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ELvAF TEKsTiı- sııı. ve ric e.ş.
jşbu lşbirliği Protokolü (bu "Protokol") ıilimar sinan Bulvarl Eflak caddesi No:177 1631o
Yıldınm/BURSA adresinde bulunan BuRsA TEKNıK ÜNiVERsiTEsi 1Bundan sonra ''BTÜ"
olarak an|lacaktır) Ve KosAB Bosna cad, No: 10 Kestel/Bursa adresinde mukim ELYAF
TEKSTiL sAN. VE Tic. A.ş. (bundan sonra 'FiRMA" olarak anllacaktır) araslnda 02,07.2021
tarjhande ("Yurürlük Tarihi") imzalanmlştür, BTÜ Ve FlRMA, işbu Protokol metninde tek olarak
"Taraf', birlikte de "T arafla/' şeklinde anllacaktlf.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşlhklı çlkar ve faydanln mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
araştlrma programlarınln, akademjk ve kültürel değişim programlarlnln ve diğer işbiığine dayalı
faaliYetler Ve yardImların desteklenmesi ve geliğtlrilmesl loluyla Taraflar-araİınoaİi ıılşı<iıerİ
geliştirmek amacıy]a resmj bir ortaklık kurmaktadir. İşou s6zle§me münhaslr nite|ikte olmayıp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kipsayabilöceğini öngörmektedir:

Üniversite-Sanayi lşbirliğine dayalı çalışmalar,
Bölgesel, ulusal Ve uluslararası alanda kongre, sempozyum Ve çalıştay gibi etkinlikter,
BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sikt<ırel egitih erogrami 1sEF), staj ve bitirme
projesine yönelik işbirliği çalışmalarl.
Gerekli şart|arl yerine getiren Firma çallşanlannln BTÜ Enstitüsü/Enst|tüleri tarafından
ilan edilmesi halinde, BTü lisansüstü egitim progıamlarlnda işbirliği yapılan kurumlara
ayrllan. kontenjanlardan (sayl sünlrlamasl getirilebilir) yararıanmaiına yön jlik 

çalışmalar.Gerekli şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarlnın 
'BTÜ 

Enstitüsü/Enstitüle;i tarafından
ilan edilmesi haIinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmasIna yönelik
ça!lşmalar.

6. TÜB|TAK 2244 Sanayi Doktora Programİ başVurusuna yönelik çaIlşmalar.7. Fon kaynaklarİnln duyurulmasl Ve ortak değerlendirilmesi üzerine çiüışmalar.8 R9P!9, Teknofest vb. yarışmaların ve Kariyer Fuarlarının dest;klenmesi kapsamında
işbirliğ j çalışmalarl.9. Firma taraf|ndan uygun görülecek, BTÜ tarafından Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-ge Ve diğer projeIerine / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağış sağlanmailna yönelik
çallşmalar.,10. Taraflann her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.

'11. Firma ile SEP Protokolü ımzalanmasl (Firmanln buyüklüğüne göre minimum kontenjan
saylsı istenebilir) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptıracaklan test-aniliz
çallşmalannda SEP protokolü yapılan kurumlara yapılan indirim oranından (sayı
slnlrlamasl getirilebilir) yararlanmasına yönelik çalışmalar.

2. GELECEKTE iıvızeı-ıııacex ANLAşMALARDA YER ALACAK PRoGRAM VE
FML|YETLERLE iLGiL| şART VE Ko-şuLLAR
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Gelecek program Ve faaliyet]erin tümü, Taraflarln her birinin onay|na, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadlğlna Ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Taraf|n
politikalarlyla uyumuna tabjidir. Bu kriterleri karşılayan her bir program ve faaliyet ayn bir yazlll
anlaşma ile gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflarının her birinin yetkili temsilci leri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmad a, ilgili program ya da faalayetin tüm şart Ve koşullan
belirtilmeli ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program Ve faaliyetlerin tüm
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3. BU PRoToKoLÜN YETK| ALAN|

lşbu protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alanlnl belirtir, Taraflar arasında istenilen ya da öngörülen herhan-gi bir progr; ya oa
faaliyetin şart.ve koşullan ile ilgili herhangi bir öiel bilgi ğermez ve raĞlann nirnanğı oiri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yapt|rlmlar ve siglinan faydalar özellikle bu Pr6tokol
metninin dlşında tutulmaktadIr,

4. süREVEYüRüRLuLüK

Bu Protokol 0210712021 tarihjnden itabaren yürürluğe girecek ve 1 (bir) yıl geçerli olacaktlr.
Taraflann karşüllkll feshetme hakkl vardlr. protokolün bitim süresine 30 (otur) gün-kala herhangi
bir değiŞiklik karan bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasİ halinde, protoko1-1
(bir) yıl daha aynı şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi

Taraflardan bari gerekli gördüğü takdirde Veya diğer tarafın protokol hükümlerine uymadığı
sonucuna Varlp, gözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile Veya görüşmeler yolu ile karşl tarafın
protokol hükümlerine uymastnl sağlayamadlğl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazlll bir baldirim ile bU protokolü tazminatslz olarak feshedebilir,

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebl|ir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl Vermeyecektir, Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşImlna 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 Taraf|n da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
Ve uygun olan en klsa sürede sona ermelidir, Bu türden program Ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayf| anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştlrllan şart Ve koşullarla ilgili program Ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürğrlükte kalacaktlr,

6. |HT|LAFLAR|N çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmasl ve yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafı karşılıkll anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağı yazlll ihtan takiben 30 (otuz) gün içinde karşlllkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamaması halinde, bu Protokol'den doğan ihtilafların
çözümIenmesinde Bursa Mahkemeleri ve lcra Daireleri münhasür yetkili olacaktlr.

7. D|ĞER HüKüMLER

1. lşbu Protokol'ün, her iki taraf açısündan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda slnlrlayıcıllğı 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 yazıll izni

olmaksızln başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracılığıyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temIik edilemez.

4. Bu Protokol uyarlnca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağlmsız 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 ayklrl 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 tanıtlm konularlnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaA'| izni olmakstzln söz
konusu Tarafın bizzat adını Veya yöneticilerinin, çalışanlarlnln Ve temsilcilerinin adlnl Ve
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6, lşbu protokol, yürürlukteki kanunun herhangi bir maddesine ayklrl olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr.

7. lşbu protokol farkll bölümlere aynlmış olabiıir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metnj
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

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

9, Protokol Ve uygulamasl ile i|gili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazllI
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederIer. Taraflar aşağlda belirtiten adreslere
yapllacak tebligatlan kendilerine yapılmış kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yapllan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder,

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

8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLERi

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

BTÜ Koordinatörü Dr, Öğr. Üyesa cahan KABoĞLU

Ar-Ge Müdürü / Hülya KlClKFiRMA Koordinatöru

9. PRoToKoL NÜSHALAR|

lş-bu protokol 02lo7 t2o21 tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve
imza altlna allnmlş olup bir nüshasl FiRMA bir diğer nüshasl ise BTÜ tarafından muhafaza
edilecektir,

lş bu Protokol imzatandıktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, hafç Ve diğer mali
yükümlülükler FiRMA'ya aittir.

ELYAF TEKST|L sAN. VE Tic. A.Ş. BURsA TEKNlK ÜNiVERslTEsi

Gensl Müdür ReKö.
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Tebliqat Adresi Tebliqat Adresi

Elyaf Tekstil San. Ve Tic, A,Ş,
Adres; KosAB Bosna cad, No: 10, 16450
Kestel/BURsA

lletişim: +90 224 331 76 80
E-posta: elyaf@elyaf.com

Buısa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan
Bulvarı, Eflak Caddesi No:'l77, 16310
Ylldlnm/BURsA

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