerinde kullanrlan algoritma ve parametreler konusunda
arastrrma ve eeliptirrne galrqmalarr yapacaktrr. Bu konularda taraflar kargrhklr olarak
bilgi ve belge de$i; imi yapacaklardtr.

b) TarafTar. elektronik imza ve biigi giivenligi gibi e-devlet uygulamalannrn baganyla

eei-gekle;mesi iEin biiyiik oneme sahip hususlar baqta olmak iizere, daha geniq
qcrger,ede laprrklan gahgmalann duy'urulrnasl ve kamuyou ile paylaqrlnrast amactyla
Ulusal/Uluslararasi Konferans, Sempozyum. Panel gibi bilimsel etkinliklerde
i ;birli gi 1,'apacaklardrr.

c) Ortak yridittilen gahgmatrar konusunda genel gizlilik kulallan uygulantr. Qaltgmalar
sirastncia elde edilen bilgiler taraflann izni olmadarr iigiincii ;ahrs ya da kurumlara
aktan lamaz ve vav rtr iatlan'taz.

d) Taraflar. bilgi ve iletiqim teknolojileri konularurda u,vgun bulduklarr egitim.
ara$tlrlna, gei i ;tirrne gah gmal art ve uygul amalannda i qbirli $i I'aparl ar.
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Koordinasyon Kurulunun Tegkili
nauJa"-+ 

"iguu 
protokol kapsamrnda tanrmlanan iqbirligi igin taraflar arastndaki

koordinasyonu Kurum'dan Bifgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesinin baEh oldufu

Kurum Bagkan yardrmcrsr ile Universite'den Uygulamah Matematik Enstittisii

Miidtiriinden oluqan kurul ytiriitiir.

Protokoliin Siiresi/ iptalil Sona Ermesi

Madde,-S protokoliin siiresi imza tarihinden itibaren iki yrldrr. Taraflardan herhangi biri,

bu protokoliin devam etmeyecefini siirenin bitim tarihinden bir ay onee.yanh olarak

ihbar etmedifi takdirde proiokof upt kogullarla bir yrl uzattlmrg saytltr' Iqbu protokol,

taraflarca yazfi ihbar tarihinden bir ay sonra geqer'|i olmak izere her zaman

feshedilebilir.

Ek Protokol
lfuOO*-f igbu protokolde tanrmlanma.van araqtuma/geligtirme ve uyguiama 'a1q'rala'

iqin gerek gbriitdiigti takdirde taraflar arastnda ek protokol diizenlenecektir.

Protokoliin Yii riirtii[e Girmesi
Marlde-7 iqbu protok"ol yedi maddeden ibaret olup, iki niisha olarak 0ll|3Da06 tarihinde

tanzim ve imza edilmiEtir'

f)r. Tayfun ACARER
Telekorniinikasyon Kurulu Baqkant
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