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VE
AKTAş ıııvı süspııısiyoıt sisreııııı-eni a.ş.

lşbu işbiniği Protokolü (bu "Protokol") Mimar sinan Bulvarl Eflak caddesi No:,177 163.1o
Ylldlrlm/BuRsA adresinde buıunan BURSA TEKNIK ÜNiVERsiTEsi (Bundan sonra ''BTÜ''
olarak anllacakİr) Ve AKTAş HAVA SÜsPANsiYoN sisTEMLERi A.Ş. adresinde mukim AKTAŞ
HAVA SÜsPANsiYoN SisTEMLERi A.ş (bundan sonra,,AKTAş HAVA sÜsPANsiYoN
slSTEMLER| A.Ş" olarak anllacaktlr) araslnda 10/06/2021 tarihinde (,,Yürürlük Tarihi,,)
imzalanmlştlr. BTÜ Ve FIRMA, işbu Protokol metninde tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflar"

şeklinde anl|acaktlr.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile kaşılıklı çıkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayah
araştlrma programlarlnın, akademik ve kültürel değişim programlarınln Ve diğer işbirliğine dayall
faaliyetler Ve yardlmlarln desteklenmesi Ve geliştirilmesa yoluyla Taraflar araslndaki ilişkileri
gelaştirmek amaclyla resmi bir ortakhk kurmaktadlr işbu sözleşme münhasl. nitelikte olmaylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1, Üniversite_Sanayi işbirliğinedayall çallşmalar.2. Bölgesel, ulusal Ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum Ve çallştay gibi etkinlikler.
3. BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin sektörel Eğitim Programi (SEP), staj Ve bitirme

pro,esine yönelik işbirliği çalışmaları.4. Gerekli şartlan yerine getifen Firma çallşanlaflnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapılan kurumtara
ayrllan kontenjanlardan (sayl slnldamasl getirilebilir) yararlanmasına yönelik çallşmalar.

5. Gerekli şartlarl yerine getiren Firma çallşanlarınln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan edilmesi ha|inde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim sağlanmaslna yönelik
Çallşmalar.

6, TÜB|TAK 2244 sanayi Doktora Programl başVurusuna yönelik çahşmalar.7. Fon kaynaklarlnln duyurulmast Ve ortak değerlendirilmesi üzerine çallşmalar,
8. Robtü, Teknofest Vb. yarlşmaların ve Kariyer Fuarlannın desteklenmesi kapsamlnda

işbirliği çallşmalan.
9. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ taraflndan Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-

ge Ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik
çahşmalar.

10. Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler,
'l'1- Firma ile sEP Protokolü imzaıanmasl (Firmanln büyğklüğüne göre minimum kontenjan

§aylsl istenebiliD halinde, Firmanln BTÜ MER-LAB da yapt|racaklarl teslanaliz
çallşmalarlnda sEP protokolü yapılan kurumlara yapılan indirim oranIndan (sayl
slnlrlamasl getirilebili0 yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELEGEKTE irYızıı-ıNıcıx ANLAşMALARDA YER ALAGAK PRoGRAı, VE
FAALiYETLERLE iLGiLi şART VE KoşuLLAR

Gelecek program Ve faaiiyetlerin tümü, Taraflann her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadlğına Ve yürğrlükteki kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
Politikalaflyla uyumuna tabiidir. Bu kriterleri karşllayan her bir program Ve faaliyet ayrl bir yazlll
anlaşma iIe gösterilmeli Ve bu anlaşma Taraflannln her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
amza|anmalıdlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullarl
belirtilmeli Ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzefe bu program ve faaliyetlerin tüm
uygulamalarl yer almalldlr.
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3. Bu PRoToKoLÜNYETKi ALAN|

işbu protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf ar:ıslnda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alanını belirtir. Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen tıerhan-gl bir prograh ya oa
faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir özel bilgi içermez ve Tarifların nörnanği oıri
üzerinde uygulanabilecek zorunlu|uklar, yaptlnmlar ve sağlanan faydalar özellikle bu prJtokol
metninan dlşlnda tutulmaktadlr.

4. süREVEYüRüRLüLüK

Bu Protokol 1010612021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Ve 1 (biQ yıI geçerli olacaktlr.
Tarafların karşlllkh feshetme hakkı vardır. protokolün bitim süresine 30 (otur) gün kala herhangi
bir d€iŞiklik kararl bildarilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl halinde, protokol 1

(bir) yıl daha aynı şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi -soNAERrüEsi
Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde Veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadlğl
sonucuna Varlp, gözden geçirme ve izleme etkinİikleri ile Veya görüşmeler yolu i|e ka§l tarafİn
protokol hükümlerine uyma§lnl sağlayamadlğl takdirde, kaşı tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazmanatslz olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir.
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl Vefmeyecektir. 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 p.ogram Ve faaliyetler, her iki Tarafın da kabul ettiği şartlar çerPvesinde
Ve uygun olan en kısa sürede sona ermelidir. BU türden program Ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tom ayr| anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştlrllan şart ve koşullarla i|gili program Ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacaktlr.

6. iHT|LAFLAR|N çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmasl Ve yorumlanmasl ile ilgili o|arak d€abilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflaf ihtilafl karşlllkh anlaşma yoluyla çözmeye çaılşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazıh ihtarı takiben 30 (otuz) gün içinde karşıllkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamaması hatinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflarln
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve Icra Daireleri münhaslr yetkili olacaktlr.

7. DiĞERHÜKÜMLER

1 . işbu Protokol'ün, her iki taraf açlslndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynl ya da b^zer
bir faalayet içande olma konusunda sİnlrlayüclllği yoktur.

2. işbu Protokol her iki tarafln da yazİlI onayl olmak şartlyla değiştirilebilir.
3. işbu Protokol'ün tamaml ya da bir klsml, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazlh izni

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

4. Bu Protokol uyarlnca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağımslz yüklenici şeklindedir,
Taraflarln hiçbiri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak ve yetkisine sahap degildir.

5. Taraflar, me\rzuata aykırl olmayacak şekilde, genel Ve bi|gi içeren liste Ve duyurular haraç
olmak üzere, basln açlklama§l, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanltım ya da diğer
basln Ve tanltlm konulartnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaz| izni olmakslzln söz
konusu Tarafln bizal adını Veya yöneticilerinin, çallşanlannln Ve temsilcilerinin adlnl Ve
tanltlm görsellerini kullanamaz.

6. Işbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykırı olabilecek hükümler
haraç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktır.
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7. işbu Protokol farkll bölümlere ayrllmış olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenıenmelidir.

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

9. Protokol Ve uygulamas| ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağıda b€linilen adreslere
yapl|acak tebligatlarl kendilerine yapllmlş kabul edeceklir. Adres değişıklikleri en geç 5

(beş) gün içeriainde diğer tarafa bildirilecektir. Aksi taktirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yapılan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

10. Bu protokoi,ün mali yükümlüıüğü yoktur. Bu protokol, her iki taraf için de finansal

anlamda bağlaylcl değildir.

8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLERi

Busözleşmedegeçenhususlar;aşağldaisimleriVegörevleriyazlllkişilertaraflndankoordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü : Dr- Ögr. Üyesa cihan KABoĞLU

F|RMA Koordinatörü : GÖKNUR AKçAN UsLu

9. PRoToKoLNÜSHALAR|

iş_bu protokol 1010612021tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) aslI nüsha olarak tanzim Ve

imza altına allnmış olup bir nüshası FiRMA bir diğer nüshasl ise BTÜ taraftndan muhafaza

edilecektir.

iş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga re§m|, harç Ve diğer mali

yükümlülükler FiRMA'ya aittir.

AKTAş HAVA sÜsPANsiYoN sisTEtLERi A.ş. BuRsA TEKNİK ÜNlVERsiTEsi

İcra Kuru|u Başkanı Rektör

N
Tarih 10 l06 l 2021

P Dr. Arif iR

Tarih: '|._rj_ ıQ.Çı zozı

iske Ulusay

t[ııru

Tebliaat Adresi:

AKTAŞ HAVA SüSPANSiYoN sisTEMLERi A,ş
Adres: Dumtupınar mahallesi, Demirtaş oSB,
Reyhan Sokak. No:3, Bursa/osmangazi

Bursa Teknik Üniversitesi
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan

Bulvan. Eflak caddesi No:177, 16310

Yıldırım/BURSA

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

E-posta: bilgi@btu.edu-tr
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iletişim:02243000000
E-posta: inf o@aktasholding. com

Teblioat Adresi:


