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BURsA TEKNiK üıııivıRsirrsi VE iNEGöt TicAReı vr snıvıvi ooısı iş sinı-iĞi pnoroxoı-ü

işbu iş birliği protokolü (bu "Protokol") Mimar 5inan Bulvarı Eflak caddesi No:177 16310
Yıldırım/BURSA adresinde bulunan BURSA TEKNiK ÜNivERsiıesi 1aundan sonra ''BTÜ'' o|arak
anllacaktır) Ve Süleymaniye Mah. 1. Cad. No:24 !6425 inegöl/Bursa adresinde mukim irııtcöı_ ricınrr
ve sANAYi oDAsl (bundan sonra "oda" olarak anllacaktır) arasında imzalanmlştlr. BTÜ ve oda, işbu
Protokol metninde tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflar'' şeklinde anılacaktır.

1. AMAç

Taraflar, bu vesile ile karşılıklı çıkar ve faydanın mevcut olduğu alanIarda işbirliğine dayalı araştırma
programlarınln, akademik Ve kültürel değişim programlarlnln Ve diğer işbirliğine dayalı faaliyetler ve
kam u-üniVersite-sanayi iş birliğinin desteklenmesi Ve geliştiriImesi yoluyla Taraflar arasındaki ilişkileri
geliŞtirmek amacıyla resmi bar ortakllk kurmaktadır. Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağıdaki
maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1. Üniversate-sa nayi işbirliğine dayalı çalışmalar,
2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler.
3. BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programl (SEP), staj Ve bitirme

projesine yönelik işbirliği çalışmaları,
4. oda taraflndan BTÜ bünyesindeki programlara kayltll girişimcilere Ve öğrencilere mentörıük

sağlanması ve/veya mentör eşleştirmesi desteğinin sağlanması,
5. Gerekli şartlarl yerine getiren oda çalışanlarının BTÜ Lisansüstü Enstİtüsü tarafından ilan

edilmesi halinde, BTÜ lisansüstü eğitim programlarında (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarının tamaml, Doktora Programlarının tamamı) işbirliği yapılan kurumlara ayrılan
kontenjanlardan (sayı sınırlamasl getirilebilir) yararlanmaslna yönelik çalışmalar,

6. Gerekli şartlarl yerine getiren, oda çalışanlarının, BTÜ Lisansüstü Enstitüsü taraflndan ilan
edilmesi halinde tez5iz yüksek lisans ücretlerinde indirim (sayı sınlrlaması getirilebili4
sağlanmasına yönelik ça lışmalar,

7. ri}iT 
^K 

2244 Sanayi Doktora Programl başvurusuna yönelik çalışmalar,
8. Fon kaynaklarının duyurulması ve ortak değerlendirilmesi üzerine çalışmalar,
9. Robtü, Teknofest vb. yarışmaların ve Kariyer Fuarlarının desteklenmesi kapsamında işbirliği

çalışmaları,
10. oda Ve oda'ya üye olan firmalar tarafından uygun görülecek, BTÜ tarafından veya ilgili odaya

üye firma ile ortaklaşa yürütülen Ar-Ge Ve diğer projelerinin / faaliyetlerinin geliştirilmesi için
yapılacak ortak çalışmalar,

11. Daha ewelce oda ve BTÜ arasında imzalanan protokole (2O15 PRT-4) ek olarak odaya üye
Firmalar iIe SEP Protokolü imzalanması (Firmanın büyüklüğüne göre minimum kontenjan sayısı
istenebilir) halinde, Firmanın BTÜ MER-LAB da yaptlracaklarl test-analiz çalışmalarlnda SEP
protokolü yapılan kurumlara yapılan indiram oranlndan (sayı sınırlamasl getirilebilar)
yararla n masına yönelik ça lışmalar.
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12. Girişimcilik ve yenilikçilik konularlnda farklndallk oluşturacak çalışmala r yapmak, ön kuluçka ve
kuluÇka merkezleri kurulumu ve yönetimi, girişimcilik eğitimleri ve hızlandırıcı programlara
yönelik ça|ışmalar,

13. Tarafların her ikisine de karşılıklı olarak fayda sağlayacak diğer faaliyetler,

2. Bu PRoToKotÜN YETKi ALANl:

işbu Protokol metni, iki taraf araslnda gelecekteki proje Ve ilişkilerin alanını belirlemek için bir niyet
beyanı olarak hazlrlanmıştlr. Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da
faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir özel bilgi açermez ve Tarafların herhangi biri üzerinde
uygulanabilecek zorunluluklar, yaptlrlmlar Ve sağlanan faydalar özellikle bu ProtokoI metninin dlşlnda
tutulma ktad lr.

3. sÜRE VE YÜRÜRtÜLÜK:

Bu Protokol taraflarca imzalandığl tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve 1 (bir) yıl geçerli olacaktlr.
Tarafların karşılıklı feshetme hakkı vardır. Protokolün batim süresine 30 (otuz) gün kala herhangi bir
değişiklik kararl bildirilmezse veya taraflarca fesih talebinde bulunulmaması halinde, protokol 1 (bir) yıl
daha aynışartlarla uza mış sayllacaktlr.

4. PRoToKotüN FESHa -soNA ERMEsi:

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir. Böyle
bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkı vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta belirlenen ya da
müteakip bir yenileme döneminin zaman aşımlna 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 çerçevesinde ve uygun olan en kısa
sürede sona ermeIidir. Bu türden program Ve faa liyetlerin belartildiği diğer tüm ayrl anlaşmala r, Taraflar
arasında kararlaştlrllan şart ve koşullaria ilgili program Ve faaliyetlerin sona ermesine kadar tam Ve

eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacaktır.

Bu Protokol'ün imzalanması ve yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde,
Taraflar ihtilafı karşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

Taraflardan birinin diğer tarafa yapacağı yazll! ihtarl takaben 30 (otuz) gün içinde karşılıkIı anlaşma
yoluyla bir çözüme ulaşılamaması halinde, bu Protokol'den doğan ihtilafların çözümlenmesinde Bursa
Mahkemeleri ve icra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.

6. oiĞER HüKajMtER:

1. lşbu Protokol'ün, her iki taraf açısından da herhangi bir üçüncü taraf ile aynü ya da benzer bir
faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığı yoktur.

2. işbu Protokol her iki tarafın da yazılı onayı olmak şartıyla değiştirilebilir.
3. İşbu Protokol'ün tamamı ya da bir kısmı, diğer Tarafın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın

başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracılığıyia (kanun hükmünde olsa
dahi) temlik edilemez.
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5. iHTiLAFLAR|N çözüıuü:
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4. Bu Protokol uyarlnca TarafIar arasında kurulan ilişki, bağlmslz yüklenici şeklindedir. Taraf|arın
hiçbiri bir diğer Taraf adına karar alma ya da diğer Tarafı bağlayan bir hükümde bulunma hak
ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, mevzuata aykırlolmayacak şekilde, genelve bilgi içeren liste Ve d uyurular hariç olmak
üzere, basın açıklaması, reklam ve pazarlama, promosyon ve tanıtım ya da diğer basın ve
tanlt|m konularlnda, diğer Tarafın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın söz konusu Tarafın
bizzat adını Veya yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin adlnl Ve tanltlm görsellerina
ku Ila na maz.

5. işbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykırı olabilecek hükümler hariç
olmak kaydıyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktır.

7. Bu Protokolün yürütülmesinde tarafların her birinin kendi mevzuatı uygulanır. Taraflar bağlı
olduklarl mevzuat gereği kurum içi veya dışından gerekli onayı aImakla sorumludur.

8. işbu Protokol farklI bölümlere ayrılmış olabilir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
oluşturacak şekilde d ü2en Ien melid ir.

9. iş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmaların yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilememe yapılmaması nedeniyle sona erdiği zaman
dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmış anlaşmaların hukuki dayanağı olarak geçerli
olmaya devam edecektir.

10- Protokol Ve uygulamasl ile i|gili olarak her türlü teblagat için taraflar aşağıda yazılı adreslerini
tebligat adresi olarak kabul ederler. Taraflar aşağüda belirtilen adreslere yapılacak tebligatlarl
kendilerine yapılmış kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5 (beş) gün içerisinde diğer
tarafa bildirilecektir. Aksi takdirde, taraflar, protokolde yer alan adreslerine yapIlan tebligatı
kabul edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

11. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, her iki taraf için de finansal anlamda
bağlayıcı değitdir.

12. Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile fikri mülkiyet haklarlnln söz
konusu olacağı öngörüldüğü durumIarda, Taraflar ortak projenin başlatılmasında n önce fikri
mülkiyet haklarınl ek bir protokol ile düzenler.

7. PRoToKot KooRDiNATöRtERi:

Bu sözleşmede geçen hususlar; aşağıda isimleri ve görevleri yazılı kişiler tarafından koordine
edilecektir.

BTÜ Koord inatörü

oda koord inatörü : Yavuz UĞuRDaĞ / Yönetim Kurulu Başkanı

8. PRoToKoL NÜsıaılnı:

aşbu protokol 4 sayfa,8 madde ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmış olup bir nüshası
Oda bir diğer nüshası ise BTÜ tarafından muhafaza edilecektir.
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iNEGöt TicARET VE sANAYi oDAsl

Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz UGURD

a1

BURsA TEKNiK üıvivtnsirrsi

Rektör

Prof. Dr, Arif KARADEM|R

lm

Tarih: l^Z.t 1.1. t zozı

Tebligat Ad resi:

Bursa Teknik Üniversitesi

Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan

Bulvarl, Eflak Caddesi No:177, 16310
Yıldırım/BURSA

iletişim: O 224 3oo 32 32 -3OO 33 33

E-posta: bilgi@btu.edu.tr
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Tarih: l.Eıt.l.ızozı

Tebligat Adresi:

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Süleymaniye Mah. 1. cad. No:24 15425
İnegöl/Bursa

E-posta: itso @ itso.org.tr
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