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işbu işbirliği Protokoıü (bu "Protokol") Mimar Sinan BuIvan Eflak caddesi No:177 1631O
YlIdlnm/BURsA adresinde bulunan BURSA TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (Bundan sonra "BTÜ"
olarak anllacaktlr) ve NoSAB Şeftali Cad. 118. Sokak No:4 16140 - Bursa / Türkiye adresinde
mukim AEs eı-exrRoııir ıuıriııa sAN. VE. ric. a.Ş. (bundan sonra ,,Finrıı,, olarat
anllacaktlr) araslnda 2010912021 tarihinde ("Yürürlük Tarihi") imzalanmlştlr. BTÜ ve FiRMA, işbu
Protokol metninde tek olarak "Taraf", barlikte de "Taraflar" şeklinde anllacaktlr.

1. AMAÇ

Taraılar, bu vesile ile karşılıklı çıkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
araştlrma programlarının, akademik ve kültürel değişim programlarlnln ve diğer işbidğine dayalı
faaliyetler Ve yardlmlarln desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar arasınd5ı<ı iıişıiıeri
geliştirmek amaclyla resmi bir ortakllk kurmaktadlr. işbu sözleşme münhaslr nitelike olmaylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmeKedir:

1. Üniversite-Sanayi işbirliğine dayall çallşmalar.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararasl alanda kongre, sempozyum Ve çalıştay gibi etkinlikler.3. BTÜ'de eğitim gören Iisans öğrencilerinin i§letmede ıııesıeki Egitim-eroğramı (iMEP), staj
Ve bitjrme projesine yönelik işbirliği çallşmalan,4. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan
ilan ediImesi halinde, BTÜ llsansustu eğltlm programlannda işbarlaği yapllan kurumlara
ayrllan kontenjanlardan (sayı slnlrlaması getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çallŞmalar.5. Gerekli şartlan yerine getiren Firma çalışanlarının (sayı sınırlaması getirilebilir) BTÜ
Enstitüsü/Enstitüleri tarafindan ilan edilmesi halande tezsaz yüksek lisans ücretlerinde
indirim sağlanmaslna yönelik çallşmalar.6. TUB|TAK 2244 Sanayi DoKora Programl başVUrusuna yönelik çallşmalar.7. Fon kaynaklarlnln duyurulmasl Ve ortak değerlendirilmesa üzerine çalışmalar.8. Universite taraflndan düzenlenen Veya katlllm sağlanan Robtü, Teknofest Vb.
yar|şmalarln Ve Kariyer Fuarlarlnln desteklenmeSi kapsamında işbirliği çalışmaları.9. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ taraflndan veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar-
ge Ve diğer projelerine / faaliyetlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik
çallşmalar.

]0. Taraflarln her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler,
1'1 . Firma ile iMEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minimum kontenjan

saylsl istenebilir) halinde, Fırmanın BTÜ lVEB-LAB da yapt|racaklar| test-anaIiz
çallşmalannda İMEP protokolü yapllan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl
slnırlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yöneIik çallşmaIar.

2. GELECEKTE iMZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE iLGiLi şART VE KoşuLLAR

Gelecek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraflarln her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmad|ğlna Ve yürürlükteki kanun Ve yönetmeliklerle, her bir Tarafln
politikalar|yla uyumuna tabiidir, Bu kriterleri karşllayan her bir program Ve faaliyet ayrı bir yazılı
anlaşma ile gösteriimeli ve bu anlaşma Taraflartnın her birinin yetkili tem§ilcileri taraflndan
imzalanmalldlr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgili pfogram ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullarl
belirtilmeli Ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program Ve faaliyetlerin tüm
uygulamalar! yer almalıdlr.
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3. BU PRoToKoLÜN YETK| ALAN|

işbu prolokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alanını belirtir. Taraflar arasında istenilen ya da öngörülen herhan-gi bir progr# ya oa
faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir oiel bilgi ğermez ve Taıaflann nErnanğl uirı
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptırlmlar ve sigıjnan faydalar özellikle ou PÖtoı<oı
metn jnin dIşlnda tutulmaktadlr.

4. süRE VE YüRüRLüLüK

Bu Protokol 2010912021 tarlhinden itibaren yürürlüğe girecek Ve 1 (bir) yıl geçerli olacaK|r.
Taraflann karşılıklı feshetme hakk| vardır. protokolün bitım süresine eo (oiui) gin'kala herhangi
bir değiŞiklik kararü bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasİ lİalinde, protoko1-1
(bir) yll daha aynt şartlarla uzamlş sayllacaktlr.

5. PRoToKoLÜN FEsHi - soNA ERMEsi

Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer taraf|n protokol hükümlerine uymadlğl
sonucuna varlp, gözden geçirme ve izleme etkinliklerj ile veya görüşmeler yolu iIe karşı tarafin
protokol hükümlerine uymasını sağlayamadığı takdirde, karşı tarafa 30 (otuz) gun önceden
yapacağı yazlll bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak İeshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafın mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebalir.
Böyle bjr fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belidenen 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 Tarafln da kabul ettiği şartlar çerçevesande
Ve uygun olan en klsa sürede sona ermeladir. Bu türden program Ve faa|iyetlerin beli(ildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştırılan şart Ve koşullarla ilgili program ve
faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacaktı[.

6. iHTiLAFLARıN çözüMü

Bu Protokol'ün imzalanmasl Ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karş|llkll anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr,
Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağl yazlll ahtan takiben 30 (otuz) gün içinde karşıllkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamaması halinde, bu Protokol'den doğan ihtalaflarln
çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri Ve icra Daireleri münhaslr yetkili olacaktlr.

7. D|ĞER HüKüMLER

1. lşbu Protokol'ün, her jki taraf açlslndan da herhanga bir üçüncü taraf iIe aynl ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığı yoktur,

2. lşbu Protokol her iki tarafın da yazılı onayı olmak şart|yla değiştirilebilir.
3. işbu Protokol'ün tamaml ya da bir kıimı, diğjr Tirafın -onceden 

Verilmiş yazlll izni
olmaksızın başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracllığlyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.

4. BU Protokol uyarlnca Taraflar araSında kurulan ilişka, bağımsız yüklenici şeklindedir.
Tarafların hiçbira bir diğer Taraf adlna karar aIma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, mevzuata aykın olmayacak şekilde, genel ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basln açlklamasl, reklam Ve pazaflama, promosyon Ve tanltım ya da diğer
basın ve tanülm konularlnda, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaz izn| otmaksızın jöz
konusu Tarafın bizzat adünl Veya yöneticalerinin, çallşanlarlnln Ve temsilcilerinin adınl Ve
tanltlm görsellerini ku|lanamaz.

6. Bu protokol çerçevesjnde yürütülen ortak faaliyetler nedeni iıe fikri mülkiyet haklarlnln söz
konusu olacağ| öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlatllmas|ndan önce
fikri mülkiyet haklarını ek bir protokol ile düzenler.

2



7

8

o

işbu protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesane aykln olabilecek hükümler
hariç olmak kaydıy|a, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktlr,
lşbu protokol farklı bölümlere ayrılmış olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.
lş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalarln yürurlük süresi, işbu protokolün,
öngörulen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapılmamasl nedeniyle sona erdiğa
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmış anlaşmaların hukuki dayanağı olarak
geçerli olmaya devam edecektir.
Protokol Ve uygulaması ile ilgili olarak her türlü tebligat için taraflar aşağ|da yazlll
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul eder]er. Taraflar aşağıda belirtilen adreslere
yapllacak tebligatlarl kendilerine yapllmış kabul edecektir. Adres değjşiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer tarafa bild jrilecektir. Aksi takdirde, taraflar, protokoIde yer alan
adreslerine yapılan tebligatl kabul edeceklerini kabul Ve taahhüt eder.
Bu Protokol'ün mali yükumlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finansal
anlamda bağlaylcl değildir.
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8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLERi

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağlda isimlefi Ve görevleri yazlll kişiler taraflndan koordine
edileceklir.

BTÜ Koordjnatöru : Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABoĞLU

F|RMA Koordinatörü : MEHMET ÖNDER

9. PRoToKoL NÜsHALARl

iş-bu protokoı 17lo9l2o21 tarihinde 3 Sayfa, 9 madde olarak Ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve
imza altlna alınmış olup bir nüshasl FiRMA blr diğer nüShasl lse BTU taraflndan muhafaza
edilecektir.

iş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türlü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mali
yükümlülükler FlRMA'ya aittir.

AEs ELEKTRoNix ııııxiııe sAN. VE. Tic. A.Ş.
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