
BuRsA TEKNiK üııivensiresi
VE

sineıtı rııeRiııe oeııizciı-ix sAN. vE ric. ı.ş.
lşbu işbirliği Protokolü (bu "Protokol") Mimar sinan Bulvarl Eflak caddesi No:177 1631o
Ylldır|m/BuRsA adresinde bulunan BURSA rexııix ÜııivensiTEsi (Bundan sonra .'BTü''
olarak anllacaktlr) ve çeltikçi mh. çeltikçi sk, No:323 16800 orhangazi/BURsA adresinde mukim
siRENA MAR|NE oeıizciı-ix sAN. VE Tic. A.ş. (bundan sonri "F|RMA" olarak anllacaktlr)
araslnda 08/06/2021 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") imzalanmıştır. BTÜ Ve FlRMA, işbu Protokol
metninde tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflaı'' şeklinde anllacaktIr.
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1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşlllkll çlkar ve faydanln mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayalı
araştlrma programlar|nın, akademik ve kültürel değişim programlarln|n ve diğer işbirlğine dayalı
faaliyetlef ve yardımların desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar-araiındjki ilişkileri
geliştirmek amaclyla resmi bir ortaklık kurmaktadır. lşbu sözb§me münhaslr nitelikte olmayıp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbirliğinedayalü çahşmalar.2. Bölgesel, ulusal Ve uluslararasl alanda kongre, §empozyum Ve çahştay gibi etkinlikler.3. BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin s;ktörel egitih nrogrimi 1sEF), staj Ve bitirme
projesine yönelik işbirliği çallşmalarl,4. GerekIi Şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüso/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde, BTU |isansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayl slnlr|amasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.5. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmaslna yönelik
ça]lşmalar.

6. TUB|TAK 2244 sanayi Doktora Program| başVurusuna yönelik çallşmalar,7. Fon kaynaklarının duyurulması ve ortak değerlendifilmesi üzerine çahşmalar,8. Robtü, Teknofest Vb. yarlşmalarln Ve Kariyer Fuarlarının desteklenmesi kapsamında
işbirliği çalışmalarü.9. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ tarafından veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge Ve diğer prolelerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmasına yönelik
çahşmalar,

10. Taraflarln her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler,
1'1. Firma ile sEP Protoko|ü imzalanmas| (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

saylsı istenebilir) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptıracaklarl test-analiz
çallşmalarlnda SEP protokolü yapılan kurumlara yapılan indirim oranlndan (sayl
slnlrlaması getirilebilir) yararlanmasına yönelik çallşmalaİ,

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE iLGiLi şART VE Ko§ULLAR

Gelecek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraflarln her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin var olup olmadlğlna Ve yürürtükteka kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafın
politikalarlyla uyumuna tabiidar. Bu kriterleri karşllayan her bir program Ve faaliyet ayrl bir yazlh
anlaŞma ile gösterilmeli ve bu anlaşma Taraflarlnln her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgi|i program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullan
belirtilmeli Ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program Ve faaliyetlerin tüm
uygulamalarl yer almalldır,
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3. BU PRoToKoLÜN YETKi ALANI

lşbu protokol metni, ana sözleşme hükmündedif ve iki taraf araslnda gelecekteki prole ve
ilişkjlerin alanünı belirtir. Taraflar irasında istenilen ya da öngörülen hernaği blr program ya oı
faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir örel bilgi ğermez ve Taifıarın n6rnanğı uirı
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yapt'rımlar ve siglanan faydalar özellikle bu pötokol
metninın dlşlnda tutulmaktadlr.

4. süRE VE YüRüRLüLüK

Bu Protokol 0410612021 tarihanden itibaren yürürlüğe girecek Ve 1 (bir) yıl geçerli olacaktlr.
Taraflarln kafşlllkll feshetme hakkl vardlr, protokolün bitim süresine 30 (oiu;) gin-kala herhangi
bir değiŞiklik kararl bildiralmezse Veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl ha|inde, protoko|-1
(bir) yıl daha aynı şartlarla uzam|ş say|lacaktır.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi

Tafaflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafln protokol hükümIerane uymadlğl
sonucuna varıp, gözden geçirme ve izleme etkinlikleri iIe Veya görüşmeler yolu ile karşl tarafln
protokol hükümlerine uymaslnl sağlayamadIğl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağ| yazılı bir bildirim ile bu protokolü tazminatsiz olarak feshedebilar.

Protokol taraflarca diğer tafafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşlmlna uğramasl 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 klsa sürede sona ermelidir. Bu türden program Ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayn anlaşmalar, Taraflar araslnda karadaşhnlan şart Ve koşullarla ilgili program ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam ve eksiksaz bir şekilde yürürlükte kalacaktlr.

6. iHT|LAFLARıN çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmasl Ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafı karşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğef tarafa yapacağı yazıh ihtan takiben 30 (otuz) gün içinde karşllüklü
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflarün
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve icra Dairelerı münhaslr yetkili olacaktlr.

7. D|ĞER HüKüMLER

1. işbu Protokol'ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynI ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığı yoktur.

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

olmakslzln başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri araclllğ|yla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik edilemez,

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

5. Taallar, mevzuata ayk|r| olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste Ve duyurulaf haraç
olmak üzere, basın açıklaması, reklam Ve pazaülama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basln Ve tanltlm konularlnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaz izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizzat adlnl Veya yönetici|erinin, çallşanlarlnln Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanltüm görsellerini kullanamaz,

6. işbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine ayklrı olabilecek hükümler
hariç olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacak!r.
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7. İşbu protokol farklü bölümlere ayrllmlş olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

8, lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapllmamasl nedenirle sona erdiği
zaman dilimane denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmalarln hukuki dayanağı olarak
geçerli olmaya devam edecektir.

9, Protokol ve uygulaması ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlh
adreslerani yasal ikametgah olarak kabul eder|er, Tarafiar aşağıda be|irtileri adrei|ere
yap|lacak tebligatlarl kendilerine yapllmlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) 9ün içerisjnde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, piotokolde yei aian
adreslerine yapllan tebligatl kabul edecekıerini kabul Ve taahhüt eder.

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

8. PRoToKoL KooRDiNATöRLER|

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU

Mustafa zafer ocAKFlRMA Koordinatörü

9. PRoToKoL NÜSHALAR|

iş-bu protokol ulo6l2o21 tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asıl nüsha olafak tanzim Ve
imza altlna ahnmlş olup bir nüshasl F|RMA bir diğer nüshası ise BTÜ taraflndan muhafaza
edilecektir.

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

siRENA MAR|NE DENizciLiK sAN. VE Tic. A.ş. BuRsA TEKNIK üNiVERsiTEsi

Finansman Di Rektö

Tarih: 08/ 06 t 2O2\

Tebligat Adresi:

Sirena Marine Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş.
Adres: Çeltikçj mh. Çelt|kçi sk. No:323 16800
orhangazi/BURsA

iletişim: 05414201053
E-posta: mustafa.ocak@sirenamarine. com.tr

Prof. Dr Ramazan KURT

imza

Tarih: Q.8ı 9.Çı zozı

Tebligat Adresi:

Bursa Teknak Üniversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar sinan
Bulvan, Eflak caddesi No:177, 16310
Yıldırım/BURSA

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