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BURSA TEKNİK UNİVERSİTES|

vE
T.K.G. oToMoTlV T|CARET VE SANAYİ ANoNlM şİRKET|

İşbu lşbirliği Protokolü (bu 'P.olokol") l\,limar sinan Bulvan Eflak caddesi No:177 1631o
YlldInm/BURSA adresinde bulunan BuRsA TEKNIK 0NlVERslTEsl (Bundan sonra .'BTÜ''
olarak anllacaktlr) ve Bursa organize Sanayi Bölgesi Ali osman sönmez Bulvarl No:l3 16140
Nilüfer/BURsA adresinde mukim T.K.G. oToMoTlV T|GARET vE sAİ{AYl AııoNlil şlRKET|
(bundan sonra 'FlR A" olarak anllacaktlr) aras|nda o9/1z2o21 tarihinde (.Yürürlük Tarihi")
imzalanmlştlr. BTÜ Vğ FIRMA, işbu Protoko| mgtninde tok olarak "Taraf', tİrlikte de "Tarafaı.
şekıinde anIlacaktlr.

1. AMAç

Taraflar, bU vesile ile karş|hkll çıkar Ve faydanln mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayall
araştrma programlar|nIn, akadomik ve kültürel değişim programlarlnln ve dığ€r işbidiğine dayah
faaliyetler vğ yardlmlarln dgstsklsnmesi Ve geliştirilmasi yoluyla Tarafar araslndaki ilişkilori
geliştirmek amacıy|a resml bir ortakllk kurmaktadlr. Işbu sözleşme münhas|r nllelikte o|maylp,
Taraflar, söz konusu faaliyetlerin aşağldaki maddeleri kapsayabileceğini öngörmgktedir:

1. Üniversite-Sanayi lşbidiğine dayah çlışmalar.
2. Bölgesol, ulusa| Ve uluslararasl alanda kongre, sğmpozyum vg çallştay gibi etkinlikler.
3. BTU'd6 ağitim gören lisans öğrencilgrinin işlatmedg Mssloki Eğitim Programl (|MEP), staj V8

bitirme projesine yönelik işbirliği çahşmalan.
4. Gerekli şartlarl yerine.g€tiren Firma çallşanlarlnln BTÜ Enstitüsü/Enstitüleri tararlndan ilan

odilmosi halinde, BTU lisansüstü eğitim programlarlnda işbirliği yapllan kurumlara ayrllan
kontenjanlardan (say| slnlrlamasl getirilebili0 yararlanmaslna yönelik çal|şmalar.

5. TÜBlTAK 22ıı4 sanayi Doktora Programl başvurusuna yönelik çal|şmalar.
6. Fon kaynaklarlnIn duyurulmasl vo ortak değar|ondirilmosi üzorine çallşmalar.
7. Üniverslte taraflndan düzonlenon Veya katllİm sağlanan Robtü, Teknofost vb. yarlşmalarln

Ve K6riyer Fuartarlnln dostoklenmesi kapgamlnda işbirliği çallşmalan.
8. Firma taraflndan uygun görülecek, BTÜ tarafından Veya Firma ile ortaklaşa yürütülen ar_ge

ve diğer projelerine / faaliy6tlerine ayni Ve nakdi bağlş sağlanmaslna yönelik çahşmalar.
9. Tarafların her ikisine do 

'ayda 
sağlayacak diğer faaliyetler.

10.Firma il6 lMEP Protokolü imzalanmasl (Firmanln büyüklüğüne gtire minimum kontenjan
saysl istenebilir) halinde, Firmanln BTÜ MER-LAB da yaptlracaklarl test-analiz
çalışmalarlnda lMEP protokolü yapllan kurumlara yapılan indirjm oranlndan (sayı sınırlaması
9otirilobilir) yararlanmaslna yönelik çallşmalar.

2. GELECEKTE |MZALANACAK ANLAŞMALARDA YER ALACAK PROGRAM VE
FAAL|YETLERLE lLGlLl şART VE KoşULLAR

Gelgcek program Ve faaliyetlerin tümü, Taraİla.ln her birinin onayına, uygun finansal Ve
yönetimsel desteğin Var olup olmadlğlna Ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, hğr bir Tarafın
politikalarlyla uyumuna tabiidir. Bu kritedsri karşllayan h6r bir progfam Ye faaliyet ayfl hi yaAll
anlaşma ile gösterilmeli ve bu anlaşma Taraflarlnln her birinin yetkili temsilcilefi taraflndan
imzalanmalldlr. Buna 6k olarak anlaşmada, ilgili program ya da faal|yetin tüm şart Ve koşullan
belirtilmeli ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tüm
uygulamaları yer almalldlr.
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3. Bu PRoToKoLON YETK| ALAN|
lşbu Protokol metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki taraf araslnda gelecekteki proje ve
ilişkilerin alanını belırtir. Taraflar arasında islenilğn ya da öngönilen herhangi bir program ya da
faaliyetin şart Ve koşullarl ile ilgili herhangi bir özel bilgi içermez ve Tarafların herhangi biri
üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptIrlmlar ve sağlanan fayda|ar özeılikle bu Protokol
metninin dlşlnda lutulmaktadır.

4. süRE vE YüRüRLüLüK
Bu Protokol 0911212021 tarihinden ilibaren yürür|üğe girecek ve 1 (bir) yıl geçerli olacaktır.
Taraflarrn karşlllkl| foshotme hakk| Vardlr. Protokolün bitim sürosin€ 30 (otuz) gün kala herhangi
bir değişiklik kararl bildirılmezse veya taraflarca fesih üalebindo bulunulmamasl halinde, protokol 1

(bir) yıl daha aynı şartlarla uzamış sayılacaktır.

5. PRoToKoLÜN FEsHl -soN^ERMEsl
Taraflardan biri gğrekli gö.düğü takdirda v6ya diğ6r tarafln protokol hükümlerina uymadığı
sonucuna varlp, gözdon geçirme Ve izleme etkinıikleri ile Veya görüşmeler yolu ile karşl la.afln
protokol hükümlerlne uymaslnl sağlayamadlğl takdlrde, karşl tarafa 30 (otuz) gün önceden
yapacağl yazıll bir bildirim ile bu protokolü tazminatslz olarak feshedebilir.

Protokol taraflarca diğer tarafln mağduriyotine yol açmayacak şekilds h6r zaman feshodı|obilir.
Böyle bir fesih ıaraflara herhangi bir tazminat hakkl Vermeyecektir. Bu doğrultuda, ilk başta
belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aŞlmlna uğramasl durumunda, raaİlal
işbu Protokol'ü yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde feshedilmesine karar Verirlerse,
o dönemdğ devam eden program Ve faaliyetl€r, her iki Tarafln da kabul ettiğişartlar çarçevesind6
ve uygun olan 6n klsa sürede sona ermelidir. Bu türden program Ve faaliyetlerin belirlildiği diğer
tüm ayrl anlaşmalar, Taraflar a.aslnda kararlaştınlan şart ve koşullarla ilgili program ve
faaliyatlerin sona ermosino kadar tam v6 gksiksiz bir ş9kildo yürğdükts kalacaktlr.

6. |HT|LAFLAR|N çözüMü
Bu Prolokol'ün imza|anmasl ve yorumlanmasl ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf
halinde, Taraiar ihtiıafı karşlhklI anlaşma yoluyla çözmeye çallşacaklardlr.
Tafarlardan birinin diğer tarafa yapacağl yazlll ihtarl takiben 30 (otuz) gün içinde karşllıkll
anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamama§t halinde, bu Protokol'den doğan ihtilgfların

çözümlenmeslnde Bursa Mahkemeleri ve lcra oaireleri münhaslr yetkill olacaktlr.

7. DıĞER HOKOMLER,l. lşbu Protokol'ün, her iki taraf açlslndan da h9rhangi bır üçüncü taraf ilğ ayn| ya da benzer
bir faaliyet içinda olma konusunda slnlrlayrclllğl yoktur.

2. lşbu Protokol her iki taraf|n da yazıll onayl olmak şartıy|a doğiştirilsbilır.
3. İşbu Protokol'ün tamaml ya da bir kısmı, diğer Tarafın önceden vgrilmiş yazlll izni

olmaksızın başka kişilere devredilemez ya da Taraflardan sadece biri aracıhğıyla (kanun
hükmünde olsa dahi) temlik edilemez.

4. Bu Protokol uyarınca Taraflar araslnda kurulan ilişki, bağlms|z yük|enicl şeklindedir.
Taraflarln hiçbiri bir diğer Taraf adlna karar a|ma ya da diğer Tarafl bağlayan bir
hükümds bulunma hak ve yetkisine sahjp değildir.

5. Tafaflar. mavzuata ayk|rl olmayacak şekilde, gonsl vo bilgi içğr6n list€ va duyurular hafiç
olmak üzere, bas|n açıklamasl, reklam Ve pazallama, promosyon Vo tan|tlm ya da diğer
basln vo tanıtlm konularlnda, diğ6r Tarafln öncaden Vsrilmiş yaz|ll izni olmakslzın söZ
konusu Tarafln bizzat adlnl Veya yöneticilerinin, çallşanlarınln Ve lemsilcilerinin adlnl Ve
tanlhm görssllerini kullanamaz

6. Bu protokol çgrçavğsinde yürütülon orıak faaliyotler nodeni ile fikri mülkiyat hakıannln söz
konusu olacağl öngörüldüğü durumlarda, Taraflar ortak projenin başlatIlmasından önc€
fikd mülkiyet haklarlnl ek bir protokol ile düzenler.
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7. lşbu Protokol, yürürlüktgki kanunun horhangi bir maddğsino ayklfl olabil6c6k hükümlor
hariç olmak kaydlyla, tam Ve ekslksiz olarak yürürlükte kalacaktlr,

8. lşbu Protokol farkll bölümlere aynlmlş olabiiir fakat tüm bölümler tek bir anlaşma metni
olUşturacak şekild€ düzanlenmelidir.

9. lş bu protokol€ dayanarak imzalanacak ak anlaşmaların yürürlük süresi, işbu protokolün,
öngörülen sürenin sona erdiği ya da yenilamgme yapllmamasl nedeniyle sona erdiği
zaman dilamine denk gels€ dahi, mevcut imzalanmlş anlaşmalarln hukuki dayanağl
olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10. Protokol Ve uygulamasl ıle algili olarak her tüdü tebligat için taraflar aşağlda yazlll
adreslBrini yasal ikametgah olarak kabul oderıor, Taraİlar aşağlda belirtil€n adraslere
yapllacak tebligatlaı kendilerine yapdmlş kabul edecektir. Adres değişiklikleri en geç 5
(beş) gün içerisinde diğsr tarafa bildirilecektir. Aksl takdirde, taraflar, protokolde yer alan
adraslerine yapllan tebligatl kabul edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

11. Bu Protokol'ün mali yükümlülüğü yoktur. Bu Protokol, hor iki taraf için do finansal
anlamda bağlaylcl değildir.

8. PRoToKoL KooRDıNATÖRLER|
Bu sözleşmsde geçen hususlari aşağ|da isimlerİ Vğ 9örovl6ri yazllI kişiler taraflndan koordine
edilecokür,

BTÜ Koordinatörü
FlRN,lA Koordinatöfü

: Dr, Öğr. Üyesi cihan KABoĞLU
: Mehmet ERoĞLU- Ar_Ge N/ıüdürü

9. PRoToKoL NÜSHALAR|
lş_bu protokol 09112]2021 tarihinde 3 sayfa, 9 madde olarak ve 2 (iki) asll nüsha olarak tanzim Ve

imza altlna alınmış olup bir nüshasl F|RMA bir diğer nüshasl ise BTÜ tarafından muhafaza
ediıecektir.

lş bu Protokol imzalandlktan sonra doğacak her türiü verga, damga resmi, harç Ve dığer mali
yükümlülükler FlRi/tA'ya aittif .

T.K.G. oToMoTiv TicARET vE sANAYi ANoNlM
şlRKETl

Yönotlm Kurulu Başkanl lcra Kurulu Başkanı

BURsA TEKNiK ÜNIVERs|TEsl

Ertan

DEMIRDÜZEN
cafer Tayyar Prof. Dr. Arif KARA MiR

cI
oMoTİV

Tarih
GARETA. Tari 09l12l2021

Tebliqat AdreŞi al5
T.K.G. oToM
ŞlRKETl

V TicAR i ANoNlM Bur3 a Teknik niversitesi
Adres: Mimar sinan Mahallesi, Mimar Sinan

Adres: Bursa organize Sanayi Bölgesi Ali osman Bukan, Eflak caddesi No;177, 16310
sönmezBulvarlNo:1316140Nilüfer/BuRSA Y|ldtnm/BURsA

R€ktör

|lstişim: +90(224) 300 32 32 - 300 33 33
E-posta: bilgi@btu.edu.k

lmza

09l1212021
11
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l|etişim: 0224 24l 36 38
E-posta: intb(iı]tkg.com.tr
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