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BURsA TEKNlK üı*ivensiresi
VE

cANMAKsAN t{üxeı.,ıoisı_ix ııııxiııE eı-exrnix ve eı-exrnonix
eAZARLAMA sAN. vE ric, ı-ro. şri.

lşbu işbirliği Protokolü (bu 'Protokol") Mimar sinan Bulvarl Eflak caddesi No:177 163,1o
Ylldınm/BURSA adresinde bulunan BuRsA TEKN|K ÜNiVERsiTEsi (Bundan sonra .'BTÜ''

o|arak anllacakt|r) ve organize sanayi Bölgesi Süleymaniye Mah. Desen Sok. No:6 inegöl/Bursa
adresinde mukim GANMAKSAN MÜHENDlsı-ix ulxiııe ELEKTRiK vE ELEKTRoNiK
PAZARLAuA sAN. vE Tic. LTD. şTi. (bundan sonra "F|RMA" olarak anllacaktlr) araslnda
3011112021 tarihinde ('Yürürlük Tarihi") imzalanmıştır. BTÜ ve FlRMA, işbu Protokol metninde lek
olarak "Tarar, birlikte de "Taraflar şeklinde anllacaktlr.

1. AMAÇ
Taraflar, bu Vesile ile karşlllkll çlkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
araştlrma programlarlnın, akademik Ve kültürel değişim programlarlnln Ve diğer işbirliğine dayall
faaliyetler Ve yardlmlarln desteklenmesi Ve geliştirilmesi yoluyla Taraflar araslndaki ilişkileri
geliştirmek amaclyla resmi bir ortakhk kurmaktadür. işbu sözleşme münhaslr nitelikte olmaylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmektedir:

1, Üniversite-Sanayi işbirliğinedayal| ça|lşmalar.2. Bölgesel, ulusal Ve uluslararasl aıanda kongre, sempozyum Ve çahştay gibi etkinlikler.
3, BTÜ'de eğitim gören lasans öğrencilerinin lşletmede Mesleki Eğitim Programl (|MEP), staj

Ve bitirme projesine yönelik işbirlıği çallşmalarl.
4. Gerekll şartlan yerine getiren Firma çalışanlarının BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri taraflndan

ilan edilmesi halinde, BTU lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapılan kurumlara
ayfllan kontenianlardan (sayl slnIrlamasl getirilebili0 yararlanmaslna yönelik çahşmalar.

5. TÜBirAK2244 sanayi Doktora Programl başVurusuna yönelik çallşmalar.
6. Fon kaynaklarln|n duyurulmasl Ve ortak değerlendirilmesi üzerine çahşmalar.
7. Üniversite taraflndan düzenlenen Veya katlltm sağlanan Robtü, Teknofest vb.

yarlşmalafın ve Kariyer Fuarlarlnln desteklenmesi kapsamlnda işbirliği çahşmalan.
8. Firma tarafından uygun görütecek, BTÜ tafaflndan veya Firma ile oİtaklaşa yürütülen ar-

ge Ve diğer pro.ielerine / faaliyetlerine ayni ve nakda bağlş sağlanmasına yönelik

çallşmalar.
9. Taraflann her ikisine de fayda sağlayacak diğer faalayetler.
10. Firma ile lMEP Protokolü amzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne göre minamum kontenjan

saylsl |stenebilir) halinde, Firmanln BTÜ MER-LAB da yapt|racaklafl testanaliz
çalışma|arında iMEP protokolü yapllan kurumlara yapllan indirim oranlndan (sayl
slnlrlamasl getirilebiiir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar-

2. GELECEKTE iftZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAALiYETLERLE iLGlLl şART VE KoşULLAR

Gelecek program ve faaliyetleran tümü, Taraflar|n her birinin onaylna, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadığına ve yğrürlükteki kanun Ve yönetme|iklerle, her bir Tarafın
politikalarlyla uyumuna tabiidir. Bu kriterleri karşllayan her bir program ve faaliyet ayrl bir yaz|ll
anlaşma ile gösterilmeli ve bu anlaşma Taraflarlnln her birinin yetkili temsilcileri taraflndan
imzalanmallölr. Buna ek olarak anlaşmada, ilgila program ya da faaliyetin tüm şart Ve koşullarl
belirtilmeli Ve maddi yükğmlülükler de dahal olmak üzefe bu program Ve faaliyetlerin tüm
uygulamaları yer almalıdır,
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3. BU PRoToKoLÜNYETKi ALANI
işbu Protokol metni, ana sözleşme hükmündedif ve iki taraf araslnda gelecekteki proje Ve
ilişkilerin alanlnl belirtir, Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da
faaliyelın şart ve koşullan ile ilgili herhangi bir özel bilgi içermez Ve Taraflarln herhangi biri
üzerinde uygulanabiıecek zorunluluklar, yaptlrlmlar ve sağlanan faydalar özellikle bu Protokol
metninin dlşlnda tutulmaktadlr.

4. süRE VE YüRüRLüLüK
Bu Protokol 30l1112021 tarihinden itibaren yürürIüğe girecek Ve 1 (bir) yll geçerli olacaktlr.
Taraflarln karşlllkll feshetme hakkı vardır. Protokolğn bitim süresine 30 (otuz) gün kala herhangi
bir değişiklik karan bildirilmezse Veya taraflarca fesih talebinde bulunulmamasl halinde, protokol 1

(bi0 yül daha aynı şartlarla uzam|ş sayIlacaktlr,

5. PRoToKoLÜN FEsHi -soNAERMEsi
Taü,aflardan biri gerek|i gördüğü takdirde Veya diğer tarafln protokol hükümlerine uymadığl
sonucuna varlp, gözden geçirme Ve izleme etkinlikleri ile veya görüşme|er yolu ile karşl tarafln
protokol hükümlerine uymaslnt sağlayamad|ğl takdırde, kaIşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazllı bir bildirim ile bu protokolü tazminats|z olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyetine yol açmayacak şekilde her zaman feshedilebilir,
Böyle bir fesih taraflara herhangi bir tazminat hakkl Vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen 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 çerçevesinde
ve uygun olan en kısa sürede sona ermelidir. Bu türden program ve faaliyetlerin belirtildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar araslnda kararlaştlrllan şart Ve koşullarla ilgili program Ve

faaliyetleran §ona emesine kadar tam ve eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalacaktır.

6. iHTILAFLAR|N çözüMü
Bu Protokol'ün imzalanması ve yorumlanması ile ilgili o|arak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraflar ihtilafl karşlllkh anlaşma yoluyla çözmeye çahşacaklardIr.
Taraflardan birinin diğer |arafa yapacağı yazlh ihtarl takib€n 30 (otuz) gon içinde karşlllkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşllamamasl halinde, bu Protokol'den doğan ihtilaflann

çözümlenmesinde Bursa Mahkemeleri Ve lcra Daireleri münhaslr yetkili olacaktlr.

7, DiĞER HüKüMLER
,l . lşbu Protokol'ün, her iki taraf açls|ndan da herhangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer

bir faalayet içinde olma konusunda slnlrlayıcıllğl yoktur.
2. lşbu Protokol her iki tarafın da yazıll onayl olmak şaü,tlyla değiştirilebilir,
3. |şbu Protokol'ün tamaml ya da bir klsml, diğer Tarafln önceden Verilmiş yazlll izni

olmakslz|n başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri arac|hğlyla (kanun
hğkmünde olsa dahi) temlik edilemez.

4, Bu Protokol uyarlnca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağımsız yüklenici şeklindedir.
Taraflarln haçbiri bir diğer Taraf adlna karar alma ya da dığer Tarafl bağlayan bir
hükümde bulunma hak Ve yetkisine sahip değildir.

5. Taraflar, me\.zuata ayklrl olmayacak şekilde, geneı Ve bilgi içeren liste ve duyurular hariç
olmak üzere, basln açlklaması, reklam ve pazarlama, promosyon Ve tanltlm ya da diğer
basln Ve tan|tlm konularında, diğer Tarafln önceden Verilmiş yaz azni olmaksızln söz
konusu Tarafün bizzat adlnı Veya yöneticilerinin, çallşanlanntn Ve temsilcilerinin adınl Ve
tanIt|m görs€llerinı kullanamaz.

6, Bu protokol çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler nedeni ile f]kri mülkiyet haklarlnln söz
konusu olacağl ön9örülduğü durumlarda, Taİaflar ortak projenin başlahlmaslndan önce
fikri mülkiyet haklarlnl ek bar protokol ile düzenler.
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7. işbu Protokol, yürürlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykırl olabilecek hükümler
hariç olmak kaydlyla, tam Ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktr.

8. lşbu Protokol farkll bölümlere ayrllmlş olabilir fakat tüm bdlümler tek bir an|aşma metni
oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

9. iş bu protokole dayanarak imzalanacak ek anlaşmalann yürürlük süresi, aşbu protokolün,
öngörülen sürenan sona erdiği ya da yenilememe yapllmamasl nedeniyle sona erdiği
zaman dilimine denk gelse dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmalarln hukuki dayanağl
olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10. Protokol Ve uygulamasl ile ilgili olafak her türlü tebligat için taraflar aşağlda yazllı
adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler. Taraflar aşağlda belirtalen adreslere
yapllacak tebligatıan kendilerine yapllmlş kabul edecektir- Adres değişiklakleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğer ta.afa bildırilecektir. Aksi takdirde, taraflar, protokolde yer alan
adreslerine yaplıan tebligatl kabul edeceklerini kabul ve taahhüt eder,

11. Bu Protokol'ün mali yukümlülüğü yoktur. Bu Protokot, her iki taraf için de finansal
anlamda bağlaylcl değildir.

8. PRoToKoL KooRDiNATÖRLER|
Bu sözleşmede geçen hususlari aşağ|da isimleri Ve görevlera yazlll kişiler taraflndan koordine
edilecektir.

BTÜ Koordinatörü
FiRMA Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU
Ozan CAN

9. PRoToKoLNÜSHALAR|
lş-bu protokol 3011112021 tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak ve 2 (iki) as|l nüsha olarak tanzim Ve

imza altlna alınmlş olup bir nüshasl F|RMA bir diğer nü§ha§l ise BTÜ tarafından muhafaza

edilecektir.

iş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her tür|ü Vergi, damga resmi, harç Ve diğer mala

yükümlülükler FiRMAya aittir,

cANİrAKsAN itÜHEilDlsLlK AKit|E ELEKTRiK vE BuRsA TEKNiK Üt{lvERsiTEsi
. vE Tlc. LTo. şTi.E

Can r],ıaksa

'l.kı(] ]i] i c;loi 5i

Oza Prof. Dr. Arif KARADEM|R
imza

Tarih: 30. ü |\. ü 2021
imza

Tarih: 30 l 11 l 2021

Teblioat Adresi:
canmaksan Mühendislik Makine Elektrik ve Elektronik

Tebliqat AdreSa
Bursa Teknik Üniversitesi

Pazarlama san. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar sinan Bulvarl,
Adres: ofganize sanayi Bölgesi süleymaniye Mah. Deseı Eflak caddesi No:l77, 16310 Yl|dlnm/BuRsA
Sk. No:6 lnegöVBursa

lletiŞim: +90(224) 7'|4 8485 lletişim: +90(224) 300 32 32 * 300 33 33
E-posta: info@canmaksan.com.tr E-posta: bilgi@btu.edu.tr
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