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MARSALA
BuRsA TEKNIK üıılvenslresl

VE
MARsALA DoKuMA BoyA sAN.vE ric. ı.ş.

lşbu işbirliği Protokolü (bu 'Protokot") Mimar Sinan Bulvarı Eflak caddesi No:177 1631o
Ylldlrlm/BuRsA adresinde bulunan BuRsA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (Bundan sonra "BTÜ"
o|arak anılacaktır) ve IŞ|KTEPE OSB AH. TURUNCU CAD. 2. SOKAK NO:3 adresinde mukim

ARSALA DoKuilrA BoYA sAN.vE Tic. A.ş. (bundan sonra ,FİRuA" olarak an|lacaktl0
arasnda 4Qb2o21 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") imzalanmıştır. BTÜ Ve FiRMA, işbu Protokol
metninde tek olarak "raraf', birlikte de'Taraflar şeklinde anllacaktlr.

1. AltAÇ

Taraflar, bu Vesile ıle karşllıkll çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
araşhrma programlannln, akademik Ve kültürel değişim programlarlnın Ve diğer işbirliğine dayall
faaliyetler ve yardımlann desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar arasındaki ilişkileri
geliştirmek amicıyla resmi bir ortaklık kurmaktadır. lşbu sözleşme münhasır nite|ikte olmayıp,

iaraflar, söz konuiu faaliyetlerin aşağıdaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbırliğine dayah çahşmalar.
2. Bölgesel, ulusal ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum ve çahştay gibi etkinliklef.

e. gTÜ,oe eğitim gören lisans t ğrencilerinin sektörel Eğitim programı (sEp), staj ve bitirme

a. beİekli ş"rtıa1 yerine ğeİıren rlrma çalışanlannın BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan

ilan edilmesi haiinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarında iş birliği yapılan kurumlara

aynlankontenjanlardan(sayıslnlrlamaslgetirilebilir)yararlanmaslnayönelikçallşmalar.
5. Ğrekli şartlaİı yerine getiİen Firma çalİşanlannın BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri tarafindan

ilan edilinesi hilinde tizsiz yüksek iisans ğcretlerinde indarim sağlanmasına yönelik

çahşmalar.o İUdlİAx zzl+ Sanayi Doktora Programı başvurusuna yönelik çahşmalar,
İ. ron l<aynal<larının duyurulması ve ortak değerlendirilmesi üzerine çahşmalar,
8. Robtu,,Teknofest vb. yaiışmalann ve Kari-yer Fuarlarının desteklenmesi kapsamlnda iş

birliği çallşmalan.
9.Firmataraflndanuygungörülecek,BTÜtaraflndanveyaFirmaileortaklaşayurütülenar.- 

;; ;; ;Ü", proj6Ğln"'-İ-ta"livbGnn" aynl ve nikdi bağış sağlanmasına yönelik

çahşmalar-
l O. İaİİnaİ,n her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler,
.t 1. Firma ile sEP Protokolü i..aı"n,m"", (Firmanın Luyiıkıüğüne 

göre minimum .kontenjan
;;y,; ,"t"*uiıı4 naıinae, iirmanın 

, 

BTÜ MER_LAB da yaptlracaklarl test_analiz

caksmalarında sep piJidkoıJ v"|ıian kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl

İİn,İl"."., gelirilebili0 yararlanmasına yönelik çahşmalar,

2. GELECEKTE iUZİİlİİİCİX ANİ-AŞUALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
- İııı-lverı-eRlE lLGlLl şART vE KoşuLLAR

Gelecek program ve faaliyetlerin tümü, Taraflann her birinin onaylna, uygun finansal Ve

vönetimsel desteğin var olup oı."j,dİna re yürurluKeki. kanün ve yönet neliklerle, her bir Tarafın

l;ffi#;;öil';r"" t uiiıir. İu ıİritoıeri 
'İ 
aş,ıayan her bir proqram ve faaliyet ayrı bir Yazl|l

anlaşma ile gösterilmeli ," or-"nüi., Taraiıarinın her birinin yetkili temsilcileri taraflndan

imzalanmalldlr. Buna ek oıarax a-nÜ$aaa, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart Ve. koŞullarl

belirtilmeli ve maddi vutıımıiıİuİİeİ'Je 
-oİniİ 

oımai üzeie bu program Ve faaliYetlerin tüm

uygu|amalarl yer alma|ldır-

I /k,



3. Bu PRoToKoLÜNYETK| ALAN|

l.şbu protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf aras|nda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alanını belirtir. Taraflar araslnda istenilen ya da öngörubn herhanğl bir program ya da
faaliyetan şart ve ko§ullan ile i|gili herhangi bir özel bilgi içermez ve Taraflann tıĞrnanği oirı
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlrlmlar ve sağlanan faydalar özellikle bu prötokol
metnanin dlşlnda tutu|maktadlr.

4. süREVEYüRÜRLüLüK

Bu Protokol 01 l 07 l2021 tarihinden iıibaren yürürlüğe girecek Ve 1 (bir) yll geçerli olacakt|r.
Taraflafln karşllıkll feshetme hakkl Vardlr. Protokolün bitim süresine 30 (otuz) gün kala herhangi
bir değişiklik kararı bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamas| halinde, protokol 1

(bir) yıl daha aynl şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERtttEsi

Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde Veya diğer tarafln protokol hajkümlerine uymadlğl
sonucuna Vaflp, gözden geçirme Ve zleme etkinlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşl taraf|n
protokol hükümlerine uymaslnl sağlayamadlğl takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapac€ığl yazlll bir bildirim ile bu proıokolü tazminatslz olarak feshedebilar.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakk| vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakjp bir yenileme döneminin zaman aşlmlna uğramasl durumunda, Taraflar
işbu Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine ka.ar Verirlerse,
o dönemde devam eden program ve faaliyetler, her iki Tarafln da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
ve uygun olan en k|sa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştınlan şart ve koşullar|a ilgili Program ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam ve eksiksz bir şekilde yürürlükte kalacaktlr.

6. |HT|LAFLAR|N çözüMü

Bu protokol,ün imzalanmasl ve yorumlanmas| ile ilgili olarak d€abilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karşılıkh anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağı yazılı ihtarı takib€n 30 (otuz) gün içinde karş|hkh

anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu protokol,den d€an ihtilaflar|n

çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve lcra Daireleri mOnhastr yetkili olacakt|r.

7. D|ĞER HüKüMLER

1. lşbu protokol,ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da benzer
bar faaliyet içinde o|ma konusunda slnlrlaylclllğt yoktur.

z. lşou erÖtoı<6ı her iki tarafln da yazılı onayı ohak şartlyla _değiştirilebilir,
3. iğuu erotoı<ol,ün tamamı ya ba bir kısmı, diğer _Tarafın önceden ve.ilmiş yazıh izni

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

hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.
4. Bu protokol uyarlnca Taraflar aras|nda kurulan ilişki, bağlmslz yüklenici şeklindedir.

Taraflarln hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tarafi bağlayan bar

hükümde bu|unma hak Ve yetkisine sahip değildir.
5. Taraflar, mevzuata aykırı olmayacak şekilde,genel Ve bilgı içeren |iste Ve duyurular ha_riç

olmak üzere, basın içıklamasi reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer

basln ve tanltlm konularında, diğer Tarafln Önceden verilmiş yazlll izni olmakslzln söz
konusu Tarafın blzzAl adr'rll Vey' yöneticalerinin, çahşanlarlnln ve temsilcilerinin adlnı ve

tanltm görsel|erini kullanamaz,
o. işuu erğtoı<oı, yürürlüKeka kanunun heüangi bir maddesine aykın olabilecek hükümler

hariç olmak kaydlyla, tam ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaKlr,

2



7. işbu Protokol farkh bölümlere aynlmlş olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmeıidir.

8. iş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalann yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yeni|ememe yapllmamasl nedeniyle sona erdiği
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmaların hukuki dayanağı olarak
geçerli olmaya devam edecektir.

9, Protokol ve uygulamasl ile ilgili olarak her tür'ü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgeh olarak kabul ederler. Taraflar aşağlda belirtilen adreslere
yapılacak tebligatları kendilerine yapılmış kabul edecektir- Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, protoko|de yer alan
adresıerine yapllan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

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

8. PRoToKoL KooRD|NATöRLER|

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazıh kişiler tarafından koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABoĞLU

F|RMA Koordinatöıü : Mehmet Çetin ÖzEL

9. PRoToKoL NÜsHAıjRl

iş_bu protokol 30 l 06 l2021tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzam

Ve imza altna allnmlş olup bir nüshasl FiRMA bir diğer nüshasl i§e BTÜ taraflndan muhafaza

edilecektir,

lş bu Protokol imzalandlktan sonra d€acak her türlü vergi, damga resmi, harç ve diğer mali

yükümlülükler FlRMA'ya aittir.

ı{ARSALA DoKu A BoYA sAN.vE Tic. A.ş. BuRsA TEKNiK ÜNlVERsiTEsi

Yönotim Kurulu Başkanı Rektör

Mehmet EL Prof. Dr. Arif lR

T 30 l06 l2021 §,oçıze.zl

Teb lioat Adresi Tebliqat Adresi:

8ursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar sinan
Bulvarı, Eflak Caddesi No:'l77, 16310

Ylldlnm/BURSA

Marsala Dokuma Boya San.Ve Tic. A.Ş.
Adres: lşıktepe osb Mah. Turuncu Cad. 2, sokak
No:3

lletişim: 02245020020
E-posta :info@marsalatextile.com.

lletişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33

E-posta: bilgi@btu.edu.tr
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