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BuRsA rexNir üNivensirEsi
VE

BG-TEK eiı-işiıtı cüveııı-ix TEKNo. uLus. E.D,BG. ı_ro. şri,
lşbu işbirliği Protokolü (bu "Protokol') Mimar Sinan Bulvan Eflak caddesi No:177 1631o
Ylld|rlm/BURsA adresinde bulunan BURSA TEKN|K ÜNivERsirssi 1aunoan sonra ,,BTü,,
olarak enllacaktlr) ve Ulutek Görükle Mah. Ünivesite 1.cad. 933 322 Nilüfer / BURSA adresinde
mukim BG-TEK Billşltıı GÜVENL|K TEKııo. ulus. E.D.BG. LTD. şTl. (bundan sonra
"FiRMA" olarak anllacaktlr) aras|nda (8,,b!./2021 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") imzalanmıştır. BTÜ
ve FlRMA, işbu Protokol metninde tek olarak "Taraf, birlikte de "Taraflal' şeklinde anllacaktır.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşlllkll çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
aEştlrma programıannın, akademik ve kültürel değişim programlarlnln ve diğer işbirliğine dayall
fualiyetler ve yardımların desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar araĞındaki ılişkileri
geliştirmek amac|yla resmi bir ortakhk kurmakladlr, lşbu sözleşme münhaslr nitelikte oımaylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbirliğine dayah çalışmalar.2, Bölgesel, ulusal ve uluslararasl alanda kongre, §empozyum ve çalıştay gibi etkinlikler.
3. BTÜ'de eğitim gören lisans i)ğrencilerinin Sektörel Eğitim erogrami 1§ee1, staj Ve bitirme

projesine yönelik işbirliği çahşmalan.4. Gerekli şartlarl yerine getiren Firma çlışanlarlnın BTÜ Enstitüsiı/En§titüleri tarafından
ilan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapllan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayl slnlİlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çal|şmaıar.5. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çahşanla nln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halınde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmaslna yönelik
çallşmalar.

6. TÜBITAK 2244 Sanayi Doktora Programl başVurusuna yönelik çahşmalar.7. Fon kaynaklarınln duyurulmasl ve ortak değerlendirilmesi ozerıne çallşmalar.8. Robtü, Teknofest Vb. yanşmalarln Ve l(ariyer Fuarlannln desteklenmesi kapsamlnda
işbidaği çahşmalarl.

9. Firma taraf|ndan uygun görülecek, BTÜ taraflndan veya Firma i|e ortaklaşa yürütülen ar-
ge Ve diğer projelerine l faalıyellerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmasına yönelik
çalışmalar.

'l0. Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
'l1. Firma ile sEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

saylsı istenebilir) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptlrağaklarl test-analiz
çahşmalannda sEP protokolğ yapı|an kurumlara yapllan indirim oranlndan (Sayl
slnlrlamasl getirilebiliD yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELEoEKTE IMZALANAcAK ANLAşMAı-ARDA yER ALAcAK nRoGRAM vE
rııı-iyerı-rRı-e iı-olı-i şART vE KoşULLAR

Gelecek program Ve faaliyetıerin tümü, Taraflann her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadlğlna Ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafın
politikalanyla uyumuna tabiidir. Bu kriıer|eri karşılayan her bir program ve faaliyet ayrl bir yaAll
anlaşma ile gösterilmeli ve bu anlaşma Taraflann|n her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalldlr, Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tğm şart Ve koşullan
be|irtilmeli Ve maddi yükümlülğkler de dahil olmak üzere bu program Ve faaliyetlerin tüm
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3. BU PRoToKoLÜN YETK| ALAN|

işbu protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alan|nı be|irt'r. Taraflar aras,nda istenilen ya da öngörülen ııerhağ; uir progrim ya aafaaliyetin şart .ve ko§ullan ile ilgili _herhangi bir oiel bilgi içerme, ve rariRann nğrnanöı oıı
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlnmlar ve sigljnan faydalar özellikle bu p;toi;ı
metninin d|şlnda tutulmaktadlr.

4. süREVEYüRüRLüLüK

Bu Protokol ....l....12021 tarihinden itibaren yürorlüğe girecek Ve 1 (bio yl| geçerli olacakhf.
Taraflann karş|llkh feshetme hakkı vardır. protokolün bitih süresine ao 1oiui) gün'kala herhangi
bir değiŞiklik kararı bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmjmasİ lİa|inde, protokoı-1
(bir) y|l daha aynl şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsl

Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln pfotokol hükümlerine uymadlğl
sonucuna vanp, gözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile veya görüşme|ef yolu ile kaçi tarafın
protokol hükümlerine uymaslnl sağlayamadlğl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün 

-önceden

yapacağl yazlh bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir.

protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir-
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl vermeyecekir, Bu doğrultuda, i|k başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşlmlna uğramasl durumunda, Taraliar
işbu Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine karar verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyetler, her iki Tarafln da kabul ettiği şartlaf çerçevesinde
Ve uygun o|an en klsa sürede sona ermelidir. Bu türden program Ve faaliyetlerin belirtildiği diğe.
tüm ayn anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştlrllan şart Ve koşullarla ilgili pfogram Ve
faalayetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacaKlr.

6. IHTiLAFLAR|N çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmasl Ve yorum|anma§l ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karşlllkll anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflafdan birinin dğer larala yapacağı yazılı ihiarı takiben 30 (otuz) gün içinde karşılıkl,
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşl|amamasl halinde, bu Protokol'den d€an ihtilaflar|n
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri Ve icra Daiı.el€ri münhaslr yetkili olacaktlr.

7. D|ĞER HÜKüı'LER

1. lşbu Pıotokol'ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda slnlrlaylcllığl yoktur.

2. işbu Protokol her iki tarafrn da yaz|lı onayl olmak şartlyla değiştirilebilir.
3. lşbu Protokoı'ün tamam| ya da bir küsml, diğer Tarafln önceden verilmiş yazılı izni

olmakslzln başka kişilere devfedi|emez ya da Taraflardan sadece biri araclllğlyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik edilemez,

4. Bu Protokol uyarınca Taraflar arasında kurulan ilişki, bağımsız yüklenici şeklindedir.
Tarafların hiçbiri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak Ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, mevzuata aykln olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeTen liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basın açıklaması, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve
basln Ve tan|t|m konulannda, diğer Tarafın önceden Verilmiş yazl||

ltlm ya da diğer

konusu Tarafln bizzat ad|nl Veya yöneticilerinin, çallşanlannln Ve lerinin adlnl ve
i olmaksızın söz
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6. lşbu Protokol, yürürlükteki kanunun heüangi bir maddesine aykln olabilecek hüküm|er
hariç olmak kaydlyla, tam ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr.

7. lşbu Protokol farkll bölümlefe ayrılmış olabiiir fakat tüm bö|ümier tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmeladir.

8. lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürür|ük s0resi, işbu pfotokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapllmamasl nedeniyle sona erdiği
zaman dilimine denk ge|se dahi, mevcut imzalanm|ş anlaşmalafln hukuki dayanağı olarak
gePrli olmaya devam edecektir.

9. Protokol Ve uygulamasl ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlh
adreslerini yasal ikamelgeh ohrak kabul ederler, Taraflar aşağlda belirlilen adreslere
yap|lacak tebligatlarl kendilerine yapllmlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yapllan tebligafu kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt edef.

10. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anlamda bağlaylcl değaldir.

8. PRoToKoL KooRD|NATöRLERi

Bu sözleşmede geçen hUsuslar; aşağlda isimleri ve görevlöri yazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU

DURMUŞ ALi ŞEN

9. PRoToKoL NÜSHALAR|

lş-bu protokol .,..l...12021tarihinde 3 sayfa,9 madde olarakve2 (iki) aslI nüsha olarak tanzim Ve

imza altlna allnmlş olup bir nüshası F|RMA bir diğer nüshasü ise BTÜ taraflndan muhafaza
edilecektir.

iş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç ve diğer mali
yükOmlülükler FlRMA'ya aittir.
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