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Taraf,aı

Madde 1, Bu protokolün tarafları, Bursa Teknik Ünİversitesi Rektörlüğü ve TÜBiTAK Bursa Test ve Anallz
Laboratuvarı (BUTAL} Müdürlüğü'dür. Taraflar, buradan itibaren, "BTÜ" ve "BUTAL" olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 2 - 8u işbirliği protokolü ile taraflar, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alan|arında
ortak çalışmalar yapmak ve Kamu - Üniversite - sanayi işbirtiğine katkı sağlamak amacındadır.

l(apsam

Madde 3 - Bu protokol gerçekleştirilecek olan işbirliklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

DaYanak

Madde 4 - Bu protokolün dayanağı; 2547 Sayı|ı Yükseköğretim Kanunu ve !.5 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 nolu Bakanhklara Bağlı, İlgi|i, İlişkilı Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve (u-
ruluş|arın Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanhğı Kararnamesinin 584 üncü maddesidir.

yĞtkllı Makamlar rrc protokol l(ooıdınatörıeıı

Madde B - Yetkili makamlar ve protokol koordinatörleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

5.1. Bu protoko|ün yetkili makamları, BTÜ Rektörü ve BUTAL Müdürü'dür.

5.2. Protokol koordinatörleri, BTÜ Teknoloji Transfer ofisi Müdürü ile BUTAL Müşteri ilişkileri Ve lş
Geliştirme Koordinatörüdür.

Taıafların yükümlülükleri

Madde 6 - Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

6.1. Ortak lş ve lş]emler

6.1.1. Tarafların, gerekmesi halinde üçüncü tarafların da yer atacağı şekilde Ar-Ge faaliyetleri
kapsamında, bölgesel, ulusal veya uluslararası proje destek programlarına ortak olarak
başvurmaları (ortak araştırma projeleri, her bir proje için yapılacak bir ek pfotokol ile yürütülür),

6.1.2. Deney, test ve kalibrasyon hizmetleri alanlarında (yeterlilik testleri ve referans malzeme
geliştirme gibi §tratejik laboratuvarcılık faaliyetleri dahil} işbirliği yapılması.8u kapsamda BTÜ
bünyesinde. yer alan birimlerin ve BUTAL Laboratuvarlarının eşgüdümlü olarak önemsedikleri
alanlarda çalışma yapmaları,

6.1.3. Tarafların, ulusal ve u|uslararası konferans, kongre, sempozyum, eğitim, çalıştay vb.
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etkinlikleri birlikte düzenlemesi ve azami desteği sağlamaları,

5.1,ıl, Tarafların sadece BUTAL araştırmacıları ve BTü akademisyen|erinin geniş katılım sağlaYacağı

ve akademik bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılacağı, açık inovasyon toplant|larl düzenlemeleri,

6.1.5. Tanıtım faaliyetleri konuIarında, uygun iletişim kanallanyla, birbirlerine destek sağ|amaları,

6.1.6. Tarafların kültürel ve toplumsa| konularda veya faaliyetlerde birbirlerine azami desteğl

sağlamaları,

6.1.7, Tarafların Yetkili makamlarl Ve protokol koordinatörlerinin bir araya gelerek toplanmaları ve

tavsiye kararlarl almaları,

6.1.8. Bu protokole konu işbirliğinin, tarafların kendi birim ve personeline, yayılımının sağlanması,

6.1.9. Bu protokolün yürütülmesi sırastnda protokolde yer almayan hususlarda yapılacak

işlemlerin, mevzuata ve bu protokole aykın olmamak üzere, tarafların yetkili makamları arasında

alınacak müşterek karar|arla belirlenmesi,

6.2. BUTAI Tarafından Yüıiitülecek İş ve lşlemler

5.2.1. BTÜ,nün, lisans ve lisansüstü öğrencileri Ar-Ge çalışmaları kapsamında Ve ihtiyaÇ duyulması

halinde (herhangi proje mali desteği mevcut değil ise}, test/analizlerinin BUTAL Laboratuvarlarında

%25 indirimli yapılması,

6.2.2, BTÜ,nün Sektörel Eğitim Programı (SEP) için BUTAL tarafından, ilgili BTÜ bölümlerinden,

Genel Akademik Not ortalamasl en yüksek öğrenciler için 8 (sekiz} kontenjan ayrılması,

6.2.3. BTÜ bünyesinde akreditasyon ihtiyacı bulunan laboratuvarların akreditasyonu süreÇlerinde

işbirliği sağlanması,

6.3. 8TÜ Tarafından Yürütülecek lş ve lşlemler

5.3.ı. BgTAUin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ve akademik bilgi ihtiyacı doğduğunda, BTÜ'nün

ilgili bölümlerinden destek talebinde bulunabilmesi ve bu talebin imkanlar dahilinde karşılanmaya

çalışılması,

5.3.2. BuTAL araştırmacıları için, kütüphane (kitap ödünç işlemleri) kullanma imkanı sağlanmasl,

6.3,3. 8TÜ'nün ders müfredat|arı çerçeveslnde; faalİyet alanlanna giren konularda (akreditasyon,

kalite yönetim sistemleri, standartlar vb.) BUTA(den öğretici talebinde bulunması,

6.3,4. Gerekli şartları yerine getiren 8UTAL per§onelinin (sayı sınırlaması getirilebilir) BTÜ

Lisanüstü Eğitİm Enstitüsü taraf|ndan ilan edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans ücretlerinde indirim
sağlanması

olarak belirlenmiştir.

Uyuşmazlıkların Çöıümü

Madde 7 - Bu protokol uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlık|ar tarafların yetkililerinin karşılıklı
görüşmesi ile iyi niyet çerçevesinde çözülür.

2l3

fu



Yüriirlük §iires3, Uzatma ve Sona Erdlrme

Madde 8_ Yürürlük süresi, uzatma ve 5ona erdirme konularına ilişkin bilgiIer aşağıda verilmiŞtir.

8.ı. Bu protokoı, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer, süresi 4 (dört) yıldır,

8.2. Protokol süresi sona erdikten sonra taraf|ar karşılıkh anlaşarak protoko|ü uzatabilir ya da yeni bir

protokol yapabilirler.

8.3. Taraflardan herhangi biri, en az altı (5) ay önceden yaııh o|arak bildirmek kaydıyla, bu Protokolü

sonlandırma hakkına sahiptir.

8.4. protoko|ün sona ermesi/erdirilmesi, yürütülmekte olan projelerin sona erdirilmesi anlamına

gelmeyecek,taraflarprojeleriniekprotokolkoşullaragöretamamlayacaklardır,

Protokolde Değişikllk ve Ilaveler

Madde 9. Taraflar, karşıhklı olarak anlaşmak suretiyle ek bir protokol ile bu protokolde değişiklik

yapabilirler.

Dlğer Hususlar

Madde ıo_ Bu işbirliği protokolü uyartnca gerçekleştirilecek her faaliyet için faaliyetin baŞ|atılmasından

önce yazılı olarak her iki kurum tarafından anlaşmaya varılacak ve bu işbirliği protokolüne ek

oluşturacaktlr.

Madde 11- Bu İşbirliği protoko|ünün mali yükümlülüğü yoktur. Her kurum, ortak faaliyetlere kendi

katkısından sorumlu olacaktır ve tüm
gerçekleştirilecektir.

bu faaliyetler tarafların bütçe tahsisatına bağ|ı olarak

Madde ı2_ Tüm faaliyetleri it8ili kurumların mevzuat ve ilkelerine uygun olacaktır.

Madde 13- Bu protokol 13 (onüç) madde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup, 2 (iki) asıl nüsha olarak

hazırlanmış ve t aratlarca o\ lla l,,,ıltarihınde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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