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lşbu İşbirliği Protokolü (bu "Protokol") Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 'l631O

Yıldırım/BURSA adresinde bulunan BURSA TEKN|K ÜNivERsiresl 1aunoan sonra ''BTÜ''
olarak an|lacaktlr) ve o,S.B. Lacivert cad. 2.sok No:3 Nilüfer/BuRsA adresinde mukim BKM
BURSA KAL|P MERKEZ| METAL FoRM ıvıaxitıe saıı. Tic. A.ş. (bundan sonra .F|RMA,,

olarak anllacaktlr) araslnda 0910412021 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") imzalanmlşhr. BTÜ Ve
FlRMA, işbu Protokol metninde tek olarak "Taraf, birlikte de "Tarafla/' şeklinde anIlacaktlr.

1. AMAç

Taraflar, bu Vesile ile karşlhkh çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayalı
araştlrma programlarlnln, akademak Ve kültürel değişim programlannln Ve diğer işbirliğine dayalı
faaliyetler Ve yardlmlarln desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar arasındaki ilişkileri
geliştirmek amaclyIa resmi bir ortakllk kurmaktadlr. lşbu sözleşme münhaslr nitelikte o!may|p,
Taraflar, söz konusu faaliyet!erin aşağıdaki maddelerj kapsayabileceğini öngörmektedir:

1, Üniversite-Sanayi işbirliğine dayalü çalışmalar,
2. Bölgesel, ulusal Ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum Ve çalıştay gibi etkinlikler.
3. BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilefinin sektörel Eğitim Programl (sEP), staj Ve bitirme

prolesine yönelik işbirliği çallşmaları.
4. Gerekli şartları yerine getiren Firma çalışanlarının BTÜ Enstitüsu/Enstitüleri taraflndan

iIan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapllan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayl slnlrlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

5. Gerekli şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTU Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmaslna yönelik

çalışmalar.
6. TÜB|TAK 2244 sanayi Doktora Programı başvurusuna yönelik çallşmalar.
7, Fon kaynaklarınln duyurUlmasl Ve ortak değerlendirilmesi uzerine çalüşmalar,
8, Robtü, Teknofest vb, yarışmaların Ve Kariyer Fuarlarlnln desteklenmesi kapsamlnda

işbirliği çallşmalar
9. Firma tarafından uygun görülecek, BTU taraflndan Veya Firma ilğ ortaklaşa yürütülen ar-

ge Ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik

çahşmalar.
10. Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
11. Firma ile sEP Protokolü imzalanması (Firmanın büyüklüğüne göre minimum kontenjan

saylsl istenebilir) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptlracakları test-analiz

çalışmalannda sEP protokolü yapllan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl
slnlrlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGiLi şART VE KoŞULLAR

Gelecek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraflarln her birinin onaylna, uygun finansal Ve

yönetimsel desteğin Var olup olmadlğlna Ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalarlyta uyumuna tabiidir. Bu kriterleri karşllayan her bir program ve faaliyet ayn bir yazll|

anlaşma ile gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflarlnün her birinin yetkala temsilcileri tarafından
imzatanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faalayetin tüm şart Ve koşullan
belirtilmeli Ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program Ve faaliyetlerin tüm
uygulamaları yer almalldIr,
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3. Bu PRoToKoLÜN YETKi ALAN|

lşbu Protokol metni, ana sözleşme hükmündedir Ve iki taraf araslnda gelecekteki pğe ve
ilişkilerin alanlnl belirtir, Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen herhanai bjr program ya da
faaliyetin şart ve koşullan ile ilgili herhangi bir özet bilgi içermez ve Taraflann ne*ıanği uiri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yapınmlar ve sağlanan faydalar özellikle bu protokol
metninin dlşında tutulmaktadlr,

4. süREVEYüRüRLüLüK

Bu Protokol 1210412021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve ,1 (bir) yıl geçerli olacaktır.
Tarafların karşlhkh feshetme hakkı vardır, Protokolün bitim §üresine 30 (otuz) gün kala herhangi
bir değişiklik karan bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl halinde, protokol 1

(blr) yll daha aynl şartlarla uzamış sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHl -soNA ERMEsl

Taraf]ardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafın protokol hükümlerine uymadığl
sonucuna Varlp, gözden geçirme Ve izleme etkinlikleri ile Veya görüşmeler yolu ile karşı tarafın
protokol hükümlerine uymasını sağlayamadlğı takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağü yaziIl bir bildirim ile bu protokolü tazminatsız olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir,
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl Vermeyecektar. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşlmIna uğraması durumunda, Taraflar
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 şartlar çerçevesinde
ve uygun olan en kısa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştlnlan şart Ve koşullarla ilgili program Ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürürIükte kalacakttr.

6, |HT|LAFLARıN çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanması Ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karşlhkll anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazllı ihtan takiben 30 (otuz) gün içinde karşıhkh
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflann

çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri Ve lcra Daireleri münhasür yetkili olacaktür.

7. D|ĞER HÜKÜMLER

1. işbu Protokol'ün, her iki taraf açlsından da herhangi bir üçüncü laraf i]e aynl ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda slnlrlaylclllğl yoktur.

2. lşbu Protokol her iki tarafln da yazılı onayı olmak şartlyla değiştirilebilir,
3, lşbu Protokol'ün tamaml ya da bir kısmı, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazlll izni

olmakslzln başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri araclhğlyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.

4. Bu Protokol uyarlnca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağlmslz yüklenici şeklindedir.
Taraflann hiçbiri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak Ve yetkisine sahip değildir.

5, Taraflar, mevzuata aykın olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basın açıkIamasl, reklam ve pazarlama, promosyon Ve tanltım ya da diğer
bas|n ve tanltlm konularında, diğer Tarafln önceden verilmiş yazılı izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat adını Veya yöneticilerinin, çallşanlarlnın Ve temsiIcilerinin adlnl ve
tanlhm görsellerini kullanamaz. 
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6. lşbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykln olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr.

7. lşbu Protokol farkll bölümlere aynlmlş olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şeki|de düzenlenmelidir-

8. lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürürlük süresa, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapllmamasl nedeniyte sona erdiği
zaman dilimjne denk gelse dahi, mevcut amzalanmlş anlaşmaların hukuki dayanağı olarak
geçerli olmaya devam edecektir.

9. Protokol Ve uygulamasl ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağıda yazlll
adreslerjni yasal akametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağlda belirtilen adreslere
yapülacak tebligatlan kendilerine yapllmlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yapllan tebligat| kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

10. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anIamda bağlayIcı değildir.

8. PRoToKoL KooRDiNATöRLERi

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri ve görevleri yazllü kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü Dr. öğr. üyesi cihan KABoĞLU

Emel TAŞYAKANFlR[,4A Koordinatörıj

9. PRoToKoL NÜSHALARı

lş-bu protokol 0910412021 tarihinde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve

imza altlna alInm|ş olup bir nüshasl FlRMA bir diğer nüshast ise BTÜ tarafından muhafaza

edilecektir.

lş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mali
yükümlülükler FlRMA'ya aittir.

BKM BURSA KAL|P MERKEZi METAL FORM
MAK|NE sAN. Tic. A.ş.

BuRsA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi

Yönetim Kur. Başk.
Nurettin ÖZKAN

Yönetim Kur. Üyesi
Emel TAŞ N

Tebliqat Adresi]

BKM Bursa Kahp Merkezi Metal Form
Makine san. Tic. A.Ş.
Adres: o.S.B. Lacivert cad. 2.sok No:3
Nilüfer/BURsA

lletişim: +90 (224\ 243 30 84
E-posta: emel@bkmteknoloji.com

Rektör

Prof. Dr. Arif KARADEM|R

Tarih: 0910412021

Teblioat Adresi:

Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar sinan
Bulvarı, Eflak Caddesi No:177, 16310
YIldlrlm/BURsA

lletişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
E-posta: bilgi@btu.edu.tr
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