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BURsA TEKNiK üNiVERSiTEsi
VE

NEsLı MoBiLYA KoLTUK oRMAN üRüNLERi seıı.ric.ı-ro.şri.

işbu lşbirliği Protokolü (bu "Protokol") Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310

Ylld1.1m/BURSA adresinde bulunan BURSA rexNix ÜHiveRsiıesi 1aunoan sonra "BTÜ"
olarak an|lacaktlr) Ve MAHN4UDIYE MAH, 27,MoBlLYA soK. No:1 |NEGÖL BURSA adresinde

mukim NESLi MoB|LYA KoLTUK oRMAN ÜRüNLERi sAN.Tic.LTD.ŞTi. (bundan sonra
"FiRMA" olarak anIlacaktlr) arasında 03106l?021 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") lmzalanmlştır. BTÜ
ve FIRMA, işbu ProtokoI metnjnde tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflaa' şeklinde anılacakttr.

1- AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşlllkll çlkar Ve faydanln mevcut olduğu a]anlarda işbirliğine dayall
araşt|rma programlarının, akademik ve kültürel değişim programlarlnIn Ve diğer işbidiğine dayall
faaliyetler ve yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar arasındaki ilişkileri
geliştirmek amaclyla resmi bir ortakllk kurmaktadır. işbu sözleşme münhaslr nitelikte olmaylp.
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddelerj kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbirliğinedayalı çalışmalar,
2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çal|ştay gibi etkinlikler.
3. BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programl (SEP), staj Ve bitirme

projesine yönelik işbirliği çalışmaları.
4. Gerekli şartlarl yerine getiren Firma çalışanlarının BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan

ilan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapılan kurumlara
ayrılan kontenjanlardan (sayı slnlrlaması getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

5. Gerekli şartları yerine getiren Firma çallşanlannln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmaslna yönelık

çallşmalar.
6. TÜBITAK 2244 Sanayi Doktora Programl başvurusuna yönelik çalIşmalar,
7. Fon kaynaklarınIn duyurulmasl Ve ortak değerlendiri]mesi üzerine çallşmalar.
8, Robtü, Teknofest Vb. yarışmalarln Ve Kariyer Fuarlarının desteklenmesi kapsamlnda

işbirlıği çallşmaları,
9. Firma tarafından uygun görülecek, BTÜ tarafından veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-

ge ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağış sağlanmasına yöneiik

çal|şmalar.
10- Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
11. Firma ile SEP Protokolü imzalanması (FirmanIn büyüklüğüne göre minimum kontenjan

saylsl istenebilir) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptlracaklarü test-analiz
çal|şmalar|nda SEP protokolü yapllan kurUmlara yapılan indirim oranlndan (sayl
sınırlaması getirilebilir) yararlanmasına yönelik çalışmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE iLGiLi şART VE KoşULLAR

belirtiimeli ve maddi yük
uygulamaları yer almalıdır.

ümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliy
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Gelecek prograrn ve faaliyetlerin tümü, Taraflartn her birinin onayına, uygun finansal ve
yönetimsel desteğin Var olUp olmadlğına ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politlkalarıyla uyumuna tabiidir. Bu kriterleri karşllayan her bir program Ve faaliyet ayrü bir yaz|lı
anlaşma ile gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflarlnln her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgjli program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullan



3. BU PRoToKoLÜNYETKi ALAN|

işbu Protokol metni, ana Sözleşme hükmündedir Ve iki taraf araslnda gelecekteki proje Ve
ilişkilerin alanlnl belirtir. Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da
faaiiyetin şart Ve koşullan ile ilgili herhangi bir özel bilgi içermez Ve Taraflarln herhangi biri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptırımlar ve sağlanan faydalar özeIlikle bu Protokol
metninin d|şlnda tutulmaktadır.

4. sÜRE VE YüRüRLüLüK

BU Protokol 0310612021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 1 (bir) yll geçerli olacakt|r.
Taraflarln karşIllkll feshetme hakkı vardır. Protokolün bitim süresine 30 (otuz) gün kala herhangi
bir değişikljk kararı bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmaması halinde, protokol 'l

(bir) yll daha aynl şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi

Taraflardan biri gerekii gördüğü takdirde veya diğer tarafın protokol hükümlerine uymadığı
sonuCuna Varlp, gözden geçirme Ve izleme etkinlikleri ile Veya görüşmeler yolu ile karşı tarafın
protokol hükümlerine uymaslnl sağlayamadığı takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağı yazılı bir bildirim ile bu protokolü tazminatsız olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir,
Böyle b]r fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl vermeyecektir. BU doğrultuda, i]k başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme dönerninin zaman aşlmlna uğramasl dUrumunda, Taraflar
işbu Protokol ü yenilemey] kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmes|ne karar VerirIerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyetler, her iki Tarafın da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
ve uygun o]an en kısa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştırllan şart Ve koşUllarla ilgili program Ve
faallyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacakhr.

6. iHTiLAFLAR|N ÇözüMü

Bu Protokol'ün imzalanması Ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafü karş]lıkll anlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklard ır,

Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yaz|lI ihtarl takiben 30 (otuz) gün içinde karşıllklı
an]aşma yo uyla bir çözüme ulaşllamamaSl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflarln
çözümlenmesinde BUrsa Mahkemeleri ve icra Daireleri münhasır yetkili olacaktır,

7. D|GER HUKuMLER

1. lşbu Protokol ün, her iki taraf açlsından da herhangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda Slnlrlaylclllğı yoktur,

2. lşbu Protokol her iki tarafın da yazılı onayı olmak şartıyla değiştirilebilir,
3, işbu Protokol'ün tamaml ya da bir klsmı, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazıll zni

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

4. BU Protoko] uyarınca Taraflar araslnda kUrulan ilişki, bağlmslz yüklenici şeklindedir.
Tarafların hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tarafı bağlayan bir
hükümde bulUnma hak Ve yetkisine sahip değildir.

5, Taraflar, mevzuata aykırı olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basln açlklamasl, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basln Ve tanıtım konu]arlnda, diğer Tarafın önceden Verilmiş yazlll izni olmakslzln söz
konusu Tarafın 5izzaI adını Veya yöneticilerin in, çalışanlarının Ve temsilci]
tanltlm görsellerin i kullanamaz
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lşbu protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykın olabilecek hükümler
hariç olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktır.
lşbu protokol farkll bölümlere ayrılmış olabiIir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmel]dir,
lş bu protokoie dayanarak imzalanacak ek an{aşmalarln yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiğ ya da yenilememe yapılmaması nedeniyle sona erd]ği
zaman di]]mine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmaiarln hukuki dayanağı olarak
geçerIi olmaya devam edecektir.
Protokol Ve uygUlamasl ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağlda belirtilen adreslere
yapllacak tebligatlarl kendilerine yapl]mlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içeriSinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, protokold, y"i aian
adreslerine yap|]an tebligatl kabul edeceklerini kabu] ve taahhüt eder.
BU Protokol'ün maii yükümlülüğü yoktur. BU Protokol, her iki taraf ]çin de finansal
anlamda bağlaylcı değildir.
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8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLERi

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazüll kişj]er taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü : Dr, Öğr. Üyesi Cihan KABoĞLU

FiRl\,4A Koordinatörü : Abdülkadir BURHAN

9. PRoToKoL NÜSHALAR|

iş-bu protokol 0310612021 tarihinde 3 Say,fa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim Ve
|mza altına alınmış olup bir nüshasl F|RMA bir diğer ıüshası ise BTÜ tarafından muhafaza
edilecektir,

İş bu Protokol imzalandıktan sonra doğacak her türlü vergi, damga resmi, harç ve diğer mali
yükümlülükler FlRMA'ya aittir.

NEsLi MoBiLYA KoLTUK BURsA TEKNiK Üııivensiresi
oRMAN üRÜNLERi sAN.Tic.LTD.şTi.

Genel Müdür Yardımcısı Rektör

Fatih o C Prof. Dr. Ar]f R
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