
d!9,ffi BuRsA TEKNiK üııivensiresi
iı.ıovı xoı-rux sisrEı,ııı-eni

ARAç TASARıı,ıı oronı_oriv sııılvi ve ricıner ı.ş.
işainliĞi pRoroxoı-ü

işbu işbirliği Protokolü (bu "Protokol") Mimar Sinan Bulvarl Eflak caddesi No:177 ,16310

Yıldınm/BURSA adresinde bu|unan BURSA TEKNiK ÜNivERsiıesi 1aunoan sonra "BTÜ"
olarak anllacaktlr) Ve Nilüfer organize Sanayi Bölgesi 116. Sokak No:9 16140 Nilüfer/BuRSA
adresinde mukim iNoVA KoLTuK sisTEMLERi ARAÇ TASAR|M oToMoTiV sıııavi ve
TicARET A.Ş. (bundan sonra "FiRMA" olarak anllacaktlr) araslnda 18/06/2021 tarihinde

("Yürürlük Tarihi") imzalanmıştır. BTÜ Ve FiRMA, iŞbu Protokol metninde tek olarak "Taraf',

birlikte de "Taraflar" şeklinde anllacaktır.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşlhkll çlkar ve faydanln mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayalt

araştırma programlarının, akademik ve kültürel değişim programlarln|n ve diğer işbirliğine dayall
faalİyetler ve yardımlartn desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar arasındaki iliŞkileri
geliştirmek amacıyla resmi bir ortakllk kurmaktadlr. lşbu sözleşme münhaslr nitelikte olmayüp,

iaraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi işbirliğine dayal| çallşmalar.
2, Bölgesel, ulusal Ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum Ve çalıştay gibi etkinlikler.

a. eıÜ,oe eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim programı (SEp), staj ve bitirme
projesine yönelik işbirliği çahşmalarl. ..

a. beiekla şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarlnın BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraf|ndan

ilan edilmesi haiinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurum1ara

aynlan kontenjanlardan (sayl slnlrlamasl getirilebali0 yararlanmaslna yönelik çallşmalar.
5. derekli şartlaİı yerine getiren Firma çalışanlarının BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri tarafından

ilan edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmaslna yönelik

çahşmalar.
o. iÜriirnx zza4 sanayi Doktora Programl başVurusuna yönelik çahşmaIar.
7, Fon kaynaklarınln duyurulmasl Ve ortak değerlendirilmesi üzerine çallşmalar,
8. Robtü, Teknofest vb. yanşmalarln ve kariyer Fuarlarlnln desteklenmesi kapsamlnda

işbidiği çallşmalan.g. rirmJtjratinoan uygun görülecek, BTÜ tarafından veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar_

ge ve diğer prolöĞrinJ / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağ|ş sağlanmaslna yönelik

çallşmalar.
10. iarafların her ikisine d9 fayda sağlayacak diğer faaliyetler,

11. Firma ile SEP Protokolü imzalanması (Firman|n büyüklğğÜne gÖre minimum kontenjan

saylsl istenebilio halinde, Firmanln BTÜ MER_LAB da yaphracaklarl test_analiz

çaiışmalannda SEP protokotü yapllan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl

ğınıİlaması getifilebilir) yararlanmasına yönelik çahşma!ar.

2. GELECEKTE iıvızıı-ıHncır ANLAŞMALARDA YER ALACAK PRoGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGiLi şART VE KoşULLAR

Gelecek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraftarın her birinin onaylna, uygun flnansal ve

yönetimsjl dJsteğin var oluğ olmadığına Ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeIiklerle, her bir Tarafın

politikalarıyla uyrimrn" tabiidir, Bu kriterleri karşılayan her bir program ve faaliyet ayrı bir_yazılı

anlaş.a ile gösterilmeli ve bu anlaşma Taraftarının her birinin yetkili temsilcileri taIafından

imzalanmalıdi. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşullan

betirtilmeli ve maddi yükümlülükler cje dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tüm

uygulamalarl yer almalldlr.
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3. BU PRoToKoLÜN YETK| ALAN|

işbu Protokol metni, ana sözleşme hükmündedir Ve iki taraf aras|nda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alanınl belirtar. Taraflar arasında istenilen ya da öngörü|en herhangi bir program ya da
faaliyetin şart Ve koşulları ile ilgili herhangı bir özel bilgi içermez Ve Taraflann herhangi biri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlnmlar Ve sağlanan faydalar özellikle bu Protokol
metninin dışında tutulmaktadlr.

4. sÜRE VE YÜRÜRLÜLÜK

Bu Protoko! 1810612021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Ve 1 (bir) yıl geçerli olacakt|f.
Taraflarln karşlltkll fesheİme hakkl Vardlr. Protokolün bitim süresine 30 (otuz) gün kala herhangi
bir değişiklik kararl bildiriImezse Veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl halinde, protokol 1

(bir) yıt daha aynı şartlarla uzamlş sayllacakİr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi -soNA ERMEsi

Taraflardan biri gerekli gördüğü lakdirde veya diğer tarafln protokol hukümlerine uymadlğl
sonucuna varıp, ğözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşı tarafın
protokol hükümlerine uymasını sağlayamad|ğl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün Önceden
yapacağl yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflira herhangi bir tazminat hakkı vermeyecektir, Bu doğrultuda, ilk başta

beıirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşlmlna uğramasl durumunda, Taraflar

işbu Protoiol'ü yenilemeyl kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine karar Verarlerse,

o dönemde devim eden program ve taaliyetler, her aki Tarafın da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
ve uygun olan en kısa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyetler|n belirtildlği diğer

tüm 
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anlaşmalar, Taraflar arasında kararlaştürılan şart ve koşullada ilgili program ve

faaliyeilerin sona ermesine kadar tam ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacakhr.

6. iHTiLAFLAR|N çözüMü

Bu Protokol,ün imzalanması Ve yorumIanmasl ile itgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf

halinde, Taraflar ihtilafl karşllIkll anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer iarafa yapacağı yazıh lhtan takiben 30 (otuz) gün içinde.. karşılıkIı

anlaşma yoluyla bir çözüme uıişılamaması halinde, bu protokol,den doğan ihtilaflann

çöztrnlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve lcra Daireleri münhasır yetkili olacaktlr,

7. D|ĞER HüKüMLER

1. lşbu protokol,ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer

bir faaliyet içinde olma konusunda sInlrlaylclhğl yoktur,

2. işbu Pr;tokol her iki tarafın da yazlll onayt olmak şartıyla değiştirilebilir,
i. iğuu erotoı<oı,ün tamamı ya da bir kısmı, diğer,Tarafın önceden verilmiş yazılı izni

olmaksızın başka kişilere divredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracIhğıyla (kanun

hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.
4, Bu protokol uyann;a Taraflar ara§tnda 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,mevzuataaykırıolmayacakşekilde,genelVebilgiiçerenlisteVeduyurularhariç
olmak üzere, basın jçıklamasİ reklam ve pazarlama, promosyon ve tanıtım ya da diğer

baslnvetanıt|mkonulannda,diğerTaraflnÖncedenVerilmişyazılıizniolmakslzlnsöz
konusu Tarafın bizzat adını veyJ yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin adını ve

tanltım görsellerini kullanamaz,
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6. lşbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine ayklrl olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr.

7, lşbu Protokol farkll bölümlere ayrllmlş oIabilir fakat tüm bölüm|er tek bir anlaşma metna
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

8. iş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapllmamasl nedeniyle sona erdiğa
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmaIarln hukuki dayanağl olarak
geçerli olmaya devam edecektir,

9. Protokol Ve uygulamasl ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgeh olarak kabu| ederler. Taraflar aŞağlda belirtilen adreslere
yapllacak tebligatları kendilerine yap|lmüş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildiriIecektir. Aksi taktirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yapllan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

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

8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLER|

BTÜ Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU

FiRMA Koordinatörü Emre KARAMUKLU

9. PRoToKoL NÜSHALAR|

lş-bu protokol 18106120?1 tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak ve 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim Ve

imza alİna allnmlş olup bir nüshasl FlRMA bir diğer nüshası ise BTÜ tarafından muhafaza

edilecektir.

lş bu Protokol imzalandıktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mali

yükümlülükler FiRMA'ya aittir,

iNoVA KoLTUK sisreıuı-eni aneç TASARlM
oToMoTiV sANAYi VE TiCARET A.ş.

Genel Maidür

BuRsA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi

Rektör

Prof. Dr, Arıf KA MlR

m

han NEclPoĞL

Ic A.ş

/06J

Tebliqat Adresi:

lnova Koltuk sistemleri Araç Tasarım otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Adres: Nilüfer organize Sanayi Bölgesi
1 l6-sokak No:g 16140
Nilüfer/BURsA
iletaşım: 0533 280 50 09
E-posta:emre.karamuklu@inovaotomotiV.com.tr

Tebliqat Ad resl:

Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar sinan Bulvarı,

Eflak Caddesi No:177, 16310 Ylldlnm/BURsA

Iletişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
E-posta: bilgi@btu.edu,tr
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Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

Tarih: ....l .... l 2021


