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Amaç, Kıpsam, Dayanak, Taraflar, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde l. Bu işbirliği protokolü, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Türk Standardları

Enstitüsü (TsE) arasında kurumsal ve ulusal yarar adına yapılacak işbirliğinin genel şartlannı
belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Kapsım

Mıdde 2. (l) Taraflar, aşağıda listelenmiş olan alanlarda ve ihtiyaç halinde listelenmemiş

alanlarda da iş birliklerini gerçekleştirmek üzere işbu protokole "Ek protokoller" düzenleyebilir.

Protokol kapsamında belirlenen konular aşağıda verilıniştir:

1) BTÜ ve TSE'nin hizrıetlerinin yaygınlaştınlması,

2) Ülkemizin kalite alt yapısının güçlendirilmesi,

3) Özel sektör ve kamu yatınmları ile ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artıınlması,

4) Mühendislik ve test hizmetleri alanlannda işbirliklerinin geliştirilmesi,

5) Gerekmesi halinde üçüncü tarafların da yer alacağı şekilde araşırma-geliştirme projelerinin

kurgulanması ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

6) Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ilgili fizibilite çalışmalarının yürütülmesi,

7) Ülke ihtiyaçları kapsamında laboratuvar alt yapılannın planlanması ve kurulması,

8) Yenilenebilir eneıji alanındaki muayeneler başta olmak üzere diğer alanlarda da muayene,

gözeıim, kontrol, test ve eğtimlerin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılması,

9) Ortaklaşa belirlenecek faaliyet alanlannda işbirlikierinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

i0) Panel, sempozyum, seminer ve benzeri organizasyonların düzenlenmesi,

11) BTÜ teknik birimlerince imkanlar dahilinde TSE'nin teknik personeline ihtiyaç duyulan

eğitimlerin Verilmesi,
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l3) Karşılıkh danışmanlık ve bilirkişi hizmetleri ile benzer teknik işbirliği hususlan ve gerekli

şartları yerine getiren TSE personelinin BTÜ Lisansüstü Enstitüsü tarafından ilan edilmesi

halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurumlara alrılan

kontenjaıılardan (sayı sınırlaması getirilebilir) yararlanmasına konusunda karşılıklı işbirliği

yapılması

14) TSE tarafından uygunluk değerlendirme ve standardizasyon hizmetlerinde BTÜ'ye eğitim

verilmesi,

15) BTÜ Laboratuvarı bünyesinde TSE tarafinün ihıiyaç duyulan deney hizmeti alınabilecek

TSE tarafindan makina ve teçhizatın desteklenmesi,

16) TSE tarafından sunulan eğitim hizmetlerinde BTU öğ,enci ve personeline TSE mevcut tarifesi

izeinden o/o 40 oranında indirim yapılması,

17) BTU Binmleri ile TSE'nin ortak eğitimler düzenlemesi,

18) TSE tarafindan yürütülen standart hazırlama ve teknik komite çalışmalarında BTU ve TSE

tarafından yürütülen standart hazırlama ve teknik komite çalışmalarında BTÜ akademik

personeline öncelik verilmesi,

l9) Protokol kapsamında işbirliğinin takibi ve geliştirmesi amacıyla tarafların karşılıklı olarak

birer temsilci belirlemesi ve temsilcilerin periyodik toplantılar gerçekleştirmesi,

20) BTU bünyesinde akreditasyon ihtiyacı bulunan laboratuvarların akreditasyonu süreçleriıde

işbirliği sağlanması

2l) Süreç içerisinde ihtiyaca binaen karşılıklı olarak belirlenecek alanlarda BTU birimlerinin

özellikle uygulamalı alanlarda Eğitim Merkezi olarak kabul edilmesi,

22) Ozel|ılJe mühendislik eğitimi veren, Mühendislik Fakiiltesi seçmeli ders havuzuna TSE ile

ortaklaşa belirlenecek "Kalite ve Uygunluk Değerlendirme" benzeri ders içeriklerinin TSE ve

BTÜ işbirliğini artıracak özellikte ortak olarak oluşturulması,

23) BTU öğrencilerinin Işyeri Eğitimi ve Staj uygulamalarının, TSE'nin Test ve Kalibrasyon

merkezlerinde bulunan laborafuvarlarında, Enstitü imkanlan dahilinde lisans öğencisi olmak

üzere kabul edilmesi
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12) BTÜ ile TSE'nin işbirliği protokolü gereğince gerektiğinde her iki kurumun ürün ve

hizmetlerinde uygun indirim ve kolaylığın sağlanması
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24) BTU ile TSE'nin müşterek hareket edebileceği başka konular olması halinde gerekli işbirliği

prensiplerinin belirlenmesidir.

Dayınık

Madde 3. İşbu Protokol 4 sayılı, Bakanhklara Bağlı, İlgli, İliştili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 551 . Maddesine ve

25 47 Sayılı YükseköğIetim Kanununa istinaden hazırlanmıştır.

Tıraflar

Madde4. İşbu Protokolün tarafları, Bursa Teknik Üniversitesi ve Türk Standardları Enstitüsü'dür

TınlmIır ve krsaltmılar

Madde 5. İşbu protokolde geçen bazı tanımlar ve kısaltmalar aşağıda verilmiştir:

l. Ar-Ge: Alaştırma ve geliştirme faaliyetlerini ifade eder.

2. Çerçeve Protokol: Taıaflar arasında genel çalışma alanlan ve hususlartn tanımlandığı protokol.

İş birliğine konu olan işin detayları ve mali hususları ise işbu Çerçeve Protokolüne ek olarak

imzalanacak Ek protokoller ile düzenlenecektir.

3. Ek Protokol: İşbu çerçeve protokolün kapsamında yer alan konular ile ilgili detaylandınlmayan

hususlan içeren, iş birliğinin detaylarını, çalışma usul ve esaslarının ve Tarafların işbirliğinden

dolayı doğan mali hususlaıı yönetme şeklini içeren protokollerdir.

4. Enstitii/TsE: Türk Standardlan Enstitüsünü,

5. Fikri Mülkiyet: TSE'ye ve Bursa Teknik Üniversitesi'ne ait olan ve kayıtlı telif hakları d6hil

olmak üzere her tiirtü ticari marka, logo, işletme ve ticari isimleri, kopya hakkı, gizli bilgi,

tasarım, formlar, şablonlar, prosedürler, patentler vb.,

6. Gizli Bilgi: İşbu protokol kapsamında sunulan her türlü hizmete ve hizmetin sunulduğu

müşteriye ilişkin olarak ortaya çıkan ve hizmet sunumu için Taraflar arasında paylaşılan her türlü

bilgi, belge, dokiiman vb. unsurları,

7. Üniversite/BTÜ: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
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Genel IIükümler

Madde 6.(1)İşbirliği Alınları

Kurumların kendi içyapısına ve mevzuat şartlanna uygun olması halinde Üniversite ile Enstitü

arasında yapılabilecek işbirliği alanlan aşağıda verilmiştir:

a) Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımını teşvik etmek ve bu

amaçla belirli gün velveya haftalarda ortaklaşa panel, seminer vb. organize edilmesi

b) Standan geliştirme siireciıde kurulacak komitelerde ve al,rıa komitelerde üniversitenin

akademik personelinin katılmasının taraflaıca teşvik edilmesi ve talebi olması halinde ilgili

komiteye katılabilmesi için başırıru sürecine yönlendirilmesi

c) Üniversite ve Enstitü arasında ortak Ar-Ge pğelerinin yürütülmesi. Bu kapsamda, üçüncü

tarafların da dahil olabileceği şekilde, uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç olan Ar-Ge

projelerinin (öz kaynaklardan ya da ulusaVuluslararası fonlardan ka§ılanabilecek şekilde)

gerçekleştirilmesi. Ar-Ge pğelerinin çılrtısı olan inovatif ürün ve teknolojilerin fikri

mülkiyet, lisanslama ve ticarileşme basamaklarında ilave protokoller kapsamında ortak

harekeı edilmesi

d) Belgelendirme (ürün, personel ve sistem) alanında işbirliği yapılarak bu kapsamda

Üniversite'nin bütününde ya da bağlı birimlerinde yönetim sistemlerinin oluşturulması ve

belgelendirilmesi süreçlerinde Enstiü ile işbirliği yapılması. Üniversite bünyesinde

geliştirilmesi ya da analizi yapılan iirün, teknoloji ve sistemlerin belgelendirilmesi hususunda

Enstitü'den de teklif alınması

e) Deney, test ve kalibrasyon hizmetleri alanlannda (yeterlilit teslleri ve referans malzeme

geliştirme gibi stratejik laboratuvarcılık faaliyetleri dahil) işbirliği yapılması. Bu kapsamda

BTÜ bünyesinde yer alan birimlerin ve Enstitii Laboratuvarlarının ve Bursateknopark A.Ş./

Bursatto A.ş.'nin eşgüdiimlü olarak önemsedikleri alanlarda faaliyet göstermesi, gerektiği

durumlarda uygunluk değerlendirme alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatıflm ve

projelerin başlatılması

fl Taraflar, ihtiyaç görmeleri halinde diğer alanlarda da işbirliği adına bu ana protokolün

mütemmim cüzü olacak ek protokoller oluşturabileceklerdir. Gelecek program ve faaliyetlerin

tümü, Tarafların her birinin onayına, uygun finansal ve yönetsel desteğin var olup olmadığına

ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Taıafın politikalarıyla uyumuna tabiidir. Bu

kriterleri karşılayan her bir program ve faaliyet ayrı bir yaz|iı anlaşma ile gösterilecek ve bu

anlaşma Taraflann her birinin yetkili temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Buna ek olarak
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anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşullan belirtilecek ve maddi

yükiimlülükler de dAhil olnak üzere bu program ve faaliyetlerin tüm uygulamaları yer

alacaktır.

(2) Genel Hususlar

a) Taraflar, işbu protokol ve yapılabilecek ek protokoller ile tanımlanmış işleri yapmak üzere

altyapıyı tesis etmek, personel temin etmek, eğitim organize etme benzeri faaliyetleri yapacağını

taahhüt eder.

b) Taraflar, sahip oldukları yetki ve yükümlülüklerini diğer tarafın onayı olmadan üçüncü tarafa

devredemez.

c) Taraflara ait 1ogo, resim ve metin gibi dijital veya basılı materyalin. reklam ve tanıtım amaçlt

olarak, Enstitü veya Üniversite tarafından yapılacak yayınlarda ilgili tarafin yazılı onayını alarak

fikri mülkiyet hakkı gözetilmeksizin kullanılmasına karşılıklı olarak izin verilmiştir.

d) Taraflar, birbirlerine ait fıkri mülkiyet konusu olacak diğer bilgi, belge ve dokümanı diğer

tarafin izni olrnaksızın, kısmen veya tamamen kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtımını yapamaz,

üçüncü tarafl ara veremez.

e) Taraflar, diğer tarafın izni ve onayı olmadan onun adına herhangi bir yükümlülüğe giremez

taahhüt, güvence veya açıklamalarda bulunamaz.

Q İhtiyaç hAsıl olduğunda, taraflar imzalayacakları ek protokoller velveya uygulama yönergelen

ile iş birliğini gerçekleştirebilirler. Protokole bağlı ekler, protokolün ayrılmaz bir parçası olup,

yüriirlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir tarafın politikalarıyla ulumlu olmalıdır.

g) Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile fikri mülkiyet haklarının söz

konusu olacağı öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlatılmasından önce fikri

mülkiyet haklannı ek bir protokol ile düzenler.

üçtrNcü söLüM

Tarafl arın yükümlülükleri

Madde 7. İşbu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak Taraflar, aşağıda maddeler halinde verilen

yükiimlülükleri yerine getireceklerdir:

a) İşbu Protokol kapsamında planlanan işbirliği alanlannda gerekli teknik bilgilendirmelerin

yapılmasını sağlamak.

b) İş birliği alanlarındaki sorumlu/yetkili birimlerin bir araya gelip çalışmasını sağlamak,

c) işbu Protokol velveya ek protokollerde taahhüt edilen bilgi ve belgelerin tedarikini sağlamak
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d) İşbirliğinin verimli olarak yürütülmesi için işbu Protokol ve bu Protokole ek olarak yapılan iş

birliği protokollerinin hfüümlerinin yerine getirilmesini takip etmek ve varsa aksaklıkların

giderilmesini sağlamak,

e) Protokol konusu hizmetlerle ilgili yürüttüğü faaliyetler esnasında, özel veya kamu kurum ve

kuruluşlarına ait fiki mülkiyet konusu olabilecek hak velveya menfaatleri ihlöl etmemek, aksi

durumda her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilmek.

f) İşbirliğinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli diğer çalışmaları yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜNt

Çeşitli hükümler

Madde 8.(l ) İşbu Protokot, Tarafların karşılıkh mutabakatı ile değiştirilebilir. Taraflar, diğer kişi

ve kuruluşlarla benzer işbirliği protokolleri yapma hakkına sahiptir.

(2) Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacıyla

gerektiğinde Taraflar arasında ortak toplantılar yapılır ve ilgili mercilerin onaylan ile yeni

durumlar uygulamaya koyulur. Ek protokoller yapılabilir.

(3) İşbu Protokoliin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar, Üniversite ve Enstitü yetkilileri

arasında görüşmeler yolu ile çözümlenmeye çalışılacaktır; bu suretle giderilemeyen

uyuşmazlıklarda T.C. Bursa Mahkemeleri yetkili olacaktır.

(4) İşbu Protokol ile tesis edilmiş olan bu işbirliği, üçüncü kişi ve kurumlara dewedilemez.

(5) Tarafların yetkili birimleri arasünda işbu Protokolde zikedilen işbirliği alanlarında yapılacak

olan ek protokoller, işbu Protokolün alrılmaz parçası olacaktır.

(6) İşbu Protokol kapsamındaki yatırım ve pğeleriyle ilgili tarafların yüki-irnlülükleri, tarafların

ekonomik imkanları ölçüsünde yatırtm ve/veya proje özelinde hazırlanan ek protokoller

kapsamında yeri ne getiri lecektir.

Kişisel Verilerin Korunmısı

Madde 10. Taraflar, KVKK kapsamında "kişisel veri" olarak tanımlanan tüm bilgilere ve verilere

ilişkin olarak, KVKK ve sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemeler ve

Kişisel Verilen Koruma Kurulu kararlan başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili

yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun daıranmakla yükiimlüdür
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Tarafların Tebligıt Adresleri

Madde 9. a) İşbu protokole göre taraflar arasında aksi belirtilmedikçe tüm tebligat ve iletişim

aşağıdaki adresleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

Türk Standardları Enstitiisü (TSE)

Necatibey Cad. No: l l2 BakanlıklarAııiara rÜnXİYl
Tel: 0 3|2 416 62 00 Faks: 0312 4|6 62 55 E-posta: tse(@hsOl.kep.tr

BTÜ Buna Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Malıallesi Mimar Sinan Bulvarı. Ellak Cd. No:l77 l63l0. YıldırıınlBrırsa

Te|: O224 444 8 416 Faks: E-posta: bursateknilı.-universitesi@hs0l .kep.tr

BEŞiNCi BÖLÜM

Yürürlüğe girme ve geçerlilik

Madde 10- (1) İşbu protokol taraflarca iki (2) nüsha olarak imza altına alınmış olup, imzalandığı

tarihte yürürlüğe girer. İşbu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacaktır. Süre

bitiminde işbu protokol taraflann hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona

erecektir. Süre bitiminde tafafların mutabakatı ile protokol süresi uzatılabilir. Taraflardan her biri,

bir (1) ay öncesinden diğer tarafa yazılı ihbar göndermek suretiyle işbu Protokolü sonlandırma

hakkına sahiptir.

(2) Taraflar yazılı olarak aksi bir karar almadıkça, işbu Protokolün sona ermesi, Protokol

hükiimlerine göre gerçekleştirilen, ancak Protokoliin fesih tarihinde henüz tamamlanmamış olan

uygulama, pğe velveya programların gerçekleştirilmesini etkilemeyecektir. Taraflardan birinin

sözleşmeye aykırı dawanışının diğer tarafça herhangi bir şekilde öğrenilmesi haliıde hiçbir ihtar

ve bildirime gerek kalmaksızln sözleşme sona ermiş olur. Bu durum nedeni ile zarar uğrayan

tarafın, maddi ve manevi kayıplannı da karşı taraftan tazmin hakkı saklıdır.

Taraflar işbu protokol kapsamındaki yükümlülüklerini mücbir sebeplerden dolayı yerine

getirmemelen durumunda, sorumluluklan söz konusu olmayacaktır. Aşağıda belirtilen ve fakat

bununla sınırlı kalmaksızın, bir tarafın sorumluluğu dışında kalan ve önceden tahmin edilemez

hallerin gerçekleşmesi, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilmektedir: Tabiat hadisesi, tabii

afetler, salgın, zelzele, su baskını veya yıldırım çarpması, grev, lokaıt, abluka, savaş ve Savaşa

benzer haller, seferberlik, ihtilal veya isyan, sabotaj, terörizm, yangın, resmi makamlarca yapılan

tahdidat veya fiiller, imtinalar veya müdahalelerdir.

Mücbir sebebi öne sürmek isteyen taraı diğer tarafı mücbir sebep hadisesinin protokolün ifası

üzerine olan etkisi hakkında mücbir sebebin ortaya çıktlğı andan iıibaren beş iş günü içerisinde
7
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yazıh olarak bilgilendirecektir. Yukandaki hallerden biri, munzam masraf veya protokolün ifası

için gereken zamanın uzamas|na sebep olduğu takdirde, protokolün diğer hükümleri uygun

şekilde değişen duruma intibak ettirilecektir.

(3)İşbu Protokol, 10 madde ve 8 sayfadan oluşmuş olup, Türk Standanları Enstitüsü ile BTÜ
Bursa Teknik Üniversitesi arasında 2 asıl nüsha olarakl§ng2O21 tarihinde tanzim ve imza

edilmiştir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTiTüSü (TSE)

ADINA

Prof.Dr.Adem ŞAHİN

TSE Başkanı

BTÜ Bt RSA TEKNiK ÜNiVERSiTESi

ADINA

Prof.Dr.Arif KARADEM iR

Rektör
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