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işbu işbidiği Protokolü (bu "Protokol") Mimar Sjnan Bulvarı Eflak caddesi No;177 '1631O

Yıldırım/BURSA adresinde bulunan BURSA TEKN|K ÜNiVERsİTEsi (Bundan sonra ''BTÜ''
olarak anllacaktlr) Ve Ahmet Vefik Paşa oSB N4ah. Taşplnar Sk. No:3/,1 PK: ,16450 Kestel-
BURSA,T ÜRK|YE adresinde mukim |BRAş KAuÇuK oroıııoriv YAN sAN. VE Tic. A.ş.
(bundan sonra 'riRıııe" olarak anllacaktlr) araslnda ....l....l2o21 tarihinde ("Yürürlük Tarihi")
imzalanmlştir. BTÜ Ve FiRMA, işbu Protokol metninde tek olarak "TaraF', birlikte de "Taraflar"

şeklinde an l]acaktlr.

1. AMAÇ

Taraflar, bu vesile ile karşıllklı çlkar ve faydanın mevcut olduğU alanlarda işbirliğine dayall
araştlrma programlarının, akademık Ve küItürel değişim programlarlnln Ve diğer işbirliğine dayall
faaliyetler Ve yardlmlarln desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar aras.ndaki ilişkileri
geliştirmek amaclyla rğsmi bir ortakllk kurmaktadlr. işbu sözleşme münhaslf nitelikte olmaylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeıeri kapsayabiIeceğinı öngörmektedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbirliğlnedayalı çalışmalar.2. Bölgesel, ulusal Ve uluslafarasl alanda kongre, sempozyum Ve çallştay gibi etkinlikler
3, BTU'de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programl (SEP), staj Ve bitirme

projesine yönelik işbirliği çaIlşmalarl.4. Gerekli şartları yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ EnstitüSü/Enstitüleri tarafından
ilan edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapllan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayı sınlrlaması 9etirilebilir) yararlanmaslna yönelik çalışmalar,5. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çallşanlarlnln (sayı sınırlaması 9etirilebılir) BTÜ
Enstitüsü/Enstatüleri taraflndan ilan edjlmesi haIinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde
jndirim sağlanmasına yönelik çalışmalar,

6. TUBlTAK 2244 Sanayi Doktora Programı başVurusuna yönelik çallşmalar.7. Fon kaynaklarlnln duyurulmasl Ve ortak değerlendirilmesi üzerine çallşmalar.
8. Unjversite taraflndan düzenlenen Veya katlllm sağlanan Robtü, Teknofest Vb,

yarlşmalarln ve Kariyer Fuarlarlnln desteklenmğsi kapsamında işbirliği çallşmalan,9. Firma tarafından uygun görülecek, BTÜ tarafından veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge Ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik
çallşmalar.

10. Taraflarln her ikiSine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
11. Firma jle SEP Protokolü imzalanması (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

sayısl iStenebilir) halinde, Firmanln BTU l\rER-LAB da yaptıracaklarl test-analiZ
çallşmalarlnda SEP protokolü yapllan kurumlara yapılan ındirim oranından (sayl
slnlrlaması getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGiLi ŞART VE KoşULLAR

Gelecek program Ve faalayetlerin tümü, Taraflarln her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var oIup olmadlğlna ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalarlyla uyumuna tabiidir. Bu kriterleri karşllayan her bir program Ve faaliyet ayrı bir yazılı
anIaşma ile gösterilmelı Ve bU anlaşma Taraflarının her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmalıdır. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşulları
belirtilmeli Ve maddi yükümlülüklef de dahil olmak üzere bu program Ve faaıiyetlerin tüm
uygulamalarl yer almalıdır.
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3. BU PRoToKoLÜN YETK| ALAN|

lşbu Protokol metni, ana sözleşme hükmündedır Ve iki taraf arastnda gelecekteki proje Ve
ilişkilerin alanını belirtir. Taraflar arasında astenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da
faaliyetin şart Ve koşullarl ile ilgili herhan9i bir özel bilgi içermez Ve Taraf|arln herhangi biri
üzerinde uygulanabi|ecek zorunluluklar, yaptlrlmlar Ve sağlanan faydalar özellikle bu Protokol
metninin dlşlnda tutulmaktadlr.

4. süRE VE YüRüRLüLüK

Bu Protokol ....l,...12021 tarlhinden itibaren yürüriüğe girecek ve 1 (bi$ yıl geçerli olacaktır.
Taraflarln karşlllklü feshetme hakkı vardır. Protokolün bitim süresine 30 (otuz) gün kala herhangi
bır değişiklik kararl bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmaması ha]inde, protokol 1

(bir) yıldaha aynı şartlarla uzamış sayılacakir.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi

Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafın protokol hükümlerine uymadığı
sonucuna Varlp, gözden geçirme Ve izleme etkinlikleri ile Veya görüşmeler yolu ile karşü tarafın
protokol hükümlerine uymasınl sağlayamadüğü takdirde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazıll bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir,

Protokol taraflarca diğer tarafın mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir,
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl vermeyecektir, Bu doğrultuda, ilk başta
belırlenen 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 program ve faaliyetler, her iki Tarafın da kabul ettiği şartlar çerçevesinde
ve uygun olan en kısa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyetIerin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştırllan şart ve koşullarla ilgili program Ve
faaIiyetlerin sona ermesine kadar tam Ve ekSiksİz bjr şekilde yürürlükte kalacaktlr.

6. |HTiLAFLAR|N çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmasl Ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafı karşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağı yazlll ihtarl takiben 30 (otUz) gün içinde kafşlllkli
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflarln

çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır,

7. DiĞER HÜKÜMLER

'1. İşbu Protokol'ün, her iki taraf açısından da herhangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer
bir faaliyet içinde oIma konusunda slnırıaytcIllğl yoktur.

2. lşbu Protokol her iki tarafln da yazılı onayı olmak şartlyla değiştirilebilir.
3. işbu ProtokoI'ün tamaml ya da bir klsmı, diğer Tarafın önceden Verilmiş yazlll izni

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

hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.
4. Bu Protokol uyartnca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağlmslz 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 aykırı olmayacak şekilde, genel Ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basın açıklaması, reklam Ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basln Ve tanıtlm konularlnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazı\ izni olmaksızln Söz
konusu Tarafın bizzat adlnı Veya yöneticilerinin, çalışanlarının Ve temsilcılerinin adlnl Ve

tanltlm görsellerini kUllanamaz,
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6. Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetIer nedeni ile fikri mülkiyet haklarının söz
konusu olacağl öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlatllmaslndan önce
İlkri mülkiyet haklarını ek bir protokol ile düzenler.

7. lşbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykırı olabilecek hükümIer
hariç olmak kaydlyla, tam ve eksiksiz olarak yürüdükte kalacaktır.

8. lşbu Protokol farkll bölümıere ayrllmlş olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oIuşturacak şekilde düzenlenmelidir.

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

10. Protokol Ve uygulamasl ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazllı
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağıda belirtilen adreslere
yapılacak tebligatlan kendilerine yapllmlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa biIdirilecektir. Aksi takdirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yapllan tebli9atl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.

11, Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finanSal
anlamda bağlayıcl değildir.

8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLER|

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimleri Ve görevleri yazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektir,

BTU Koord natörü

FiRl\,4A Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU

Funda Yoldaşllk

9. PRoToKoL NÜSHALARI

lş-bu protokol ....l...12021 tarihİnde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve

imza altlna alınmış olup bir nüshası FlRlVA bir diğer nüShasl ise BTÜ tarafından muhaİaza

edilecektir.

iş bu Protoko| imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mala

yüküm|ülükler FiRMA'ya aittir.

iBRAş KAuçuK oToMoTiV YAN sAN. VE Tic.
A.ş.

İnsan Kaynakları Müdürü

Nergiz DEHM

za

arih 9 ı zozı

BURSA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi

Rektö lmclsl

Prof. D KURT

lmza

Tarih 26,, ır'.a ı zoz.,
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